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Posudek magisterské práce:
Martina Hamplová, Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi 
severními a jižními spolkovými zeměmi, dipl. NRS IMS FSV UK 2010, 130 str.

Rozsáhlá studie M. Hamplové se vymyká běžnému standardu magisterských 
diplomových prací. Je to samostatná vědecká studie, která mohla v té kvalitě, záběru a 
rozsahu, v jakém je předkládána, vzniknout nejen díky možnosti semestrálního studia v 
zahraničí, ale především díky grantu GAUK a tedy možnosti rozsáhlého "terénního" výzkumu 
a ovšem i dalších odborných konsultací v SRN.  

Autorka  se zaměřila na téma, které má v německé odborné literatuře zatím jen 
nevelkou bázi - a přitom jde o jedno z fatálně důležitých témat pro hospodářskou, 
demografickou i politickou situaci a dlouhodobou rovnováhu našeho největšího souseda. 
Severojižní německá migrace a s ní spojená, směrem k jihu rostoucí míra hospodářské 
úspěšnosti a kvality života (a ovšem chudnutí a propadu až osudové krize výchozích oblastí) 
je proces, který sice výrazně započal již před "Wende" roku 1989, v míře daleko větší však 
zesílil v době po spojení Německa. V myslích politiků, novinářů i obyčejných občanů je tento 
migrační směr však dosud překrýván politicky "pochopitelnější" migrací z východu na západ, 
jde však o trend a proces hlubší a ve svém důsledku (samozřejmě v propojení s východo-
západní migrací) vlastně důsažnější.  

Autorka se tématu ujala s mimořádnou důkladností. Svědčí o tom jak  její teoretická a 
metodologická připravenost a obeznámenost, tak komplexnost vytýčení problémů a šíře, resp. 
mnohovrstevnatost rešerše. Ta sahá od vytěžení bohaté literatury, různorodých spolkových i 
zemských statistických pramenů, politických materiálů, semiodborné i denní publicistiky až 
po strukturované rozhovory s řadou (a politicky pestrou paletou) německých politiků -
zejména z vylidňováním nejhůře postižené spolkové země Mecklenburg-Vorpommern. 

Práce je rozdělena na úvod, vytyčující téma, teze, výzkumné otázky a zkoumající stav 
dosavadní literatury tématu i pramenné základny výzkumu a přinášející vhled do autorčiných 
metodologických východisek. Následují čtyři meritorní kapitoly: Prvá je teoretická a jsou tu 
vymezeny základní pojmy, typologie, definice a popsány faktory, ovlivňující migrace. Druhá 
kapitola je retrospektivní, uvádějící čtenáře do vnitroněmecké migrační problematiky od roku 
1989. Další dvě kapitoly se konkrétně ponořují do výzkumu a výkladu situace v Mecklenburg-
Vorpommern a v Baden-Würtenberg. S neobyčejnou komplexností sledovaných aspektů tu 
autorka objasňuje populační a migrační situace, její předpoklady i důsledky, její sociální, 
kvalifikační i např. genderové kontexty a politické konsekvence. Závěr práce podává věcné a 
vyvážené shrnutí zjištěných  skutečností. Po něm následuje německé resumé, seznam pramenů 
a literatury a mapová příloha.

Pokládám práci M. Hamplové za vynikající, doporučuji, aby ji hájila jako výbornou 
a bude-li obhajoba úspěšná, navrhuji ji (i po nařízeném zpřísnění měřítek) na udělení 
pochvaly děkana a doporučuji uznání práce jako podkladu pro rigorosní řízení.

Počítám s tím, že práce vyjde tiskem v rámci SV. Pro publikaci doporučuji do seznamu 
internetových zdrojů doplnit k adresám i plné názvy serverů a počítám s tím, že autorka 
připojí jako přílohu práce texty všech interview, která vykonala. 

Prof. dr. Jiří Pešek                                                                          Praha 12. 6. 2010




