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Předložená práce Tatiany Hořavové se zabývá aktuální problematikou přítomnosti ilegálních 

imigrantů ve Spojených státech. Autorka se v první kapitole věnuje vymezení kontextu problému 

ilegální imigrace a charakterizuje populaci ilegálních imigrantů v USA. Navazující druhá kapitola 

představuje hlavní témata v diskusi ohledně ilegální imigrace, které autorka vhodně rozdělila na 

právní, ekonomická, kulturní a bezpečností. Těžiště práce pak spočívá ve třetí kapitole, kde jsou 

představeny navrhovaná opatření, která mají problém ilegální imigrace řešit. Ty autorka zároveň 

podrobuje analytické kritice z hlediska jejich účinnosti i prosaditelnosti. V závěru pak shrnuje 

získané poznatky a vysvětluje, proč je situace ilegálních imigrantů dlouhodobě neuspokojivě řešená 

a ani do budoucna nejsou vyhlídky nikterak pozitivní. Jedním z hlavních problémů jsou diametrálně 

odlišná ideová východiska v samotné debatě o ilegální imigraci, na úrovni konkrétních opatření se 

často lehce najde zájmová skupina, která je schopna jejich prosazování zablokovat či značně 

ztěžovat jejich implementaci.  

 

Celkově je práce podrobně zpracovanou studií k vysoce aktuálnímu tématu ilegální imigrace 

v USA. Z metodologického hlediska postupuje autorka logicky od obecnějších základů 

problematiky ke konkrétním návrhům na řešení. I když se autorka správně snažila zaměřit 

především na navrhovaná řešení, práce občas zmiňuje i další související témata, jako například 

politické pozadí a podporu jednotlivým přístupům. U takto komplexního problému je to 

nevyhnutelné, nicméně by práci prospělo ještě užší zaměření na konkrétně specifikovanou otázku či 

tezi. Autorka si sice v samotném úvodu klade několik relevantních otázek, jejich vnitřní souvislost 

by však bylo třeba lépe vysvětlit.  

 

Z obsahového hlediska je práce velmi kvalitně zpracovaná, autorka použila relevantní zdroje 

a dokázala obsáhnout složitou problematiku v celé její šíři. V analytičtější části je na práci patrné, 

že se autorka nesnažila zůstat pouze na povrchu, ale dokázala domýšlet důsledky různých přístupů i 



teoretických koncepcí. V práci by šlo ještě trochu více zohlednit i výrazně kritické hledisko, kdy 

někteří autoři zdůrazňují morální pokrytectví mnoha Američanů i otřesnou sociální (a právní) pozici 

ilegálních imigrantů. Omezující rozsah bakalářské práce vede k tomu, že některá klíčová témata 

jsou zpracována pouze v účelné zkratce, která však může být v některých případech lehce 

zavádějící, respektive nemůže reflektovat plnou šíři akademických diskusí, které se k tématu 

vztahují. Z tohoto pohledu by se ale práce musela zaměřit na ještě detailnější aspekt problému, čímž 

by ale došlo ke ztrátě kontextu a obecnějšího přehledu, který je v práci kvalitním způsobem 

zpracován. V práci zřejmě také kvůli rozsahu chybí federální rozměr imigrační politiky, který je 

v posledních letech vysoce důležitý.  

 

Autorčin vlastní pohled není z práce úplně zřetelný, respektive je možné na něj usuzovat 

pouze nepřímo z kritické analýzy. Práce nemá úplně jednoznačný závěr, jedná se spíše o 

zhodnocení stávajícího stavu a jeho příčin. Z hlediska bakalářské práce se však nejedná o závažný 

nedostatek, práci lze z tohoto pohledu chápat jako východisko a základ pro navazující podrobnější 

výzkum například pro práci diplomovou.  

 

Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Autorka píše srozumitelně a výstavba 

textu má logickou strukturu. Odkazy jsou pečlivě zpracovány, nechybí ani kritika literatury. 

Celkově se jedná o velmi důkladně zpracovanou bakalářskou práci, která vychází z dostatečného 

množství odborné literatury. Splňuje formální a technické požadavky kladené na bakalářskou práci, 

proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Práce je způsobilá k publikaci v 

případném sborníku studentských prací. Při obhajobě navrhuji zaměřit se na osobní postoj autorky 

k problematice navrhovaných řešení problému ilegální imigrace a na hlavní argumenty, které ji 

k němu vedou. Položil bych též otázku na reálné vyhlídky opatření k řešení situace ilegálních 

imigrantů ve světle současné politické situace v USA.  


