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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se zabývá zhodnocením dopadů operace Safeguard na americko-mexické hranici.  V první kapitole autor 

představuje základní historický kontext se zaměřením na ochranu hranice. Druhá kapitola, která je těžištěm 

práce, pak odpovídá na řadu konkrétních otázek ohledně dopadů operace Safeguard. Třetí krátká kapitola pak 

hodnotí vývoj z hlediska ochrany hranice po roce 2006. Cíl práce je jasně definován jako zhodnocení dopadu 

analyzované operace. Tento dopad je pak operacionalizován v podobě konkrétních hodnotících kritérií.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je poměrně náročná, neboť vyžaduje zpracování dat z různých oblastí a jejich interpretaci ve vzájemném 

kontextu. Tvůrčí přístup autora spočívá v podrobné analýze jednotlivých cílů, které si stanovila sama Pohraniční 

stráž. Argumentace je korektní a vychází z konkrétních ověřitelných údajů, autor zmiňuje i důležité etické 

rozměry problému.  

 

Práce má rámcově logickou strukturu, nicméně krátká třetí kapitola by mohla být spojena spíše se závěrem 

v rámci diskuse o důsledcích operace Safeguard. Z teoretického hlediska by práce v úvodu mohla obsahovat 

hlubší reflexi fenoménu migrace a ostrahy hranic na obecnější úrovni.  

 

Z hlediska metodologie je práce přehledně postavena na konkrétních otázkách, které se vztahují ke zhodnocení 

operace Safeguard jako celku. Tyto otázky vycházejí z kritérií nastavených samotou Pohraniční stráží, a bylo by 

vhodné se zamyslet nad tím, zda existují případně i další relevantní kritéria. Cíl práce se podařilo naplnit a autor 

byl schopen jednotlivá zjištění dát do vzájemných souvislostí a kvalifikovaně je okomentovat.   

 

Autor pracuje s prameny a literaturou odpovídajícím způsobem, přínosem je podrobná práce s dostupnými 

statistickými databázemi z různých oblastí. V sekci kritika literatury jsou zmíněna různá ideová východiska 

jednotlivých autorů, nicméně by v tomto ohledu šlo jít ještě do větší hloubky, aby se ukázaly základní rozdíly 

v přístupu. Práce neobsahuje přílohy.  

 

Na str. 32 je tvrzení, že prezident Obama „musel řešit akutnější ekonomické otázky a také se více soustředit na 

deportace nelegálních imigrantů, kterých americká ekonomika v recesi nepotřebovala tolik jako dříve.“ 

Ekonomickou logiku deportací v souvislosti s krizí by bylo vhodné argumentačně lépe podpořit, včetně toho, 

jestli se tak Barack Obama chovat opravdu musel, a zda měl jeho krok i politickou logiku.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev autora je na poměrně dobré úrovni. Citace a odkazy na literaturu, grafická úprava i formální 

náležitosti odpovídají požadavkům na bakalářské práce. Práci by pomohla podrobnější redakční práce, a to jak 

z hlediska překlepů, tak stylistiky. V práci zůstaly některé komentáře původně v revizním módu, např. „Tady by 

chtělo vysvětlit, proč právě Tucson a ne jiný sektor.“ na str. 3 nebo „V čem spočívá základ jejich odlišného 

vidění problému?“ na str. 4. Problémem je občas shoda podmětu s přísudkem, „plýtváním prostředků, které by se 

mohli použít na řešení problémů“ na str. 19 nebo „aby se tyto problémy dotýkali i běžných Američanů“ na str. 

20 či „cenami, které udělali z převaděčství podobně výnosné odvětví“ na str. 21. Překlep je „tvz. coyotes" na 

téže straně. Překlepy jsou i na str. 22 „výraznou profesionalizaci převaděčů, způsobená vyššími nároky“ nebo 

„sektory na levém břehy řeky Rio Grande“ na str. 24, případně „Jak bylo už bylo zmíněno výše“ na str. 28.  



 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově se jedná o poměrně zdařilou bakalářskou práci s jasně definovaným a metodologicky přehledně 

uchopeným cílem. Mezi silné stránky patří analýza značného množství relevantních dat z různých oborů, která 

přispívá ke komplexnímu zhodnocení v závěru. Mezi slabší stránky bych zařadil malou pozornost věnovanou 

v úvodu a závěru obecnějším úvahám a konceptům týkajícím se migrace a ochrany hranic, které by mohly být 

konfrontovány s realitou operace Safeguard. Autor se odvolává i na etické ohledy, jejich základ ale není v práci 

dostatečně zmíněn. Práce je originální ve svých komentovaných závěrech dílčích cílů, i když částečně přebírá 

myšlenky ze sekundární literatury. Deklarovaný cíl práce se autorovi podařilo naplnit.  

  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Jaké koncepční přístupy se při řešení problematiky ochrany americko-mexické hranice hlavně střetávají? V čem 

jsou konkrétní opatření odrazem těchto konceptů? 

 

Jaké jsou základní etické implikace týkající se ochrany hranic? Jak se projevovaly při reálném uplatňování 

ochrany hranic?  

 

Jaké konkrétní implikace pro politiku ochrany hranice představují hlavní závěry práce? 

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě se známkou výborně až velmi dobře (B-C) v závislosti na výsledku obhajoby.  

 

Datum: 23.8.2018       Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


