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V současnosti je jedním z nejaktuálnějších témat sociální práce řešení 
integrace cizinců a znalost zákonů a zkušeností z ostatních zemí Evropské 
Unie. V tomto směru je předložená práce zcela aktuální. Byla předložena 
v rozsahu 54 stránek, rozdělena do šesti kapitol a doplněna obsáhlým 
seznamem literatury. Oceňuji, že autorka bakalářské práce čerpala 



především z německých pramenů, které bývají opomíjeny, neboť nová 
generace studentů většinou již zná jenom angličtinu. 

Autorka prokázala v této práci schopnost pracovat s odbornými 
publikacemi, správně je excerpovat a převážně i správně citovat, najít si 
informace a zpracovat je. Práci považuji za výbornou, doporučuji jí 
k obhajobě. Předložená práce studentky Kučerovou svou kvalitou i 
rozsahem přesahuje běžné práce bakalářské. 

Také oceóuji, že Julie Kučerová ve své práci probírá nejen zákony a různá 
usnesení, ale uvádí i současné diskuse o tak složitých pojmech, jako je 
multikulturalismus, akulturace, integrace, nebo leitkultura.Tyto pojmy 
vymezuje a vhodně používá. Svědčí to o její dobré znalosti tematiky, což 
opětně oceňuji.Bylo by vhodné při obhajobě vysvětlit, proč se zaměřila 
právě na SRN a jaká byla její osobní praxe v této zemi. 

Nebudu opakovat obsah práce a její hlavní myšlenky, neboť je autorka 
dobře uvedla hned v úvodu. Zaměřím se na kritiku textu, který přes tyto 
níže uvedené výtky navrhuji ocenit jako práci na "výbornou". 

Julie Kučerová napsala práci,ve které se pokouší zachytit vývoj imigrace 
do SRN jak v prvních letech po druhé světové válce, tak i v současnosti,tedy 
po roce 2000. Tento rozsah časový občas činí práci nejasnou, neboť 
autorka přeskakuje z jednotlivých období do období jiných a jasně 
nereflektuje, že mezi tím došlo k velkému vývoji v celé Evropě i 
v bilaterálních vztazích USA a SSSR a že mnohé změny v migraci i 
zákonech byly přijaty a realizovány v důsledku změn a vývoje v Evropě ba i 
celém světě.Chápu, že má zkušenosti z tzv. západního Německa a proto se 
zaměřuje především na tuto oblast a relativně málo sleduje bývalou NDR. 
Na tuto možnou chybu jsem ji opakovaně upozorňovala při konsultaci její 
práce. Další výtkou je, že přestože v názvu práce je uvedeno, že se bude 
věnovat nelegální migraci do SRN nakonec tomuto téatu se věnuje 
poměrně krátce a větší pozornost klade na vývoj zákonodárství, především 
v západní části Německa. Největší část -rozsahem i obsahem- její práce je 
věnována legislativním změnám v letech devadesátých a v XXI. století. 
Bylo by asi vhodné bud' téma omezit,nebo jasně oddělit jednotlivá témata i 
v kapitolách a v názvech kapitol uvést časový úsek, kterým se zabývá. 
Někdy spojuje tematiku vysídlenců a vyhnanců s tematikou azylantů a 
pracovních migrantů. Cituje různé autory,(např.V.Jaksch ) z publikací 
vydaných v tomto století, aniž uvádí, dobu, kdy byly psány původní texty. 
Jaksch byl politik, byl původně spolupracovník a později i odpůrce politiky 
Eduarda Beneše, byl to sociální demokrat a antinacista. Staněk historik 
pracující pro určitou německou nadaci. Rita Sussmunth je politička .... 



Alespoň zmínka o těchto odlišných přistupech v časovém sledu i v pojetí, by 
určitě byla vhodná. Proto by měla autorka alespoň poznamenat, že tito 
autoři jsou odlišně motivováni a že jejich názory jsou poplatné době a 
politickému zaměření na které ve svých publikacích reagovali. Toto 
nerozlišování pramenů a málo kritický přístup k datům, je obvyklé u našich 
studentů. Vytýkám Julii Kučerová tedy malé rozlišování hodnoty pramenů 
a literatury, ze které vychází a nekritický přístup. 

Obdobně nadměrné je i to, že se pokouší do textu začlenit i některé postoje 
politiků z České republiky a opětně je neuvádí v politickém kontextu. Zde 
mám konkrétně na mysli deklaraci Smíření 95. 

Nakonec bych položila několik otázek základního autora z jehož textu 
vychází, ( Bassan Tibi) považuje za Němce. Neznám tohoto autora"nečetla 
jsem jeho práci, ale dle jména asi nebude jednoznačně německého původu. 
Jak by autorka zdůvodnila, že ius soli byl začleněn do německých zákonů 
až teprve v roce 2.000 ? Cituje-Ii z Prostoru autora Sterna, je dobré uvést 
jeho křestní jméno. Šternů je mnoho. 

Reference jsou převážně správně psány, jen doporučuji v příštích 
obdobných studiích, uvádět u časopisů nejen jejich název ale i autory 
článků, ze kterých cituje. 
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