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Předložená  práce  Kristýny  Divišové  se  zabývá  otázkou  sekuritizace  imigrace  v 

Arizoně. Autorka v první části vysvětluje svoje teoretická východiska a výzkumnou otázku. 

Následuje  podrobná  analýza  dostupných  zdrojů,  které  mají  potvrdit  či  vyvrátit  původní 

hypotézu. V závěru pak autorka zasadí svoje zjištění do širšího kontextu probíhajících debat 

ohledně imigrační politiky i americké identity.  

Práce  je  podrobně zpracovanou výzkumnou studií.  Z metodologického hlediska  se 

autorce podařilo jasně vymezit výzkumnou otázku, zvolit si relevantní teoretický přístup a ten 

pak aplikovat na konkrétní případovou studii.  Jednotlivé kroky na sebe vhodně navazují a 

logicky  směřují  k  interpretativnímu  závěru,  ve  kterém  jsou  jednotlivá  zjištění  dána  do 

souvislostí a transformována do koherentních a relevantních sdělení ke zkoumanému tématu. 

Nedostatkem  je  pouze  absence  analýzy  významného  deníku  Arizona  Republic,  která  je 

způsobena jeho nepřístupností  z  univerzitních  databází.  Autorka si  je  však dobře vědoma 

limitů  práce,  které  představuje  právě  dostupnost  zdrojů.  Velkou  předností  práce  je  i 

kvantitiativní  analýza  jednotlivých  zdrojů,  která  vhodně  doplňuje  kvalitativní  zkoumání 

obsahu. 
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Z obsahového hlediska je práce vysoce nadprůměrná,  autorka dokázala  shromáždit 

velké  množství  materiálu  a  dat  a  efektivně  je  využít  pro  podpoření  či  naopak  vyvrácení 

hlavních tezí. Zejména je vydařené spojení obecnější teoretické ukotvení práce s konkrétními 

projevy a daty ve specifickém případě Arizony. Autorka též prokázala velký přehled ohledně 

současných diskusí ohledně americké identity a imigrace – její práce je důležitým přínosem, 

který tuto debatu obohacuje. Závěry práce jsou navíc poměrně kontraintuitivní, neboť ukazují, 

že  v Arizoně, která má zdánlivě všechny předpoklady pro úspěšnou sekuritizaci imigrace, je 

situace  mnohem  složitější,  než  by  pouhé  letmé  čtení  článků  o  zákonu  SB  1070  mohlo 

naznačovat.  Autorka pak velmi  přesvědčivě zahrne tato  zjištění  do abstraktnějšího rámce, 

který je uspokojivě vysvětluje. Pokud by bylo v práci potřeba věnovat něčemu více prostoru, 

pak  by  to  byla  problematika  latentního  rasismu,  který  je  skrytý  za  fasádou  politicky 

korektních prohlášení politiků i médií. Právě přijetí zákona SB 1070 totiž může být přesně 

případ toho, že je přijat velmi restriktivní zákon, ale jeho přijetí je ospravedlňováno rétorikou, 

která  z  jeho  podstatou  vlastně  tolik  nesouvisí.  Pro  tento  problém  však  není  diskurzivní 

analýza  vhodný  přístup,  neboť  vědomě  pracuje  pouze  s  explicitně  vyřčeným.  Pokud  by 

autorka chtěla s daným tématem dále pracovat, tak doporučuji zaměřit se i na tento problém.  

Práce  je  též  po  formální  stránce  na  velmi  vysoké  úrovni.  Autorka  píše  lehce, 

srozumitelně  a  výstavba  textu  má  jasnou  a  logickou  strukturu.  Přehledné  členění  práce 

pomáhá čtenáři v orientaci. Stylistika a gramatika jsou také nadprůměrné.  

Celkově se jedná o velmi důkladně zpracovanou bakalářskou práci na vhodně zvolené 

a metodologicky správně uchopené téma. Splňuje formální a technické požadavky kladené na 

bakalářskou práci, proto ji navrhuji hodnocení výborně. Práce je způsobilá k publikaci nejen 

v  případném sborníku studentských prací,  ale  po určitých  úpravách i  ve  specializovaném 

vědeckém časopise. 
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Zejména z hlediska rozhledu autorky,  vhodně zvoleného metodologického přístupu, 

analýzy velkého množství relevantních dat i přesvědčivých interpretačních závěrů doporučuji 

navrhnout práci na pochvalu děkana za vynikající závěrečnou práci. 

Při obhajobě navrhuji položit následující otázky:  Jaké jsou limity srovnávání situace v 

Arizoně se  situací  ve  Spojených státech  jako celku?  Jaký je  v  Arizoně politický  podtext 

debaty o imigraci? Může docházet ke stále častějšímu příjímání zákonů jako SB 1070, aniž by 

byla  problematika  imigrace  sekuritizována?  Jakou  roli  může  hrát  politická  korektnost  v 

diskurzivní analýze? 

KRYŠTOF KOZÁK
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