
Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Nelegální hispánská migrace do USA. Případ 

středoamerického ilegálního přistěhovalectví. 

Autorka: Petra Minčičová 

Autor posudku: Radek Buben 

Práce Petry Minčičové se věnuje aktuálnímu – a stále aktuálnějšímu – tématu 

hispánské/latinské migrace do USA, a to s důrazem na středoamerický region. S ohledem na 

to, že počet hispánských obyvatel USA již přesáhl podíl afroamerického elementu, a také 

s ohledem na fakt, že na rozdíl od předchozích migrací a migrace asijské, Hispánci se zjevně 

neintegrují jazykově tak snadno jako přechozí skupiny, je zjevná politická výbušnost daného 

tématu. A zejména v době prezidenta Trumpa, který sice již přes své spolupracovníky 

vzkázal, že o stavbě zdi, již plánoval, byl špatně informován (neznal tedy vlastní plán?), ale 

jenž vztahy se zeměmi typu „shitholes“ (jeho slovy!), určitě neusnadňuje a hodlá řadu 

imigrantů deportovat zpět. 

Kolegyně Minčičová k tématu přistoupila zodpovědně. Již úvod, kde řeší otázku samotných 

konceptů i/migranta je toho ukázkou. I nadále pracuje s teoretickým aparátem, využívá 

odbornou literaturu k danému tématu a ukazuje specifika migrace ze středoamerického 

prostoru. Jde o velmi zodpovědný a – bohužel – ne úplně častý přístup.  

Důležité je, že autorka sleduje nejnovější vývoj -  i poslední čtvrtletí roku 2017 -  a využívá 

řadu diverzifikovaných a relevantních zdrojů. Oceňuji i stručný přehled vývoje Střední 

Ameriky (byť by se práce bez náčrtu vývoje 19. století klidně obešla), a to hlavně z důvodu, 

že autorka je schopna identifikovat podstatné faktory, které vyvolávají migrační fenomén. 

Osobně v práci drobně postrádám kritickou diskuzi o samotném konceptu hispánských 

migrantů s ohledem na vnitřní diverzitu hispánského světa, ale s ohledem na konkrétní a jasně 

vymezené zaměření práce je to pochopitelné. 

Oceňuji též vlastní výzkum provedený autorkou. 

Studie je tak nadprůměrnou diplomovou prací, poškozenou zbytečnými gramatickými a 

stylistickými nedostatky. Autorka je výborně obeznámena s problematikou, prostudovala 



relevantní a velmi početné zdroje, provedla vlastní výzkum, orientuje se jak ve vnitřní situaci 

v USA, tak v kontextu středoamerickém. Práce je tak originálním příspěvkem a výstupem 

důkladného studia. Text má též odpovídající délku. Škoda zjevného spěchu v závěrečném 

zpracování… 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

Radek Buben 

 

 


