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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Jan Toloch se ve své práci zabývá otázkou návrhu zákonů, které by umoţnily dětem ilegálních 

přistěhovalců získat ochranu před deportací pokud studují nebo slouţí v armádě. Autor se 

nejprve věnuje popisu fungování a podmínek, které je potřeba splnit, aby se na ilegálního 

imigranta zákon vztahoval. Rekapituluje také neúspěšné pokusy na jeho prosazení v Kongresu 

USA. Pak následuje kapitola věnovaná moţným dopadů na samotné migranty. Následující 

kapitola se věnuje různým moţným dopadům na americkou společnost jako celek. Práce pak 

obsahuje i případovou studii potenciálních dopadů zákona přijatého na státní úrovni ve státě 

New York. Autor pak dochází k hlavnímu závěru, ţe zákon DREAM Act by byl prospěšný jak 

pro migranty, tak pro americkou společnost jako celek.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Na diplomovou práci se jedná o relativně náročné téma, které vyţaduje přehled jak 

v komplexní problematice imigračních zákonů, tak v širších ekonomických, politických i 

sociálních souvislostech. Otázky, které si autor klade, jsou relevantní zejména z hlediska 

politicky vyhrocené debaty ohledně přístupu k ilegálním imigrantům. Přístup autora je 

relativně originální, neboť se pokouší zkombinovat různé dostupné primární i sekundární 

zdroje k zodpovězení hlavních otázek.  

 

Práce má relativně logickou strukturu, i kdyţ výběr jednotlivých témat v podkapitolách se zdá 

být veden spíš dostupností zajímavé literatury k tématu neţ koherentní metodikou. Například 

uváděné citace z rozhovorů z migranty, jak v dětství přecházeli hranici, jsou sice samy o sobě 

cenné, nicméně jejich vazba na hlavní teze práce je spíše vzdálená.  

 

Práci v podstatě chybí teoretický i metodologický základ. Ve své podstatě se jedná o 

zhodnocení konkrétní navrhované veřejné politiky ve vztahu k migrantům. Pro takové 

zhodnocení je vhodné si předem stanovit jasná kritéria, která bude práce sledovat, a ta potom 

důsledně dodrţovat. Autor shromáţdil velké mnoţství údajů, které s danou tematikou souvisí, 

nicméně by bylo záhodno je i přehledně strukturovat a systematizovat – například podkapitola 

2.5 by měla být spíš v závěru práce. Porovnání DREAM Act a DACA je určitě vhodné a práce 

postavená na komparaci těchto dvou přístupů by mohla být velmi kvalitní, nicméně v této 

práci komparativní odkazy spíše komplikují celkové vyznění.  

 

Nedostatečná je i pasáţ ohledně kritiky literatury, ohledně tohoto zpolitizovaného a 

kontroverzního tématu vychází celá řada velmi tendenčních titulů a autor by měl důkladněji 

prokázat, ţe si je vědom nutnosti kritického přístupu k předkládaným datům. To se týká i 

průzkumů veřejného mínění v příloze, které nejsou nutně reprezentativní, neboť pokud by 

byla situace takto jasná ve prospěch legalizace, jistě by se tato nálada přenesla i do Kongresu. 

Autor by navíc měl strávit delší dobu vysvětlováním toho, jak je moţné, ţe přes pozitivní 



voličské průzkumy i prokazatelné ekonomické i sociální benefity nebyl přesto DREAM Act 

schválen. Autor sice představuje i kritické hlasy, nicméně k nim nezaujímá vlastní stanovisko 

a nevysvětluje podstatu jejich politické síly.  

 

Metodologicky je práce spíše mozaikou zajímavých souvislostí k danému tématu, ze které 

čtenáři nakonec naštěstí vyvstane relativně plastický obraz daného problému. Tato metoda je 

však spíše ţurnalistická, neboť jasně nevede k přesvědčivému zodpovězení hlavních otázek 

z úvodu práce.  

 

Některá tvrzení by práce měla podrobněji vysvětlit či vyjasnit. Na str. 22 tvrdí, ţe soudy 

nehrají v imigrační problematice tak výraznou roli, coţ je značně diskutabilní např. ve světle 

Proposition 187 v Kalifornii či aktuálního pozastavení DAPA. Na str. 27 autor uvádí kritické 

názory, které však dále nezhodnotí z hlediska jejich koherence či problematických 

východisek. Na str. 31 by bylo vhodné vysvětlit vztah Morton Memo a DACA. Na str. 33 a 46 

se autor poměrně dlouho věnuje problematice, která se týká především imigrantů z Asie, 

vazba na hlavní otázky práce není jasná.  

 

Práce pracuje s dostupnými prameny a literaturou, nicméně by mohla ještě podrobněji zmínit 

hlavní akademické diskuse, které se ohledně tématu vedou. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

 

Práce z formálního hlediska odpovídá poţadavkům kladeným na diplomovou práci. Práce je 

psaná v angličtině, coţ nebyla zřejmě úplně nejšťastnější volba, neboť obsahuje celou řadu 

drobných stylistických neobratností, například i v klíčové otázce práce „This paper aims to 

find whether the children of illegal immigrants should be held accountable and face 

deportation, even though they were not responsible for entering the U.S. illegally?“. 

Stylistické a formulační nepřesnosti často ohroţují i správné pochopení textu, např. na str. 17 

„increase in immigration policy“ či na str. 19 „states hold difference opinion“, na str. 23 „not 

rather an amnesty“, na str. 34 „Reed“ či na str. 51 „The U.S. loses significant sources of 

growth and many were lost in the past already.“ Práce obsahuje i překlepy, které by pečlivější 

redakcí šly snadno opravit, například „Huston“ na str. 25. Grafická úprava práce je na 

odpovídající úrovni, poněkud nadbytečná je úplně prázdná strana 37.  

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se jedná o diplomovou práci na aktuální a relevantní téma. Mezi silné stránky patří 

určitě podrobné zpracování obsahu DREAM Act i DACA a jejich komparace. Autor také 

shromáţdil celou řadu relevantních informací, které se k problematice vztahují. Práce je však 

metodologicky neukotvená a tak nemůţe úplně přesvědčivě zodpovědět na otázky z úvodu. 

Nejdůleţitější paradox, totiţ proč kdyţ by přijetí DREAM Actu velmi pomohlo jak dětem 

migrantů, tak americké ekonomice, tak stejně nebyl na federální úrovni přijat, není v závěru 

vysvětlen. Autor také často pracuje s vizí deportací všech ilegálních imigrantů jako 

alternativou, přičemţ reálnější alternativa je pokračování současného stavu, který je velmi 

neuspokojivý pro migranty a jejich děti, nicméně zjevně vyhovuje velké části politického 

spektra i některým zaměstnavatelům. V závěru mohl autor hlouběji zhodnotit širší implikace 

hlavních zjištění pro americkou politiku i společnost, například vzhledem k fenoménu nového 

rasismu. Práce je přesto cenná v tom, ţe v českém prostředí autor relativně přehledně 

představuje málo známou, ale důleţitou problematiku.   

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna aţ tři): 

  

Jaké jsou podle autora hlavní reálné důvody, proč nebyl DREAM Act přijat? Co z nich 

vyplývá? 

Pokud jsou průzkumy veřejného mínění jasně pro legalizaci migrantů, proč se tento názor 

nedaří prosadit v Kongresu?  

Jaké různé morální koncepce jsou relevantní pro otázku, zda mají děti být postihovány za činy 

svých rodičů?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a přes výše uvedené výhrady navrhuji známku dobře, která by mohla být 

zhoršena v souvislosti s nedostatečným zodpovězením otázek u obhajoby. 

 

 

 

 

Datum: 17.6.2015        Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při 

nedostatku místa zadní stranu nebo přiloţený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 

nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 

zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student můţe dobrou obhajobou napravit; poměr 

těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


