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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce Martina Čičmance se zaměřuje na operaci Safeguard, která v rámci nové strategie             

přístupu k ochraně americko-mexických hranic implementovala nové prvky ochrany hranice v           

oblasti hraničního sektoru Tuscon v Arizoně s cílem efektivněji předcházet/zabránit ilegálním           

přechodům hranice. Cílem práce je “zjistit, zdali bylo zabezpečování hraničního sektoru Tucson            

v rámci operace úspěšné a jaké měla operace vedlejší dopady v rámci sektoru i v rámci celé                 

jižní hranice USA” (s. 2).  

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

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce Martina Čičmance nabízí detailní analýzu konkrétní operace na americko-mexické hranici           

a představuje velmi zajímavý vhled do stále aktuální otázky zabezpečení jižní hranice USA, její              

postupné sekuritizace a s tím související diskuse o tom, zdali sekuritizace přináší výsledky v              

podobě snížení či zamezení nelegální migrace do USA.  

Práce se skládá z tří kapitol. V první kapitole se autor věnuje historickému kontextu a nabízí                

krátký přehled vývoje přítomnosti mexických migrantů v USA se zaměřením na 90. léta             

dvacátého století, během nichž byl program Safeguard implementován. V druhé, stěžejní           

kapitole si autor klade několik otázek, na základě kterých hodnotí úspěch či neúspěch programu              

Safeguard. Otázky vychází z cílů, které si pro zavedení programu kontroly hranice stanovila             

americká pohraniční stráž (U.S. Border Patrol). Plnění cílů pak autor konfrontuje se statistikami             

U.S. Government Accountability Office, Ministerstva spravedlnosti USA, Ministerstva vnitřní         

bezpečnosti USA (Department of Homeland Security) a s výzkumy akademických a neziskových            

organizací zabývajících se nelegální migrací na americko-mexické hranici. V poslední kapitole           

pak autor shrnuje svá zjištění a dochází k závěru, že “z deseti dílčích cílů operace Safeguard byly                 

naplněny pouze čtyři, pět naplněno nebylo a jeden byl neověřitelný” (s. 32).  

Pro svou analýzu autor zvolil vhodnou metodologii - vychází z hlavního strategického            

dokumentu U.S. Border Patrol, který sám o sobě nastavuje kritéria pro hodnocení úspěšnosti             

programu, která pak autor porovnává s reálnými dopady nových opatření, jež byla v oblasti              



Tucsonu zavedena. Ocenit lze zejména autorův kritický přístup k použitým materiálům - v             

průběhu své analýzy např. upozorňuje na nedostatky v nastavení cílů U.S. Border Patrol v              

strategii operace Safeguard a jejich obtížnou měřitelnost.  

Práce neobsahuje žádné přílohy - čtenář by však jistě uvítal např. mapu sektoru Tucson či               

grafické znázornění trendů v překračování hranice.  

Autor používá množství primárních a sekundárních zdrojů, odkazy na literaturu jsou           

konzistentní.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická              
úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po jazykové a formální stránce práce splňuje podmínky stanovené pro bakalářské práce. V             

části, kde autor popisuje klíčové tituly použité pro zpracování své práce, bych ocenila odkazy na               

zmíněné prameny. Práce by si zasloužila ještě jednu jazykovou redakci, aby byly eliminovány             

gramatické chyby a především chyby v interpunkci. Opakovaně se objevuje problém shody            

podmětu s přísudkem - např. na s. 19 autor píše, že “plýtváním prostředků, které by se mohli                 

použít... “, na s. 20 je pak zmíněno, že “kriminální sítě zaměřené na převaděčství začali…” atp.                

Autor by měl také přesně definovat použité zkratky, z textu totiž není vždycky jasné, co použité                

zkratky znamenají. V textu zřejmě také na některých místech zbyly autorovy poznámky - např.              

na s. 3 zůstala poznámka “Tady by chtělo vysvětlit, proč právě Tucson”. Občas se také objevuje                

Czenglish - např. Na s. 4 autor píše o “drogovém obchodě”, vhodnější by asi bylo použít termín                 

“obchod s drogami”. Není úplně jasné, co autor myslí na s. 33, kde píše “v nultých letech                 

prvního tisíciletí”.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita              
myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autor si vybral zajímavé a poměrně náročné téma, které velmi vhodně strukturoval do několika              

klíčových otázek. Práce má jasně definovaný cíl a autor pomocí různých pramenů výzkumnou             

otázku úspěšně zodpovídá. Autora lze pochválit především za snahu kriticky hodnotit           

nastavenou strategii U.S. Border Patrol stejně jako za snahu interpretovat data a jejich zasazení              

do širšího kontextu. Autor si je vědom potenciálních úskalí, jako jsou např. chybějící statistiky či               

špatně zvolená metoda, což prakticky znemožňuje zhodnocení úspěšnosti implementace         

operace Safeguard. To se týká např. otázky, zdali bylo v důsledku ve Spojených státech              

odsouzeno méně ilegálních imigrantů za závažnou trestnou činnost - autor sám upozorňuje na             

fakt, že chybí statistiky, které by prokázaly, kteří pachatelé trestných činů nelegálně překročili             

hranice v sektoru Tucson. Autor také upozorňuje na negativní dopady operace, které nebyly v              

nastavené strategii předpokládány.  

 

 



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

● Jakým způsobem Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act         

přispěla k nárůstu počtu nelegálních imigrantů v USA, jak píšete na s. 15? 

● V posledních letech se v USA věnuje hodně pozornosti sekuritizaci jižní hranice. Jaké             

jiné alternativy k ochraně hranic existují/jsou v USA diskutovány - mj. s ohledem na              

výsledky operací Safeguard, Gatekeeper apod.?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práce Martina Čičmance splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji             

k obhajobě s výslednou známkou B-C. 

 

 

 

Datum: 2. září 2018 Podpis: Jana Sehnálková 

 
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. 
 
 
 


