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

 

Matúš Žiga se ve své práci zabývá problematikou proměn imigrační politiky Kanady za konzervativní 

vlády premiéra Stephena Harpera. Cílem práce je prokázat tezi, že postupné reformy dramaticky 

proměňují její zaměření z hledání ideálních občanů na hledání ideálních pracovníků a zhodnotit, jaké 

širší implikace tato změna má.  Po úvodním historickém a kontextuálním exkurzu je těžiště práce 

v kapitole, která podrobně mapuje změny, ke kterým ve sledovaném období došlo.  Autor pak obecněji 

hodnotí, k čemu změny ve svém celku povedou. V závěru pak rekapituluje nejdůležitější momenty a 

potvrzuje hlavní tezi práce. 

 

 

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

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

 

Na bakalářskou práci se jedná o velmi náročné téma, které vyžaduje přehled v komplikované legislativě 

i v odborné literatuře na dané téma. Teze, kterou autor předkládá, je relevantní i dostatečně konkrétní. 

K jejímu prokázání práce přistupuje tvůrčím způsobem, i když je z velké části založena na podrobné 

analýze legislativních změn. Pro obecnější zhodnocení autor používá věcné argumenty, které jsou 

vhodně podloženy odpovídajícími zdroji.  

 

Práce má logickou strukturu a po vhodném uvedení do kontextu chronologicky uvádí přehled 

nejdůležitějších zavedených opatření. Nezapomíná také na zhodnocení daných opatření v širším 

sociálním, ekonomickém i politickém kontextu. 

 

Z teoretického hlediska práce velmi vhodně obsahuje přehled různých přístupů k imigrační politice a 

daná opatření spojuje právě s tímto teoretickým kontextem. Z hlediska hlavní teze mohl být větší důraz 

věnován problematice „ideálního občana“, což není ani z teoretického hlediska úplně jednoznačný 

pojem. Metodologicky je práce z hlediska hlavní teze dobře ukotvená a nevadí, že je v klíčové kapitole 

z větší části popisná.   

 

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

hlavní akademické diskuse, které se ohledně vhodné imigrační politiky vedou, včetně normativních 

hledisek.   

 

Z věcného hlediska bych na příkladu vysvětlil například větu „Niektoré krajiny formujú svoju 

imigračnú politiku s perspektívou geopolitickou zameriavajúc sa tým na zlepšenie medzinárodných 

vzťahov“ na str. 4 – jaké zlepšení mezinárodních vztahů má autor na mysli? Pro čtenáře je spíše 

matoucí dále nevysvětlený citát „Som ministrom pre imigráciu, a nie ministrom imigrácie“ ze str. 8. Na 

str. 11 to vypadá, že Romové doma nečelili žádné perzekuci, což je přinejmenším diskutabilní tvrzení. 

Za podrobnější vysvětlení by stálo i tvrzení „Výraznejšie využívanie programov pre dočasných 

pracovníkov však môže viesť k poklesu podpory imigrácie“ ze str. 12, kde je logická spojitost nejasná.  

 

Zřejmě překlepem je věta „Testu, ktorý kladie väčší dôraz na monarchiu a vojenskú históriu, je vyčítaná 

jeho relevantnosť“ ze str. 13 – neměla to být spíše jeho malá relevantnost? Matoucí je také zmínka o 

„zvýšená ochrane pre opatrovateľov“ na str. 14 – kdo jsou tito opatrovatelé? Pokud autor uvádí 

zajímavou informaci, že vláda „zredukovala zoznam povolaní, ktoré môžu žiadať prostredníctvom tohto 



programu z 35 na 24 povolaní“ na str. 19, tak čtenáře automaticky napadne, která konkrétní povolání 

tedy vypadla?  

 

Stylistická chyba je ve větě „Vláda vyhlásila, že v prípade úmrtia partnera alebo domáceho násilia sa 

spoločné bývanie vyžadovať spoločné bývanie“ na str. 25. Na str. 31 by bylo dobré u věty „Niektoré zo 

zmien majú predpoklad byť pozitívne, ale všetky zmeny majú potenciál pre nezamýšľané dôsledky, 

vrátane duplikácií a kontraindikácií“ vysvětlit, co je vlastně myšleno kontraindikací.   

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce z formálního hlediska odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Jazykový projev 

autora je kultivovaný a svědčí o poměrně pečlivé redakční práci. Autor pracuje s dostupnými zdroji a 

používá standardní citace. Grafická úprava práce je též na standardní úrovni.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se jedná o velmi kvalitní bakalářskou práci na relevantní a aktuální téma. Mezi silné stránky 

patří určitě podrobná analýza legislativních změn a jejich zasazení do obecnějšího teoretického rámce. 

Práce nemá výraznější slabší stránky, nicméně trochu chybí diskuse o „ideálním občanovi“. Práce je 

originální, přináší užitečné nové poznatky a podařilo se jí naplnit vytyčený cíl.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

  

Jak vypadá ideální občan? Panuje v Kanadě obecná shoda o obsahu tohoto pojmu?   

Pokud autor tvrdí, že reformy mají i jasné politické pozadí, proč nejsou opoziční strany ještě kritičtější a 

nepoukazují na tento moment reforem?  

Jaký byl v roce 2006 převis žadatelů o azyl oproti vyřízeným žádostem a jak vypadá tato statistika 

dnes? Co je hlavní příčinou změny?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně, pokud se autorovi podaří uspokojivě 

zodpovědět otázky u obhajoby.  

 

 

Datum: 29.5.2015       Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený 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 může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


