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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Předložená práce zkoumá americkou 
imigrační politiku vůči mexickým přistěhovalcům v druhé polovině 90. let 20. století. Hlavním cílem je dát ji do 
souvislosti s uzavřením Severoamerické smlouvy o volném obchodu (NAFTA), jež vešla v platnost k prvnímu 
lednu 1994. Jde o originální téma i záměr, který se ale nepodařilo zcela naplnit. Navíc časové omezení není příliš 
šťastné, jelikož jde o látku s dlouhodobějšími dopady, jak nám ostatně potvrzují aktuální data. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Hlavním problémem 
předloženého textu je jeho metodologické ukotvení. Tato podkapitola má totiž jen jeden odstavec, který je ale 
pouhým vyjmenováním zpracovaných zdrojů. Díky tomu je celá práce pouze deskriptivní a shrnující a nikoli 
analytická. Ačkoli chápu, že jde o první větší práci kolegyně Konečné a autorka není důkladně obeznámena 
z metodologickými možnostmi výzkumu migrační politiky, přesto zastávám názor, že by už studenti po třech 
letech na univerzitě měli být schopni alespoň vlastního přístupu a uvažování. Výsledkem jsou pak vágní a 
nepodložené závěry, ke kterým diplomantka nutně musela dojít. Sama si totiž správně uvědomuje, že 
nedokázala najít a předložit dostatečně relevantní fakta, aby mohla určit, nakolik byla Clintonova imigrační 
politika spojena s NAFTOU. Zmiňuje například narůst vystěhovalectví v souvislosti s hospodářskou krizí 
v Mexiku, revolucemi a nedemokratickým režimem, což s dohodou nemá prakticky nic společného. 

 Práce má logickou strukturu, ačkoli autorka informuje čtenáře, co najde v úvodu poté, co si jej měl možnost 
přečíst. Nejprve shrne samotnou smlouvu o volném obchodu a poté se věnuje imigračnímu zákonodárství. 
Jenže díky absenci jakékoliv metody jde o dvě části, které spolu vůbec nekomunikují, neboť dvě shrnutí 
sama o sobě o ničem nesvědčí.  
Očekával bych také lepší obeznámení s fakty. Předně je to nejasně nadefinovaná „Klasická teorie 
mezinárodního obchodu“. Vzhledem k tomu, že termín se v češtině neužívá a v angličtině jej raději dávají do 
uvozovek by stálo za to objasnit, co konkrétně z ní autorka hodlá aplikovat. Pakliže to je pouze tvrzení o tom, 
že dohody o volném obchodu vedou k nárustu migrace, která později opadá, je to celkem obecný poznatek, 
jenž nevystihuje komplexnost a komplikovanost migračních toků. Dále na straně 17 tvrdí, že Mexiko 
přistoupilo k systému GATT v roce 1995, ve skutečnosti tomu bylo už v roce 1986, v roce 1995 se stalo 
členem Světové obchodní organizace. Zákon o imigraci (Immigration Act 1924) byl založen na poválečném 
kvótování, ale Mexičanů se vůbec netýkal (str. 13). Velký prostor je věnován operaci Gatekeeper 
v Kalifornii, ta ale byla pouze kopií programu Hold-the-line z Texasu, jenž byl mnohem víc určující. Mimo 
to se autorka věnuje i Komisi pro reformu přistěhovalectví, která byla založena v roce 1990 a tudíž 
s NAFTOU souviset ani nemůže. Zmínit zde musím i podivné srovnání NAFTY a Maastrichtské smlouvy. 
Nejen že jde o naprosto odlišné dokumenty uzavřené naprosto odlišnými aktéry, ale ani jedna z nich neřeší 
volný pohyb pracovních sil.  

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Formální úprava práce je velmi pečlivá a v pořádku. 
Bohužel stejně nebylo přistoupeno k jazykovému zpracování. Práce je sice psána čtivě, ale obsahuje 
nadměrné množství stylistických prohřešků. Nevhodné obraty, nepřesné formulace a opakování slov se 
bohužel stávají pravidlem ve studentských pracích a bakalářský text kolegyně Konečně v tomto ohledu není 
výjimkou. Nadto je zde poměrně hodně rušivých gramatických chyb a překlepů. Namátkou: 

 Str. 16 - ...pokud že o víza zažádal... 
Str. 16 - Nejvíce tohoto programu využívali zejména Mexičané, kteří tvořilo většinu žadatelů. 
Str. 20 - ...odborové organizace varovali... 



Str. 21- Výrazným oponentem byl Ross Perot, který vybízel nacionalistické a nativistické názory... 
Str. 24 - Tyto operace militarizovali americko-mexickou hranici, kriminalizovali ilegální imigranty a také 

legitimizovali státní praktiky.  
 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce zpracovává zajímavé a originální téma, které ale mělo být 
uchopeno mnohem lépe. Text sráží jazyková úprava a absence jakékoliv metodologie či alespoň vlastního 
přístupu. Není proto překvapením, že kolegyně Konečná dochází pouze k vágním a spekulativním závěrům, a 
to logicky snižuje její přínos. 

  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1) Mohla by kolegyně Konečná uvést jednoznačná fakta, jakým způsobem NAFTA ovlivnila americké 
přistěhovalecké zákony? Pokud by s touto smlouvou souvisely, nebyly by implementovány přímo v ní? 
2) Kdyby měla kolegyně Konečná nahlédnout na migraci Mexičanů z dlouhodobějšího (současného) horizontu, 
potvrdila se „klasická teorie mezinárodního obchodu“ a počet přistěhovalců vzrostl, jenom aby se později snížil? 
 
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě, a nakonec se přikláním k známce C. 
 
 
Datum: 17/1/2021      Podpis: 
 
 
 
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. 
 
 


