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Posudek oponentky na bakaláfskou práci Julie Kučerové "Současná integraěnf politika 
SRN a dfasledky nelegálni migrace" UKFF. katedra sociální práce, ak.rok 2008/2009, 50 s. 
textu, resumé, bibliografie 

Posuzovaná baka1áfská práce je úspěšným pokusem o shrnutí problematiky migrace do 
Spolkové republiky Německo se zaměřením na vývoj integrační politiky a to jak spolkové 
vlády, tak dalšich aktivit např. nevládnich organizaci. I když se autorka soustřeďuje 
pfedevším na současný stav migrační a od zákona z ledna 2005 i systematičtější integrační 
politiky spoJkové vlády, pojala téma v iirIím záběru. Zabývá se - alespoň ve stručném 
plehledu - samotným vývojem přistěhovalectví do Německa a to od samého konce druhé 
světové VálkylO kdy v dIlsledku vaUe&1é pon\f.ky nacistického režimu procházelo Německo 
bouřlivým a konfliktním "přerodem'" za účasti a pod fizením vítězných Spojenců. OOsledky 
prvních poválečných "vln" etnických Němců vyhnaných, odsunutých a uprchlých 
z východních úzenú bývalé Třetí říše v období do založeni dvou německých států jen stručně 
parafrázuje v úvodu, což je při složitosti problematiky a v kontextu zvoleného tématu 
pochopitelné. Situace těchto nových obyvatel byla řešena v jednotlivých okupačních zónách 
Německa rozdílně a proto se soustřeďuje na západní část Německa,. kde skutečně začaly 
vznikat právní zárodky, na které pozd~ii navázaly azylové zákony v roce 1949 založené SRN. 
Vývoj migrační politiky sleduje ve stručném přehledu a klasifikuje jednotlivé "proudy" 
pnstčhovalců od poválečných vyhnanců a uprchlíků přes uprchlictví z NDR, které vyvrcholilo 
v souvislosti s krizemi studcné války (berlínské krize) počátkcm 60. let, ke kvalitativnč 
odlišným vlnám jednak tzv. pracovních migrantů (Gastarbcitcrů) od 60. do 80. let, jednak 
stálc se stupňujícímu nárUstu žadatelů o azyl nenčmccké národnosti z krizových oblasti vc 
svčtč a posléze i skupin tzv. pozdních vysIdlcnců( etnických Nčmců) pnstčhovalých na 
základě různých mezivládních dohod s východoevropskými státy. 

Jen výčet této základní faktografické základny naznač~je, že se autorka musela orientovat 
v rozsáhlé odborné literatuře. z níž se snažila vybrat tu,. která se zabývá nejen kvantitativním 
výv~jcm (počty) přistčhovalců, alc usilujc o postiženi předcvším sociální stránky migracc, 
pohybu pracovních sil a také kulturním a politickým probiémům spQ;cným 
s pnstčhovalcctvfm. Pohyb~jc sc tak smčrcm k tčžišti práce - výv~ji intcgrační politiky. 
Obsáhlou kapitolu včnujc i právnímu rámci, ~i. vzniku a úpravám pnstčhovalccktho ~. 
zákonů {např. azylového:}, velmi dobře je zpracována i kapitola o současné integrační politicc, 
tvorbč a účin.nosti integračních programů očc.-.dcvšim vz.ó.čiá.vacích a umožň~Hcich pracovní 
~!!~~g!~,:1 ~ !!~ zi~.'~! ! ~:O!"2'b!~!!1atice nelegální migrace. Na více místech se také snaží o určité 
~!'~~,:,nHnf ~~ ~~!!!:-:~f 'J (~R_ 
Při ta...kto široktm :aibČtu se nevyhnuia nčkterým nepřeSíiostem~ ktert~.::. daif '.: t'::'xtu ~~;lifL 

l~l:l~,.'nf p~ávni ú.pravy vt;ak d~}f~t3.tcČnč vy~;'l,tčtlila:- tal;.lú je p{}l~yl, od půvt)dnč ;(c~l1-,-oryf;~ azylnv~ 
p(}litiky SR1'J k prvnfr~l t.~í!lc:t.Cntrn w '7(1- lc~ ú;}~~virn Základ:lfi1n ~kún:l v ~~{}Uvif;h)f;ti 
f~ ratifit;.acf I\.1aaf~tricl~tf~k6 f!rnl(;uvy ! 993 (azyl(}!I"l~; !~ur~;~}r{}~}:iif~):- nf}'./cli:.::.:lci ciz.incckél~(} z:it,,-ona 
3. o~;atř;~ fl Jx}zv(~it~ ú;Jravy princip.u iu::~ fllilguill:f; f;tl~Črr~'l~ k ius f!Cli v i(}CC 2C*Út1 ál k.e 
:tfnfněnému přisiěliúvaleckému :tákonu 2005 ajchú novcii;c.aci 2007. 

Využivá v práci .'ak primámi, tak sekundárni internetové zdroie (oficiálni stránky 
spolkových ministerstev a úfad~ tak tisk a publikace nevládnicll organi:tací). Přistup~ie 
k použitým zdrojům dostatečně kriticky - zvlá.iint pů"Lornosl věnuie rieUlěšetlé vztlěianostnt 
t .. ituaci a vY80kému procentu ne·c.lměstnaných meL:i mladými migranty (tzv. tleH generace), 
pro·blémům kulturní odiiš'no&i.i (např. iiěkdy int~raci ztěžující kulturní vz·otce isíátnu). 
Nicméně konsiat~ie~ že právě dtuliá a třetí genet'dt.~ přistěhovalců se setkává se vstffcn~HH 
int.egrdČnf uoiitikou a rekal)ituluie i některé výsledky integračních fwograrnů. Kriticky se ~ví 
i mOli o;Jatřenim na potírání nelegální migrace. 



Záv«: práce odpovidá viem kriteriún kladeným na práci bakalářskou, drobných nepřesnosti 
a pfeklep"Ů je minimum. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji podle výsledků 
obhajoby mezi výborně až velmi dobře. 

V Praze~ 12. února 2009 doc.PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. 
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