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Předložená práce Olgy Georgievová se věnuje velmi složitému problému vymezení 

kompetencí federální vlády a jednotlivých států USA v konkrétním případě imigrační politiky. V 

první části práce se autorka věnuje obecně konceptu federalismu, a to jak z hlediska hlavních 

milníků historického vývoje, tak i z hlediska proměny teoretických přístupů k němu. Velmi správně 

je jsou tak vymezeny nejdůležitější konceptuální přístupy, včetně jejich praktických důsledků. Ve 

druhé části se autorka zabývá imigrační politikou Spojených států, a to jednak jejím ústavním 

vymezením, nejdůležitějšími imigračními zákony na federální úrovni, a posléze i rolí jednotlivých 

států v této problematice. Tato část tvoří nezbytný základ pro těžiště práce, kterým je zhodnocení 

hlavních problémů imigrační politiky ve světle teoretických koncepcí amerického federalismu. 

Autorka dochází k důležitému závěru, že model kooperativního federalismu by byl pro oblast 

imigrační politiky vhodnější než v současné době uplatňovaný federalismus duální. V závěru pak 

zopakuje hlavní předpoklady ve vazbě na nejdůležitější výsledky práce, včetně limitů pro jejich 

prosazování.  

Předkládaná práce je velmi dobrým příkladem skloubení obecnějších teoretických přístupů 

aplikovaných na specifickou otázku. Z metodologického hlediska je takový přístup přínosný, neboť 

se čtenář může přehledně zorientovat jak v hlavních problémech komplexní problematiky rozdělení 

kompetencí v případě imigrační politiky, tak i jeho teoretickém uchopení. Závěry práce pak 

 1



vycházejí z průniku těchto dvou částí. V práci bylo možné ještě více zdůraznit, jakým způsobem 

zapadá do širší akademické debaty na toto velmi aktuální téma.   

Z obsahového hlediska práce obsahuje vhodným způsobem shrnuté nejdůležitější momenty 

týkající se dané problematiky. Omezený rozsah práce však způsobuje, že bylo nutné omezit některé 

další souvislosti. Například Nejvyšší soud USA jakožto federální instituce poměrně výrazně 

zasahuje i do oblasti imigrační politiky, což by bylo možné zpracovat ještě podrobněji. Významnou 

úlohu v problematice imigrační politiky hrají v poslední době i lokální vyhlášky a nařízení, které ve 

svých důsledcích ovlivňují i vztahy federace a států v této oblasti. Zhodnocení těchto dvou dalších 

faktorů by však vyžadovalo spíše rozsah práce diplomové. V závěru by také mohl být věnován větší 

prostor zhodnocení praktických důsledků včetně možností překonání limitujících faktorů (například 

rozdělení rozpočtových prostředků).   

Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Autorka se vyjadřuje srozumitelně a 

věcně. Poznámkový aparát a seznam literatury odpovídá formátu bakalářské práce, autorka vhodně 

využila i internetové zdroje pro novější trendy a události. I anglické shrnutí na konci práce 

konzistentně vystihuje všechny hlavní myšlenky textu. 

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

požadavky a která vhodným způsobem reflektuje relevantní problém. Doporučuji ji proto 

k obhajobě s hodnocením výborně, a práci zároveň navrhuji na pochvalu děkana za vynikající 

bakalářskou práci. Práce je též způsobilá k publikaci v případném sborníku studentských prací. Při 

obhajobě navrhuji zaměřit se jednak na zasazení práce do akademické debaty na toto téma, včetně 

jejích širších souvislostí, a poté na zhodnocení realističnosti zavádění navrhovaného přístupu za 

současné politické situace ve Spojených státech.  
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