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

Autorka si pri spracovaní habilitačnej práce vybrala tematiku zaujímavú a vysoko aktuálnu.
Medzinárodná migrácia a problémy s týmto fenoménom spojené sú nielen predmetom
výskumu mnohých vedeckých pracovísk na Slovensku a vo svete, ale čo je zvlášť dôležité,
tvoria neoddeliteľnú súčasť politického a verejného života v celej Európe. Z uvedeného
dôvodu zámer autorky skúmať ako je medzinárodná migrácia a otázky s ňou súvisiace
reflektovaná na medzinárodnej úrovni cez prizmu pôsobenia medzinárodných organizácii,
predovšetkým OSN, štúdium multilaterálnych zmlúv, medzinárodných dohovorov, ich
dodatkových protokolov, ktorých obsah pokrýva niektorú špecifickú oblasť medzinárodnej
migrácie hodnotím pozitívne, metodologický postup skúmania za prínosný a zároveň
špecifický pri skúmaní predmetnej problematiky.

2. Formálna stránka práce
Z formálneho hľadiska nemám žiadne zásadnejšie pripomienky k predloženej habilitačnej
práci. Text spĺňa všetky normatívno právne rámce upravujúce náležitosti písania odborných
kvalifikačných prác.

3. Obsahová stránka práce
Predložená habilitačná práca je spracovaná na dobrej odbornej úrovni, jednotlivé časti
z obsahového hľadiska na seba vnútorne nadväzujú. Text tvorí kompaktný celok. V
práci sú použité relevantné zdroje a pramene, boli využívané webové sídla OSN, jej
odborných organizácií, programov, fondov ako aj ďalších inštitúcií, následne vedecké
práce renomovaných domácich a zahraničných autorov. Autorka dokázala nazhromaždiť,
spracovať a využiť seriózne a najnovšie informácie, ktoré ďalej analyzovala a kvalifikovane
interpretovala. Najmä z hľadiska komparatistiky zhromaždené údaje, informácie a názory
boli efektívne využité v odbornom texte. Zároveň poznamenávam, keďže publikačnú činnosť
autorky z oblasti medzinárodnej migrácie a ľudských práv poznám, že text je výsledkom
dlhodobejšieho vedeckovýskumného a pedagogického pôsobenia autorky v tejto oblasti. V
predloženom texte sa autorke podarilo naplniť primárny cieľ a dokázala, že medzinárodná
migrácia v spojení s problematikou ľudských práv, najmä v posledných desaťročiach, výrazne
vplýva na akceleráciu dynamiky medzinárodných vzťahov. Habilitačná práca predstavuje
originálny pohľad na problematiku medzinárodnej migrácie obyvateľstva cez prizmu
medzinárodných organizácii a konštatujem, že v podmienkach Slovenskej republiky nebola
doposiaľ takto komplexne spracovaná.

4. Použitá metodológia
I keď v habilitačnej práci absentuje časť venovaná použitým metódam, nepovažujem to za
nedostatok, pretože z textu je dostatočne jasné, že použité metódy v predloženej habilitačnej
práci zodpovedajú požiadavkám na spracovanie práce daného druhu. Samotný text svedčí o
dobrej pripravenosti autorky zvládnuť a adekvátne používať vedecké postupy.

5. Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosť
Výstupy sú zaujímavé pre širokú verejnosť, jej využitie je možné aj v terciálnej sfére a tiež v
pedagogickom procese.

6. Odporúčanie autorovi práce
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Odporúčam autorke, aby sa i naďalej venovala skúmaniu predmetnej problematiky. Takto
orientovaný výskum môže byť veľkým prínosom pri riešení aktuálnych otázok medzinárodnej
migrácie a medzinárodných vzťahov.

7. Otázka oponenta
Na základe preštudovaných materiálov a prameňov v súvislosti v časťou 3.2 Nexus migrácia
– rozvoj, by mal zaujímal názor autorky na diskutovaný a aj medzinárodnými organizáciami
preferovaný postoj zastaviť, alebo obmedziť migračné toky z krajín pôvodu intenzívnou
rozvojovou pomocou a zvýšením životnej úrovne v chudobných krajinách sveta. Ako autorka
aj v kontexte vnímania ľudských práv vníma predmetnú diskusiu.

8. Celkové hodnotenie práce
Celkovo, tak ako bolo uvedené vyššie, kvalitu habilitačnej práce hodnotím vysoko pozitívne.
Predstavuje originálny pohľad na problematiku medzinárodnej migrácie a dynamiky
medzinárodných vzťahov. Predložená habilitačná práca PhDr. Martiny Bolečekovej, PhD.
spĺňa všetky požiadavky kladené na formu, obsah a kvalitu habilitačnej práce a preto jej prácu
odporúčam k obhajobe. Po splnení všetkých podmienok navrhujem udeliť PhDr. Martine
Bolečekovej, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore 3.1.5 Medzinárodné
vzťahy.
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