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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Olga Georgievová, Provincial Involvement in Canadian Immigration Policy Making: The 

Case of Ontario, Diplomová práce, UKFSV, Institut mezinárodních studií, leden 2013. 

 

Předložená práce Olgy Georgieové se zaměřuje na téma zapojení provincií do tvorby 

imigrační politiky v kanadské federaci. Autorka si zvolila za předmět své výzkumné studie největší 

a z hlediska počtu přijatých imigrantů též nejdůležitější provincii, Ontario, a pokusila se osvětlit, 

jaké důvody vedou v současnosti Ontario k větší angažovanosti na tvorbě imigrační politiky. V 

první části autorka vysvětluje svoje teoretická východiska, po nichž následuje stručná analýza 

asymetrických řešení, která při vytváření imigrační politiky uplatňuje kanadská federální vláda. Ve 

třetí části autorka analyzuje dostupné zdroje, které jí umožňují nahlédnout do jednání mezi federální 

a ontarijskou vládou. V závěrečném shrnutí pak ontarijskou případovou studii zasazuje do širšího 

konceptu diskuse nad uplatněním podobného asymetrického přístupu ve Spojených státech 

amerických a v Evropské unii. 

Svou strukturou je práce velmi dobře a logicky řešená. Postupuje od podrobného 

představení teoretického přístupu teorie her, z jejíž pestré škály autorů netradičně, ale relativně 

příznačně volí Putnamovu dvouúrovňovou analýzu, kterou aplikuje na chování federální a 

provinciální úrovně hráčů. Ve třetí části se pak pokouší z této teorie formulovat relevantní odpověď 

na svou výzkumnou otázku. Použití teorie her vyžaduje poměrně velké množství dat a informací 

nezbytných k odhadování motivací a preferencí různých hráčů. Velkým přínosem pro vnitřní vhled 

jsou proto osobní rozhovory, které Olga Georgievová vedla s předními kanadskými odborníky na 

tuto problematiku a se státními úředníky. Nejednoznačnost a značná spekulativnost závěrů je jistým 

nedostatkem této analýzy, ale je obhajitelná vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti probíhají 

jednání mezi Ottawou a Torontem k nové imigrační dohodě a mnoho oslovených odborníků se 

obávalo vyslovit jasnější závěry.  

V projednávání imigrační dohody je pouze povrchně načrtnutá problematika zapojení třetí 

úrovně vlád - municipalit. Jejich angažovanost probíhá zejména v otázce programů a dotací na 

integraci přistěhovalců. Integrační programy a federální transfery na jejich fungování stojí přitom v 

samotném středu provinciální imigrační politiky a domnívám se, že jsou dokonce významnější, než 

analyzovaný Provinční nominační program (PNP). Fakt, že tuto velmi širokou oblast ponechala a 

autorka mimo záběr svojí práce je pochopitelný vzhledem k rozsahu diplomové práce.  

Z formálního hlediska se jedná o velmi precizně zpracovanou anglojazyčnou práci, která 
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prošla důkladným editorským okem rodilého mluvčího. Drobný překlep se vloudil na straně 57 

(Steven místo Stephen). Autorka má čtivý, srozumitelný a logický styl. Citace i odkazy na zdroje 

jsou přehledně a velmi pečlivě zpracovány.  

Souhrnem uzavírám, že předložená práce Olgy Georgievové, patří k nadprůměrným 

diplomovým pracím a myslím si, že vzhledem k unikátnosti předložené analýzy by mohla být 

nabídnuta v podobě výzkumné studie některému z kanadských think-tanků, jako jsou např. IRPP 

nebo Mowatovo centrum, či v časopisecké podobě některému odbornému časopisu kanadských 

studií (ve zkrácené podobě, samozřejmě). Ráda proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit ji stupněm výborně a udělit jí pochvalu děkana za vynikající diplomovou práci.  

 

Při obhajobě navrhuji rozebrat následující otázky: Přiklání-li se autorka ve své práci k 

závěru, že se Ontariu nepodaří projednat dohodu s federální vládou Stephena Harpera, jaké bude 

mít toto selhání dopady na budoucí imigrační politiku Ontaria a obecněji na kanadskou imigrační 

politiku?  Je možné z aktuálních federálních vládních rozhodnutí odhadovat, jestli kanadská 

imigrační politika pokračuje ve své decentralizační trajektorii, nebo se pendulum otáčí na druhou 

stranu k centralizaci celého systému a proč? Nakolik lze případ ontarijské imigrační politiky 

považovat za určitý test kanadského asymetrického federalismu, jehož hranice jsou v současnosti 

znovu přehodnocovány a budou testovány opět v roce 2014 při projednávání mezivládních dohod o 

další důležité kapitole, zdravotnictví. 

 

 

 

Ing. Mgr. Magdalena Fiřtová Ph.D. 

V Praze dne 11. ledna 2013 


