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Bakalářská práce Petry Fikejzlové se zabývá analýzou argumentů, které zazněly v diskusi o 
ilegálních imigrantech v Kalifornii. Jako cíl práce si autorka klade „kritickou analýzu 
argumentů předkladatelů legislativního návrhu Proposition 187, který chtěl zamezit přístup 
ilegálně pobývajících cizinců v Kalifornii k programům sociálního zabezpečení, ke vzdělání 
na základních a středních školách a zdravotnické péči.“ Z teze ale bohužel není úplně jasné, 
k jakému závěru chce autorka dojít.  
 
V první kapitole se práce věnuje historii přistěhovalectví do Kalifornie. Následně je popsána 
hospodářská situace v Kalifornii v první polovině 90. let. Ekonomický propad autorka 
označuje za jednu ze základních příčin nárůstu protiimigračních nálad, jejichž výsledkem bylo 
podání protiimigračního Návrhu č. 187. Autorka text Návrhu č. 187 připojuje ke své práci 
v příloze, pro lepší pochopení by však bylo dobré v textu zmínit – alespoň ve vysvětlující 
poznámce pod čarou – co vlastně tyto návrhy (propositions) představují, jakým způsobem 
jsou schvalovány a jak figurují v kalifornském právním systému. 
 
Druhá kapitola je věnována analýze ekonomického zdůvodnění Návrhu č. 187. Autorka 
polemizuje s argumentem Návrhu, že „lidé Kalifornie trpěli a trpí ekonomickým strádáním 
způsobeným přítomností ilegálních imigrantů“ (s. 25). Sama ale příliš dobře nerozlišuje mezi 
legálním a nelegálním přistěhovalectvím: ilegální imigrace v krátkodobém hledisku těžko 
může zemi přinést „užitek ve vědeckých znalostech, uměleckém nadání,… apod.“ (s. 23), 
neboť do země přivádí zpravidla nekvalifikovanou pracovní sílu. Autorka na základě analýzy 
pozoruje, že ačkoliv se ekonomická situace v Kalifornii zlepšovala, protiimigrační nálady 
stoupaly především díky mediální kampani a snahy využít tématu ilegálního přistěhovalectví 
ve volbách.  Kapitola je dále věnována analýze ekonomického přínosu imigrantů a posuzuje, 
jaké výdaje pro Kalifornii představovalo financování vzdělání a zdravotní péče pro nelegální 
imigranty a jakou újmu pro kalifornských rozpočet představovala kriminální činnost 
ilegálních imigrantů (a jejich pobyt ve vězení placený ze státního rozpočtu).  
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Ve třetí kapitole autorka popisuje dopady ilegální imigrace na bezpečnostní situaci 
v Kalifornii. Tato část práce se věnuje především trestné činnosti spojené s ilegální imigrací. 
Autorka se pokouší vyvrátit tvrzení Návrhu č. 187, a to že obyvatelé Kalifornie trpí 
„ublížením na zdraví a majetku způsobeným kriminálním chováním ilegálních cizinců.“ Lze 
souhlasit se závěrem, že souvztažnost mezi ilegální imigrací a kriminalitou lze při nejmenším 
zpochybnit.  
 
Ve čtvrté kapitole autorka argumentuje, že Návrh č. 187 byl také odrazem protiimigračních 
nálad, které byly způsobeny stále narůstající obavou bílých obyvatel, že v důsledku 
rostoucího přistěhovalectví brzy přijdou o dominantní společenské postavení a že neochota 
imigrantů začlenit se do majoritní společnosti povede ke ztrátě společenské koherence. Tento 
argument ale stojí na vratkém základě. Těžko lze rozlišovat mezi nezačleňujícími se 
ilegálními imigranty a nezačleňujícími se legálními přistěhovalci, kteří zastáncům Návrhu č. 
187 toliko nepřekáží. Argumenty za Návrhem č. 187 spíše svědčí o rasových předsudcích vůči 
Hispáncům – jiné menšiny, např. Asiaté, v Kalifornii žijí často odděleně, po kulturní stránce 
jsou podstatně odlišnější než Hispánci, často vůbec neumí anglicky. Přesto zmínky o 
ilegálním imigrantech z Asie v debatě o Návrhu č. 187 téměř nepadly. 
Autorka se dále krátce věnuje mediální kampani, která podle ní přispěla k vyhrocení debaty o 
Návrhu č. 187, konkrétní detaily se však již nedozvídáme. Podobně autorka také opomíjí roli 
volební kampaně (v roce 1994 proběhly volby do úřadu guvernéra a také do kalifornské 
legislativy) na samotnou diskusi o Návrhu, byť na s. 20 a s. 58 zmiňuje, že se iniciativa stala 
žhavým volebním tématem (namísto problémové ekonomiky). 
 
V textu se autorka se nijak nezabývá Návrhem č. 187 v kontextu federální imigrační politiky, 
ačkoliv zmiňuje, že zákon byl shledán protiústavním. Debatě o rozporu mezi federálními 
zákony a Návrhem č. 187 a argumentům federálního soudu mohl být věnován větší prostor.  
Na s. 11 autorka píše, že Kalifornie se stává nejčastější destinací nově příchozích imigrantů 
díky své geografické poloze. Důležitějším faktorem je ale spíše velikost kalifornské 
ekonomiky, a tím i poptávka po pracovní síle.  Na s. 17 autorka zmiňuje, že na základě 
imigrační reformy IRCA z roku 1986 mohli nelegální imigranti žádat o americké občanství. 
Toto tvrzení není úplně přesně, IRCA totiž sama o sobě nabídla pouze možnost legalizovat 
pobyt na území USA. 
 
Autorka pracuje s velkým množstvím průzkumů veřejného mínění. Někdy ale není jasné, 
jestli jde o průzkumy provedené pouze na území státu Kalifornie (a pro práci tedy relevantní) 
či zda se jedná o průzkumy ve více státech USA – např. na s. 18, kde autorka pracuje 
s průzkumem časopisu Newsweek. Podobně tomu je i u obrázku č. 4 na s. 29, kde není jasné, 
jestli se jedná o průzkum mezi imigranty v Kalifornii či o federální statistiku.  
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Autorka v textu ponechává některé termíny v angličtině, byť lze použít české ekvivalenty. O 
Propostion 187 lze hovořit jako o (legislativním) Návrhu č. 187, browning of America lze 
přeložit jako zhnědnutí Ameriky.  

 
 Po stránce gramatické a stylistické práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. Občas se 
však objevují gramatické chyby a ne příliš šťastné formulace: „nevraživost má původ ve 
věcech“ (s. 7), „trpí ublížením na zdraví a majetku způsobené (sic) kriminálním chováním“ (s. 
19), „přináší soubor všech dosavadních relevantních výzkumů“ (s. 26, autorka zřejmě měla na 
mysli „souhrn“), „managování nových zaměstnanců“ (s. 32), „ilegální imigranti jsou pro 
Kalifornii finančně nákladné (sic)“ (s. 36). Na s. 32 autorka zmiňuje studii vyžádanou „Office 
of Management and Budgetary Department of Justice“ – taková instituce však neexistuje. 
Autorka v samotném textu také hovoří o „amerických zemích“ (s. 32) namísto o amerických 
státech.  
 
Autorka pracuje s velkým množstvím různých studií, analýza dostupné literatury v úvodu 
mohla být obsáhlejší. Tvrzení jsou doložena několika grafy, v případě obrázku č. 11 a 12 se 
však jedná o zcela identické grafy, byť mají ilustrovat odlišná tvrzení. Autorka upozorňuje na 
úskalí statistických údajů, s kterými pracuje, neboť údaje o ilegální imigraci se získávají 
velmi špatně a mohou být značně nepřesná.  
 
Autorce lze vytknout především to, že analyzuje především argumenty proti Návrhu č. 187, 
nezabývá se však podrobněji argumenty zastánců iniciativy. Jako základní východisko si totiž 
bere text Návrhu, ne argumenty, které za samotným textem stojí.  
 

Samotná práce působí dojmem přehledové eseje, kdy se autorka snaží shromáždit argumenty 

odpůrců Návrhu č. 187. Zatímco se pečlivě zpracovává jednotlivé použité studie, nevzniká 

žádný prostor pro vlastní analýzu, což považuji za hlavní nedostatek této bakalářské práce. Na 

základě těchto skutečností doporučuji práci Petry Fikejzlové k obhajobě s hodnocením dobře 

v závislosti na obhajobě. 

 
 
 
 
 
V Praze 7. srpna 2010     Mgr. Jana Sehnálková  
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