
Posudek na bakalářskou práci Kristýny Šmítkové  

„Demografický a sociální charakteristiky migrantů do USA“ 
 

Předkládaná bakalářská práce se skládá ze 79 stran, z čehož je 13 stran příloh. Autorka se 

tématu věnovala z širšího pohledu, s cílem zasadit demografické charakteristiky do širšího 

sociálního a společenského (mj. právního) kontextu, což je nepochybně potřebné.  Práce je 

rozdělena do pěti strukturovaných kapitol: 1. Úvod, 2. Terminologie vztahující se k migraci, 3. 

Historie imigrace do USA, 4. Analýza socioekonomických a demografických charakteristik 

obyvatelstva USA a 5. Závěr. Následují přílohy, tj. seznamy literatury, zdrojů a další.  V 

abstraktu je definován cíl práce jako „popis sociální, ekonomické a demografické 

charakteristiky imigrantů do USA“, kteří jsou vztahováni vůči „nativní“ populaci USA. 

Oponentovi se příliš tento termín zde, ale v i celém textu nelíbí (slovník JC jej v této 

souvislosti nepoužívá), byť je jasné oč jde (native born Americans). Možná by byl lepší 

termín obyvatelstvo narozené ve Spojených státech. 

 

Autorka nejprve uvádí čtenáře do problematiky, zmiňuje význam migrace pro populační 

vývoj Spojených států a vymezuje čtyři hypotézy, které bude ve své práci dále zkoumat. 

Nikde však není napsáno, jak k těmto hypotézám došla. Dále uvádí seznam relevantní 

literatury, které se k tématu vyskytuje velké množství. Imigrace do Spojených států je patrně 

jedním z nejlépe dokumentovaných demografických procesů. Rovněž je uvedeno několik 

zdrojů k migraci z české literatury. Druhá kapitola začíná definováním pojmů, následováno 

vymezením imigrace do Spojených států. Speciálně tato část je velmi užitečná, protože právní 

problematika migrace do Spojených států, včetně vymezení pojmů je spletitá. Spojené státy 

jsou – jak autorka píše – multikulturní společností, mající silná imigrační etnika z Afriky, 

Asie, ale i z Latinské Ameriky. To je rovněž v této kapitole zmíněno. 

 

Třetí kapitola uvádí historii imigrace do Spojených států. Tato část je podrobně a docela 

pěkně popsána, až na gramatickou chybu „Studená válka“ (s. 23). Z kapitoly je patrné, že 

imigrační pravidla se měnila v závislosti na potřebách Spojených států i světové politické a 

ekonomické situaci. V další kapitole je charakterizována populace Spojených států, zajímavé 

jsou zdroje dat, což je systém dosti odlišný od evropských. Od této části práce dále se však 

objevuje jeden dosti zásadní nedostatek. Řada informací by byla podstatně lépe čitelná, kdyby 

byly údaje prezentovány nejen textem, ale (možná především) i tabulkou nebo grafem. 

Typickým příkladem jsou texty o migračním obratu, indexu migračního salda nebo indexu 

hrubé migrace, které by měly být předvedeny v časovém grafu. Oponent se nemůže zbavit 

pocitu, že tvorba tabulky je pro autorku bakalářské práce asi problém. Tam, kde se dala 

tabulka převzít jako obrázek (Tab. 1), tam jí převzala, jinde, kde si poněkud rozvleklý text po 

tabulce volá, tomu tak není. Text se tak obtížně čte a je těžké si udělat obecnější závěr o 

situaci v jednotlivých uváděných tématech. 

 

V závěru pak autorka hodnotí výsledky, asi proti vymezeným (ale nepojmenovaným) 

hypotézám.  První tři hypotézy jsou potvrzeny, čtvrtá zamítnuta. Přestože k práci je nutné mít 

výhrady formálního charakteru, je možné doporučit práci k obhajobě. 
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