
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Posudek vedoucí na bakalářskou práci Kristýny Šmítkové 

Demografické a sociální charakteristiky imigrantů do USA 

Bakalářská práce Kristýny Šmítkové se zabývá problematikou migrace, což patří 

k standardním demografickým tématům. Vzhledem ke komplexnosti studované 

problematiky je téma zúženo na demografické a sociální charakteristiky imigrantů 

do USA, což je nechybně relevantní a aktuální oblast výzkumu. USA, tak jako mnohé 

evropské země, jsou migračně přitažlivé nejen obyvatelům rozvojových zemí, kteří 

v nové zemi vidí naději v lepší život. Poslední data v globálním měřítku naznačují, že 

objem migrace stále nabývá na významu, což implikuje potřebnost studia tohoto tématu. 
 

Bakalářská práce je strukturována se zahrnutím úvodu a závěru do pěti kapitol, přičemž 

nechybí přehled použitých zkratek, grafů a tabulek. V úvodu autorka vymezuje téma a cíl 

práce a v podkapitole uvádí přehled relevantní literatury, kde jsou představeny jak české, 

tak zahraniční zdroje. Druhá kapitola se zabývá terminologii vztahující se 

k přistěhovalectví do USA. Z textu je patrné, jak komplexní imigrační politika USA je a 

také to, že ne všechny odpovídající termíny v češtině jsou, což nepochybně kladlo značné 

nároky na jazykové dovednosti autorky. Následující kapitola shrnuje historii imigrace 

do USA, kde jsou uvedeny informace o osidlování severoamerického kontinentu a vývoji 

imigrační politiky USA od jejího počátku do současnosti. Čtvrtá, rozsahem největší 

kapitola, je již analytická. Protože pojmosloví ve výzkumu migrace s ohledem 

na imigrační legislativu USA je obsáhlé, v úvodu je opět vymezena terminologie 

obsažená ve studovaných datech. Za přistěhovalce je v práci chápán ten, kdo se narodil 

mimo USA, což je s ohledem na uvedenou legislativu značné zjednodušení, nicméně dle 

dostupných datových zdrojů jediná cesta k naplnění stanovených cílů. Datové zdroje jako 

sčítání obyvatelstva USA, American Community Survey, Current Population Survey a 

data OECD jsou nepochybně relevantní, nicméně větší prostor mohl být věnován otázce 

kvality dat. V analytické části autorka uvádí použité ukazatele migrace, porodnosti a 

úmrtnosti, které lze považovat za odpovídající, a popisuje výsledky, nicméně z textu je 

patrná nezkušenost autorky. Některé pasáže jsou přeplněny čísly bez následné 

interpretace, přičemž v textu zůstaly i některé překlepy a stylistické chyby. Drobné 

nesrovnalosti lze najít i u grafů a citací, což lze ilustrovat na grafu 12 (str. 55), kde jsou 

v názvu procenta, ačkoliv jde o průměrný věk matky a citaci Migration Policy Institute, 

kde není uveden rok a tak je otázkou, který z uvedených zdrojů stejného názvu odpovídá 

datům v grafu. V poslední kapitole jsou shrnuty závěry výzkumu.  
 

Ačkoliv se ve zpracování vyskytují drobné nedostatky formálního charakteru, je nutné 

uvést, že bakalářská práce poskytuje ucelený vhled do problematiky, má logickou 

strukturu, zdařilou grafickou úpravu a naplňuje požadavky kladené na vysokoškolské 

kvalifikační práce. Závěrem je nutné uvést, že autorce nechybělo zaujetí pro dané téma, 

které si vybrala sama, a při zpracování postupovala velmi samostatně. Bakalářskou práci 

Kristýny Šmítkové doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 1. 9. 2014      RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. 


