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

Ve své práci si Matúš Žiga stanovil za cíl analyzovat zásadní změny v charakteru kanadské 

imigrační politiky během konzervativní vlády Stephena Harpera (od roku 2006 do 

současnosti). Pro naplnění svého cíle si velmi vhodně definoval tezi, kterou je, že „Kanada 

upouští od hledání ideálního občana a zaměřuje se na výběr ideálního pracovníka.“  

 

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

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

Spor o zavádění systému „nabídkou (lidského kapitálu) taženého systému“ směrem 

k „systému taženému poptávkou neboli pracovním trhem“ je vysoce relevantní a hojně 

diskutované téma. Vzhledem k tomu, že reforma byla spuštěna až v lednu 2015, je zřejmé, že  

její fungování čeká na koherentní a komplexní vyhodnocení. Jeho aktuálnost však klade na 

zpracování velké nároky, v nichž autor obstojně obstál. Na Matúšově přístupu zejména 

oceňuji, že si sám našel a formuloval vhodnou tezi, díky níž práce získala potřebný rámec. 

Struktura práce je logická a čtenáře srozumitelně provede jednotlivými částmi reforem. 

 

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

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Práce je vhodně graficky zpracována, po formální stránce splňuje veškeré požadavky 

kladené na akademický text. Stylisticky jde o čtivý a precizně zpracovaný text, v němž se 

překlepy objevují zřídka.  

 

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

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Matúš Žiga přistupoval ke zpracování práce velmi odpovědně, samostatně a kreativně, což 

zejména na úrovni bakalářského studia je často vzácný jev. Ztotožňuji se se závěry práce, 

které student podpořil strukturovanými a vhodnými argumenty.  

 

Rozsah práce neumožňuje podrobnější zpracování dopadů v jednotlivých imigračních 

kategoriích, ačkoli by jistě každá z nich zasloužila podrobnější rozpracování. Tato výtka je 

zejména zřetelná u programu humanitární skupiny imigrantů, na níž se vztahuje rozsáhlá 

azylová reforma přijatá v roce 2012.  

 

Nejvíce v práci postrádám informaci o možnosti ministerstva odebrat kanadské občanství těm 

přistěhovalcům, kteří mají dvojí občanství a dopustili se závažného zločinu. V této 

souvislosti zaznívá nejvýraznější kritika a toto vládní ustanovení zákona C-24 bude 



podrobeno soudnímu přezkoumání, protože organizace zastánců lidských práv podaly u 

soudu žalobu pro neústavnost tohoto článku zákona. Kritici, např. Amnesty International 

uvádějí, že tato část zákona nejvíce demonstruje tendenci vlády zpřísnit přístup k občanství 

a posiluje pravomoci ministra (které autor dobře rozpracovává na str. 17). V důsledku 

tohoto ustanovení tak vzniká dvojí kategorie kanadských občanů – s jediným kanadským 

občanstvím a se dvěma občanstvími, kdy druhá kategorie bude výrazně diskriminována. Jde 

o zavádění diskriminačního opatření, jehož vliv na prevenci terorismu je sporný, ale 

zřetelně demonstruje důraz vlády na bezpečnost a bezprecedentně spojuje otázku občanství 

s problematikou terorismu. Poprvé se tak od roku 1967, kdy byla zrušena diskriminační 

opatření v kanadské imigrační politice, otevírá propast mezi „rodilými“ Kanaďany a „nově 

přijatými“ Kanaďany. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Na straně 32 autor zmiňuje, že někteří akademici reformě azylového systému vytýkají, že 

nedostatečně respektuje Chartu lidských práv a svobod. Federální soud v této souvislosti 

v případu Canadian Doctors for Refugee Care v. Canada (Attorney General), 2014 FC651 ve 

svém nálezu poukazuje na tento rozpor a doslova uvádí, že reforma je diskriminační, protože 

znemožňuje žadatelům o azyl přístup k veřejnému zdravotnímu systému, a porušuje tím 

články 12  a 15 Listiny lidských práv a svobod. Zajímalo by mne, jakým způsobem (pokud 

vůbec) federální vláda na rozhodnutí federálního soudu reagovala a co z něho pro budoucnost 

reformy vyplývá.  

 

Relevantní otázkou k diskusi zůstává, proč předchozí imigrační politika, která podporovala 

přistěhovalectví jako formu budování národa s důrazem na integraci nových občanů, 

nedokázala naplnit svůj cíl. Vysoce kvalifikovaní pracovníci první generace i druhé 

generace přistěhovalců totiž čím dál tím častěji nedokázali překonat bariéry pracovního trhu 

a integrovat se v oblastech odpovídajících jejich vzdělání a praxi (viz zmiňovaný příklad 

oftalmologa jako taxikáře). Program tak selhal v naplnění cíle formace „ideálních občanů“. 

Bylo by zajímavé se zamyslet nad důvody, proč současná vláda rezignovala (rezignovala-li) 

na řešení problému formou regulací a vyjednávání s profesními organizacemi (lékaři, 

architekti atd.), nebo se jí podařilo na tomto poli uspět. 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Vzhledem k vynikajícímu obsahovému i formálnímu zpracování práce doporučuji hodnotit 

tuto bakalářskou práci stupněm výborně. 

 

 

Datum: 8. 6. 2015      Podpis: 

 

 

 

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. 


