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Předložená práce Petry Fikejzlové se věnuje debatě ohledně tzv. Propozice 187, jež měla 

omezit přístup ilegálních imigrantů k veřejným službám v Kalifornii. V první části autorka stručně 

představuje situaci v Kalifornii po skončení studené války a charakterizuje nejdůležitější aspekty 

samotné propozice. Těžiště práce spočívá v analýze argumentů zastánců restriktivního přístupu k 

ilegální imigraci, které autorka člení na ekonomické, bezpečnostní a kulturní. V závěru jsou pak 

zopakovány hlavní teze z jednotlivých sekcí. Hlavním vyústěním práce je, že argumenty zastánců 

propozice nebyly řádně podloženy ověřitelnými fakty a že tedy kulturní předsudky většinové 

společnosti hrály při jejím přijetí poměrně velkou roli.  

 

Z metodologického hlediska je práce v podstatě obsáhlým kompilátem odborných studií, 

které se vyjadřují k různým aspektům daného problému. I když autorka občas zmíní pozadí vzniku 

určitého článku, v práci chybí komplexnější zhodnocení literatury a její rámcové rozčlenění. V 

situaci, kdy je o daném tématu spíše více zdrojů než méně, a kdy je zkoumaná otázka politicky 

velmi citlivá, je takové zhodnocení velmi žádoucí. Pro přehlednost práce mohla ještě lépe zdůraznit 

hlavní argumenty zastánců propozice (včetně podpůrných studií), a k nim pak přiřazovat 

odpovídající protiargumenty. Z koncepčního hlediska je poněkud problematická kapitola, která se 
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věnuje kulturním aspektům, jež, jak autorka sama uvádí, nebyly součástí oficiální argumentace 

zastánců propozice. Citace diplomové práce Lenky Kučerové jsou poměrně časté, autorka by měla 

zhodnotit její hlavní přínosy a dále její výsledky interpretovat. V závěru by autorka také mohla 

zhodnotit, co vlastně její závěry znamenají v kontextu dostupné literatury na toto téma. Z hlediska 

rozsahu bakalářské práce možná bylo vhodnější podrobněji se soustředit na jeden z hlavních 

argumentů a ten rozebrat podrobněji.  

 

Z obsahového hlediska práce obsahuje řadu odkazů na relevantní sekundární literaturu, která 

pokrývá široké spektrum názorů na tuto problematiku. V interpretaci těchto pramenů se však občas 

vyskytují nepřesné formulace. Například nelze o vztazích mezi ilegálními imigranty a většinovou 

společností hovořit jako o "americko-mexických vztazích" (str. 18). The Dark Side of Illegal 

Immigration není internetový portál, nýbrž studie zpřístupněná prostřednictvím internetu. Pojem 

"lidská bezpečnost" na str. 39 není dále vysvětlen a působí tak matoucím dojmem. V sekci 

hodnotící ekonomické argumenty chybí zmínka o zdaněných ziscích, které generují firmy 

zaměstnávající ilegální imigranty. Na str. 50 je pak uvedena "vyšší míra kriminality, než je 

obvyklé", což by zasluhovalo bližší specifikaci. V sekci věnované kulturním stereotypům by bylo 

vhodné uvést například některé graficky zpracované agitační materiály zastánců propozice, ze 

kterých by bylo možné lépe pochopit podstatu problému. Nativismus není nový fenomén, jeho 

formy lze v různé intenzitě vysledovat v podstatě od počátku vzniku USA. Problematický a 

poněkud matoucí je také samotný závěr práce: "jakákoli studie těžko může vyčíslit nadšení, snahu, 

rozmanitost, pracovitost, nápady (stejně tak hodnotově opačné vlastnosti) ilegálních imigrantů, kteří 

mohou působit ve vzájemné interakci se stávajícími obyvateli jako „nový“ stimulační a dynamický 

prvek, jehož možný dopad zůstává neznámý a nezměřitelný." Autorka v něm v podstatě rezignuje na 

možnosti sociálních věd se k danému problému vyjádřit, nápad navíc nelze považovat za vlastnost.   

 

Z formálního hlediska má práce určité nedostatky. Odkazy na literaturu jsou zpracovány 

pečlivě, autorka se však občas vyjadřuje méně srozumitelně a práci by proto prospěla pečlivější 

 2



editace. Odevzdání na poslední chvíli však tuto fázi bohužel znemožnilo. V práci jsou i vyložené 

chyby a překlepy, například "Office of Management and Budgetary Department of Justice" jako jedna 

instituce na str. 32, "1,7 daní" na téže stránce, spojení že "ilegální imigranti jsou pro Kalifornii finančně 

nákladné." na str. 36, apod. V poznámkách pod čarou jsou občas nadbytečné vysvětlivky, odkaz na 

Google Maps v případě Tierra del Fuego také není nutný, vhodnější by byl český překlad názvu v 

závorce. Poznámkový aparát a seznam literatury jinak odpovídá formátu bakalářské práce, autorka 

vhodně využila i internetové zdroje.  

 

Celkově se tedy jedná o bakalářskou práci, která v podstatě splňuje formální a technické 

požadavky a která reflektuje daný problém. Vzhledem k výše uvedeným výhradám ji doporučuji 

k obhajobě s hodnocením dobře. Po koncepčních úpravách a podrobnější editaci má práce potenciál 

být mnohem kvalitnější a mohla získat i mnohem lepší známku, neboť autorka shromáždila velké 

množství relevantních materiálů. Při obhajobě navrhuji zaměřit se na obecnější zasazení závěrů 

práce do kontextu akademických debat ohledně ilegální imigrace. Autorka by též mohla zhodnotit, 

v čem se dnešní situace liší od situace v Kalifornii v roce 1994, včetně relevance tehdy uváděných 

argumentů.  
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