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Předložená diplomová práce Olgy Georgievové se zabývá problematikou imigrační 

politiky v provincii Ontariu. Po obšírném úvodu do kontextu kanadské imigrační politiky ve 

20. století se autorka zaměřuje na otázku, co vedlo v případě Ontaria k výraznému 

přehodnocení role provincie v imigrační politice v posledních letech. Za použití Putnamova 

konceptu her dvojí úrovně pak autorka ukazuje, jaké jsou vyhlídky pro budoucí imigrační 

politiku Ontaria v kontextu jednání s federální vládou vedenou Stephenem Harperem.   

Práce je velmi podrobně zpracovanou analýzou důležitého tématu, které má přesah i 

do debat v USA a v Evropě ohledně míry centralizace imigrační politiky. Z metodologického 

hlediska je práce vysoce nadprůměrná, autorka konzistentně používá jasně zvolený přístup 

k analýze klíčových otázek, navíc si je vědoma limitů, které se k tomuto přístupu vztahují. 

V první části navíc autorka vhodně zasadí problém do širšího kontextu v rámci kanadské 

politiky a společnosti. Závěr práce je pak spíše spekulativním výhledem do budoucna, protože 

právě probíhají jednání o nové dohodě mezi kanadskou a ontarijskou vládou. 
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Z obsahového hlediska je práce detailně zpracovaná, autorka shromáždila velké 

množství materiálu a dat, včetně osobních rozhovorů s klíčovými aktéry, které pak dokázala 

přehledným způsobem představit čtenářům. Práce je důležitým příspěvkem k debatám 

ohledně kanadské imigrační politiky i k obecnější otázce devoluce imigrační politiky. Jako 

takovou bych ji ihned rozeslal na relevantní místa v Kanadě, kde jistě ocení expertní 

nezaujatý pohled zvenčí na problematiku, která je velmi ožehavá a široce diskutovaná. Bylo 

by opravdu škoda, kdyby práce skončila pouze v univerzitním archivu. Přes toto doporučení 

bych práci obsahově vytknul tři problémy:  

Zaprvé, práce začíná být opravdu zajímavá až cca na str. 43, kdy autorka začíná 

podrobně analyzovat situaci v Ontariu. Úvodní zasazení do kontextu je sice pro českého 

čtenáře přínosné, ale je trochu dlouhé a stačilo by odkázat na klíčové problémy a kvalitní 

sekundární literaturu.  

Zadruhé, práce často jde po povrchu formálních dohod a oficiálních prohlášení, a 

trochu upozaďuje reálné problémy konkrétních migrantů a hlubší dilemata ohledně imigrační 

politiky. Jestli jsem to z náznaků mezi řádky dobře pochopil, tak Ontario stojí především o 

vysoce kvalifikované ekonomické migranty, chce omezit přístup méně vzdělaných azylantů a 

chce získat větší prostředky od federální vlády za účelem úspěšné aklimatizace potenciálně 

„problémovějších“ chudších migrantů. Vzniká tak určité morální dilema, které však v práci 

není úplně reflektované. Možná by osvětlilo důležitou otázku, v čem se vlastně priority 

západních provincií tolik liší od Ontaria.  

Zatřetí, hlavní závěry práce jsou poněkud spekulativní, a některé z nich hraničí 

s banalitou, tj. příliš zřejmými tvrzeními. Například věta „If the win-sets do not overlap, no 

agreement is possible; if they do overlap, an agreement is feasible“ a celá Figure 2, která ji 
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přehledněji demonstruje, je sice pravdivá, ale vhodná spíš pro práci bakalářskou než 

magisterskou.  

Práce je po formální stránce na vynikající úrovni. Autorka píše jasně a srozumitelně a 

s minimálními stylistickými neobratnostmi. Pouze pro korektnost posudku uvádím nejasné 

„worsening immigrant outcomes“ na str. 43, chybné „explore this shift in bigger detail“ na str. 55, 

a matoucí „it is easy to the dramatically increased the economic importance of western provinces 

and a deteriorating effect on eastern provinces“ na str. 56. a „immigration-related issues are 

subjects of heated public debates“ na str. 69.  Než se s prací bude dále pracovat, je třeba opravit 

ještě „Steven“ na str. 57 a „the rational for“ na str. 59.  

Celkově se jedná o nadprůměrně zpracovanou diplomovou práci. Splňuje formální a 

technické požadavky kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. Nenavrhuji pochvalu děkana za vynikající diplomovou práci, neboť bych 

rád aby se v rámci obhajoby autorka vyjádřila k následujícím otázkám, které jsou podle mého 

názoru pro práci relevantní:  

Jaká jsou hlavní koncepční dilemata, která musí ontarijská vláda při formulaci 

imigrační politiky řešit? Proč je většina obyvatel Ontaria proti zvýšené imigraci, i když 

představuje jasný ekonomický přínos? Kolik azylantů bylo v posledních letech Ontariem 

odmítnuto? Co se přesně stane, když nedojde k dohodě mezi Ontariem a kanadskou vládou, a 

jaké to bude mít reálné dopady na konkrétní pracovní migranty a azylanty?  
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