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Charakteristika práce: 

 

Autorka vychází z typologie federalismu, v němž rozlišuje dvě kategorie (duální federalismus a 

federalismus kooperativní). Jak se i v roce 2010 stále zřetelněji ukazuje, je souvislost federalismu a 

imigrační politiky téma velice významné.  

V hlavním textu práce jsem nenašel explicitně definovaný cíl, až v závěru autorka jaksi zpětně o 

svém cíli píše toto: „Cílem této práce bylo analyzovat americký federalismus v oblasti imigrační 

politiky.“ Georgievové teze má velice logickou, promyšlenou stavbu. V první kapitole autorka 

přináší historický přehled o americkém federalismu a poté se zaměřuje na politologickou 

charakteristiku federalismu a na jeho klasifikaci. Ve druhé kapitole nejprve krátce charakterizuje 

americkou imigrační politiku zhruba od poloviny 19. století do poloviny století 20., a poté přechází, 

podrobněji, k analýze imigrační politiky USA ve druhé polovině 20. století. Ve třetí kapitole, podle 

autora tohoto posudku jádru celé práce, přináší rozbor vztahu mezi federalismem a imigrační 

politikou.  

Práce je velice dobře napsána a používá adekvátní prameny, včetně českých. Autorka v celé 

bakalářské tezi prokázala, že umí kvalitně pracovat s akademickými zdroji.  

Georgievová v práci konstatuje, že problém imigrační politiky je natolik složitý a natolik obtížně 

řešitelný, že ji nemohou zvládnout ani jednotlivé státy Unie (viz případ arizonské imigrační 

legislativy z jara 2010), ani federální vláda bez součinnosti se státy, zvláště těmi, v nichž je 

imigrační problematika zvláště palčivá. Autorka nabízí jako správný přístup kooperativní 

federalismus. Ten je zajisté ideálem, ale pragmatické politice, jejímž hlavním cílem by bylo dosažení 

žádoucích reforem, samozřejmě stojí v cestě i stranickopolitické faktory; stačí si připomenout, že 

v čele federální exekutivy stojí od roku 2009 demokrat, že demokraté ovládají obě komory 

federálního Kongresu, zatímco třeba právě arizonskou exekutivu i legislativu mají v rukou 

republikáni (guvernérka Janice K. Brewer, republikánská většina v obou komorách arizonského 

zákonodárného sboru). V USA jsou ty tam doby tzv. bipartisanship, a společnost je – již od 80. let 

20. století – ideologicky rozpolcena. Proto je velmi obtížné dosáhnout konsenzu, na němž by se 

shodly obě hlavní strany. V neposlední řadě hrají roli i motivy osobní. To vše autorka správně 

vystihla.  
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Poznámky (doporučuji k diskusi při obhajobě): 

(1) V kapitole 1.3.3 (str. 22) autorka píše o (žádoucí) koncepci kooperativního federalismu: 

„Kooperativní federalismus vyvrací striktní rozdělení pravomocí mezi státy a federální vládu, 

připouští nadřazenost federace na úkor států a je charakteristický spoluprácí [sic!] obou úrovní.“ 

K tomu musím poznamenat, že právě rozdělení pravomocí mezi státy a federální vládou nelze 

vyvrátit, aniž by se zhroutil samotný federalismus. Vztah mezi oběma úrovněmi, federální a státní, je 

zajisté dynamický a mění se v čase. V tradici, která tolik – a právem – dbá na rules of the game, však 

bude stěží možné reinterpretovat tento vztah podle toho, jak jednotliví hráči vnímají dobové 

požadavky.  

(2) Na počátku 2. kapitoly (str. 24) autorka tvrdí: „Potomci prvních přistěhovalců často nelibě 

nahlíželi [pohlíželi?] na další vlny přistěhovalců, zejména těch z východní a jižní Evropy, kteří do 

Spojených států přicházeli ve větším množství zejména ve druhé polovině 19. století.“ Dovoluji si 

nesouhlasit. Největší nelibost, ba bouře rozlícených davů, vyvolávali zvláště (katoličtí a nepříliš 

gramotní) Irové, kteří přicházeli od 40. let 19. století. Ve 2. polovině 19. století se nelibost nativistů 

soustředila na asijské migranty, zvláště ty z Číny. Bulvární tisk se tehdy rozepisoval o „žlutém 

nebezpečí“.  

 

Hodnocení a závěr: 

Předložená práce je velice dobře napsaná, promyšlená, erudovaná, v kontextu jiných bakalářských 

tezí vysoce nadprůměrná. Více než splňuje nároky kladené na bakalářské diplomky. Navrhuji 

hodnotit stupněm 1 (výborně) a komisi navrhuji zvážit, zda navrhnout pochvalu děkana za úroveň 

diplomové práce. 

 

…………………………………… 

(doc. M. Calda) 

 

V Praze, dne 29. srpna 2010.  
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