
Oponentský posudek na práci Jana Houdka: „Migrační politika Evropské unie“, Praha, 
FHS UK, 2007; 

 
V předložené práci se autor zabývá problematikou migrační politiky v zemích Evropské 

unie; autor zohledňuje vývoj migrační politiky ve řadě evropských zemí, poukazuje na 
současnou situaci migračního zákonodárství na úrovni EU a v konkrétních členech unie a 
rovněž poukazuje na situaci s migrační politikou v České republice. Práce je dobře teoreticky 
založená a důsledně teoreticky uskutečněna; studie je provedená na rozsáhlém pramenném 
materiálu. Přes uvedené plusy obsahuje daná práce dle mého názoru i řadu nedostatků, ale 
také i několik otázek, vhodných pro otevření diskuse.   

 
Co se týče stránky formální – autor důsledně uvádí odkazy a citace – což je nepochybně 

kladnou stranou práce; nicméně bylo by vhodné uvést v obsahu práce i stránkovaní u 
jednotlivých kapitol a podkapitol. Také formálně – stránky 32, 33 – Bulharsko a Rumunsko 
jsou členy EU; „V červenci letošního roku…“ – že se uskutečnil summit v Maroku – raději 
uveďte rok, červenec letošního roku má teprve přijít (na titulní straně je uvedeno, že práce je 
sepsána v r. 2007).  

Co se týče stránky obsahové; jako první otázka – mezi cíle práce (s. 6) je uveden, jako 
jeden z cílů, pokus o hodnocení a odpověď na otázky týkající se problému migrace 
v současné společnosti. V závěru své práce autor uvádí, že (s. 59) migrační politika má 
vycházet z respektu vůči lidským právům a integrační politika – z faktu, že člověk si 
potřebuje uchovat vlastní identitu. V samotné práci však autor popisuje skutečnosti, 
dokládající, že ve mnohá evropských zemích byla dosud integrační politika málo úspěšnou – 
děti přistěhovalců se většinou neztotožňují se svým novým domovem. Pak neměla by být 
položena otázka – zda nepřejit od integrační politiky k politice repatriační? Dále ke stránce 5, 
kde autor píše, že chyby vlád EU vedly k extremisaci skupin cizinců – jedná se skutečně o 
chyby vlády, nebo o zásadní nemožnost skloubit způsob myšlení určitých skupin 
přistěhovalců s evropskou demokratickou tradicí? Také otázka (s. 6) – zda je skutečně 
správným řešením evropské demografické krise přijímání cizinců – neměl by stát místo 
pomocí přistěhovalcům spíše pomáhat vlastním občanům – např. sociálními dávkami pro 
mladé páry atd. (tato otázka – ještě několikrát na různých místech). Ke stránce 9. – kde v 70. 
letech docházelo k etnickým čistkám; po rozpadu Sovětského svazu se do EU vydali nejenom 
ruskojazyční uprchlici, ale také Ukrajinci, Bělorusové, Moldavané, Kazaši, Kirgizové atd.  

Dále obecně – příklad Anglie (s. 11) ukazuje, že přistěhovalci ani ve 2.-3. generacích se 
neztotožňují se státem, v němž žijí. Podobný příklad – i Francie (s. 14), která po dlouholetých 
zkušenostech s emigranty začala zpřísňovat emigrační zákony; podobný postup (s. 16) autor 
uvádí i z Německa. Neznamená to – uvažujeme li obecně – že politika integrace – i s ohledem 
na to, že člověk má mít vlastní identitu – je ve svém základě chybná. Dále sám autor uvádí, že 
na evropské úrovni (Dublinská konvence – s. 20) bylo dohodnuto o přísnějším zacházení se 
žadateli o azyl. Také celý následující vývoj evropské politiky vůči emigrantům – 
Maastrichtská smlouva a Haagský program – se počítají s přísnějším zacházením vůči 
přistěhovalcům ze třetích zemí (např. co se týče postupu vůči nelegálním emigrantům). To je 
také součásti Amsterodamské smlouvy (s. 29), která mimo jiné řeší problém ochrany Evropy 
před nežádoucími emigranty.  

Na stránce 35 referujete o programu Evropské rady z r. 2004; píše se v něm, jak uvádíte,  
že přistěhovalectví je nutno chápat v positivním smyslu, jako přínos pro obyvatelstvo zemí, 
do kterých přistěhovalci přichází. Dále dle programu musí přistěhovalci přijmout 
demokratické ideály evropských zemí za své. Myslím, že na tomto místě by bylo vhodné 
zaujmout vůči tomuto dokumentu odstup a dodat, že většina přistěhovalců tyto ideály za své 
nepřijala (viz. situace v Anglii, Francii a Německu, jak jste uvedl výše), co se týče přínosu 



přistěhovalců pro domácí obyvatelstvo – lze tady také vyjmenovat jak kladné (obsazení méně 
prestižních povolání, řešení demografické krise) , tak i záporné souvislosti (kriminalita, 
pokles počtu pracovních míst volných pro domácí obyvatelstvo).  

Dále sám autor uvádí, že v zemích s více méně vstřícnou politikou vůči cizincům – 
v Belgii, v Nizozemsku a Dánsku (37-38) běžně dochází k nepokojům z toho důvodu, že 
cizinci nemohou a/nebo nechtějí se přizpůsobit k životu v rámci demokratické západní 
společnosti – není to dalším důkazem toho, že Evropa by neměla prosazovat integrační, ale 
spíše repatriační politiku? Také ke stránce 41 (to už jsem jednou poznamenal) – neměla by 
vláda místo poskytování pomoci cizincům spíše poskytovat sociální pomoc domácímu 
obyvatelstvu aby tím zažehnala možnou demografickou krisí. Dále ke stránce 42 – zda 
zapojení cizinců do politiky může být považováno za positivní trend – nakolik o to mají zájem 
sami cizinci a zda to neuškodí domácímu obyvatelstvu. Také ke stránce 42 – o odpovědnosti 
společnosti za cizince a o spojených s tím výdajích – nebylo by rozumnější (minimálně 
v případě ekonomických emigrantů) je vystěhovat a použit ušetřené peníze ve prospěch 
domácího obyvatelstva. Ke stránce 45 – zase – nakolik je ekonomicky vhodné přijímat cizí 
pracovní silu – tím se zhoršuje postavení domácích občanů, protože cizinci jsou často ochotní 
pracovat za nižší mzdy – tj. teoreticky podporou pracovní emigrace průmyslové lobby v 
parlamentu může udržovat nízké mzdy ale spolu s tím roste nezaměstnanost mezi domácími. 
Tj. tady proti sobě stojí hledisko sociální (poskytnout práci těm domácím, kteří ji potřebují) a 
hledisko ekonomické (získat co nejlevnější pracovní silu). Také na stránce 50 – dialog mezi 
náboženstvími je velice problematický a je otázkou, zda toto téma má být řešeno na vládní 
nebo mezistátní úrovni (ne že by samotná myšlenka dialogu mezi různými konfesemi byla 
špatná, ale spíše – nakolik lze to uskutečnit pomocí vládních předpisů a mezistátních 
vyjednávání).  

Ke stránce 46 – o tom, že by se nemělo používat slovo „cizinec“ – nezdá se Vám, že se 
jedná o eufemismus? Také – k politice Bruselu o islámském terorismu (s. 58) – není to 
eufemismus – a zda se problém vyřeší, jestli ho budeme nazývat jinak? Ke stránce 55, když 
píšete o zákonných opatřeních, týkajících se utečenců z Kosova a Bosny – nevíte, zda vzniklo 
něco podobného pro pomoc utečencům ze Srbské Krajiny? Jednalo se o statisíce lidí. Ke 
stránce 57, kde píšete, že přistěhovalci museli udělat „nelehké rozhodnutí opustit rodnou 
zemí“ – většinou ale to udělali po dlouhém uvažování a s vyhlídkou, že budou z toho mít 
určité výhody – hlavně se to týče ekonomické emigrace. Také na stránce 57, o přísnosti 
emigračního zákonu EU – nemůže dle Vás tato přísnost být spojena se způsobem chování 
cizinců (2.-3. generace přistěhovalců, odmítajících se ztotožnit se společnosti, ve které žijí) na 
území EU – viz. začátek práce – Anglie, Francie, Nizozemí, Belgie atd. Také stránka 57., 
spíše jako téma k přemyšlení – pokud si muslimové myslí, že západní společnost ničí jejich 
kulturu – proč neodejdou do svých původních zemí – jako alternativa ke snahám proměnit 
západní společnosti dle vzoru Íránu nebo Afganistanu  - viz. konflikt kolem karikatur 
v Dánsku (pochopitelně – je nutno brát ohled na rozdíly mezi ekonomickou emigraci a 
případy emigrace z humanitních důvodů, s případy utečenců atd., ale zde mi přijde jako 
oprávněná otázka – zda v  případech některých emigrantů neschopných integrace neměla by 
nikam nevedoucí integrační politika být nahrazena politikou repatriační).   

 
S přihlédnutím k označeným připomínkám doporučuji práci Jana Houdka k obhajobě a 

navrhuji bodové hodnocení 35 bodů.  
 
7. 6. 2007, v Semicích u Lysé nad Labem 
 
Mgr. Dimitrij Dospíšil 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


