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Téma: Medzinárodná migrácia ako akceleračný faktor dynamiky medzinárodných vzťahov
Typ záverečnej práce: Habilitačná práca
Autor: PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Oponent: doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

P.č. Kritériá hodnotenia záverečnej práce
1. Aktuálnosť témy

Migrácia je súčasťou ľudskej historickej skúsenosti a bola vnímaná ako prirodzená vlastnosť
existencie ľudského rodu. Je jedným z fenoménov súčasných medzinárodných vzťahov, ktorý
s najväčšou pravdepodobnosťou bude ovplyvňovať vývoj, usporiadanie a smerovanie sveta,
Európy a výrazným spôsobom aj Európskej únie.
Žijeme v časoch, kedy nás výzvy a príležitosti medzinárodnej migrácie skôr rozdeľujú,
namiesto toho, aby nás spájali. Preto považujem zvolenú tému za vysoko aktuálnu. Vzhľadom
na jej obsažnosť autorka zvolila prístup, ktorý vychádza z vecnej a obsahovej analýzy
zmluvnej a dokumentačnej základne OSN. To jej umožnilo vymedziť tri oblasti, kde táto
najväčšia svetová organizácia v súvislosti s migráciou aktívne pôsobí – oblasť ľudských práv,
oblasť bezpečnosti a oblasť rozvoja. Tieto tri oblasti vytvorili aj jadro štruktúry predkladanej
habilitačnej práce.
Čo považujem za mimoriadne pozitívne je to, že otázky spájané so súčasnou medzinárodnou
migráciou (vrátane tých kontroverzných) boli v tejto práci smerované na pochopenie spoločne
zdieľanej zodpovednosti pri riešení tohto novodobého fenoménu.

2. Formálna stránka práce
Po formálnej stránke práca spĺňa predpísané náležitosti, vrátane požiadavky na dodržanie
citačnej normy. Text je dobre rozvrhnutý, má vnútornú súvislosť a gradáciu. Text práce si
udržiava potrebnú vecnosť, nadväznosť a teoretickú úroveň. Jeho štylistická úroveň je veľmi
dobrá a dobre sa číta.

3. Obsahová stránka práce
Autorka predloženou habilitačnou prácou preukázala, že sa veľmi dobre orientuje nielen v
reáliách skúmanej problematiky, ale rovnako dobre ovláda aj historické východiská skúmanej
témy. Demonštruje to dobre zvolenou štruktúrou, ktorá tvorí bazálny fundament umožňujúci
naplniť cieľ práce zodpovedajúcim obsahom. Na základe analýzy vývoja v rámci OSN
identifikuje najvýznamnejšie aktivity súvisiace s problematikou medzinárodnej migrácie a
hodnotí, ako sa menilo pôsobenie a význam medzinárodnej migrácie v rámci OSN v období od
jej vzniku do súčasnosti.
Úskalia spojené s interdisciplinaritou a kontroverznosťou skúmanej témy autorka zvládla
na dobrej úrovni. Kognitívny charakter práce nájdeme najmä v jej druhej a tretej časti,
ktoré najviac korešpondujú s témou práce. Na základe rozboru relevantných dokumentov
umožňujú pochopiť medzinárodnú migráciu, ako dynamizujúci a akceleračný prvok súčasných
medzinárodných vzťahov.

4. Použitá metodológia
Metodologické inštrumentárium a jeho použitie pri zbere informácií, ako aj pri ich triedení,
analýze a vyhodnotení považujem za primerané. Autorka tento dôležitý aspekt práce osobitne
nerozoberá, čo považujem za chybu. Celkovo konštatujem, že zvolený autorský prístup prispel
k lucidite a taxonómii pojmov, vzťahov a štylistických konštruktov textu.

5. Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosť
Solídne a prehľadne spracovaná téma v záverečnej časti zdôrazňuje priamu úmeru a
závislosť medzi globalizáciou a medzinárodnou migráciou na jednej strane a ich vplyvom na
medzinárodné vzťahy na strane druhej.
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Konštatovanie o komplikovanom hľadaní efektívnych nástrojov regulácie migračných tokov
považujem za správny. Ako príspevok do akademickej debaty by som privítal, keby autorka
naznačila vlastné autorské stanovisko k možným spôsobom riešenia problémov, ktoré sú
s týmto novodobým fenoménom spájané. Osobitne oceňujem naratívny charakter celého
textu, ktorý sa prelína všetkými analýzami a spracovávanými faktami. Uvedená skutočnosť
umožnila, že expertné vyjadrovanie sa autorky práce je zrozumiteľným aj pre širší okruh
čitateľov.

6. Odporúčanie autorovi práce
Bez odporúčania

7. Otázka oponenta
1. Aká je pozícia SR v otázke migrácie na medzinárodných fórach. Ako sa mení pod vplyvom
udalostí?
2. Aké sú v otázkach migrácie najväčšie rozpory medzi krajinami svetového spoločenstva?
3. Ako vnímate požiadavku niektorých krajín presadiť migráciu ako ľudské právo?

8. Celkové hodnotenie práce
Habilitačnú prácu „Medzinárodná migrácia ako akceleračný faktor dynamiky medzinárodných
vzťahov“ považujem za úspešný výstup, prepájajúci doterajší výskum, pedagogickú a
publikačnú činnosť autorky. Ide o kvalitatívny posun jej doterajšej pedagogickej a vedeckej
práce. PhDr. Bolečeková sa dlhodobo venuje výskumu súvisiacemu s témou práce. Skúma
sociálnopolitické, zahraničnopolitické a vojensko-bezpečnostné konotácie problematiky, čo
sa odráža aj v jej publikačnej činnosti v domácich a zahraničných vedeckých periodikách a v
zborníkoch z konferencií.
Ako vysokoškolský pedagóg sa podieľa na realizácii výučby v oblasti medzinárodných
vzťahov v priamej väzbe na medzinárodnú migráciu. Jej pedagogická erudícia, publikačná a
pedagogická činnosť vykazujú trvalú kontinuitu so zameraním predkladanej habilitačnej práce.
Predkladaná habilitačná práca potvrdzuje pedagogickú a vedeckú erudovanosť PhDr. Martiny
Bolečekovej, PhD. a predstavuje kvalifikovaný (a v slovenských podmienkach originálny)
príspevok ku skúmanej téme. Predkladanou prácou jej autorka potvrdzuje, že sa z nej stáva
vyprofilovaná odborníčka v rámci neveľkej komunity expertov venujúcich sa migračnej
problematike.
Na základe uvedeného hodnotenia odporúčam predloženú habilitačnú prácu PhDr. Martiny
Bolečekovej, PhD., postúpiť na obhajobu a po jej úspešnom absolvovaní menovanej udeliť
vedecko-pedagogický titul docent.
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