Posudek
na diplomovou práci Jana Šnaidaufa
"Arabské národnostní menšiny v Něměcku"
Jan Šnaidauf si pro svou diplomovou práci zvolil vysoce aktuální téma, zaměřené na
analyzu arabských národnostních menšin v Německu. Vzhledem k současnému zvýšenému
zájmu o problematiku menšin, jejichž původ je v oblasti islámského světa, a to jak z hlediska
bezpečnostních rizik na straně jedné, tak i z hlediska rozvoje a limitů multikulturního dialogu
na straně druhé, je zpracování zvolené tematiky vysoce důležité a aktuální. Vzhledem
k celkovému pojetí práce vyplývající z plodné kombinace politologické i arabistické a
islamistické specializace autora i vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla doposud
v české produkci zpracována, lze konstatovat, že volba tématu diplomové práce byla správná
Kolega Šnaidauf se ve své diplomní práci neomezil jen na úzký popis vlastní arabské
menšiny v Německu, ale podal ucelený pohled na zvolenou problematiku v širokém
teoretickém a legislativním rámci. Struktura práce se vyznačuje jasnou koncepcí zvoleného
tematu, odrážející se v členění jednotlivých kapitol a v celkové vyváženosti a proporčnosti
jednotlivých částí práce. Autor se drží hlavní linie výkladu Již na počátku lze konstatovat, že
diplomová práce splnila vytčený' cíl a zařadila se do širšího výzkumu soudobé islamologické a
politologické problematiky.
V úvodu své práce autor stanovil na základě metodologických tezí cíl a metody
zpracování tématu a provedl kritický rozbor použitých pramenů a literatury. Heuristická
základna diplomové práce je dostatečná a reprezentativní. Prameny vycházejí z oficiálních
dokumentů Spolkové republiky Německo, literatura zahrnuje 20 monografií a vybrané články
z periodického tisku. Po formální stránce se diplomová práce vyznačuje solidností zpracování
C1vod je správně koncipován a standardně zpracován. Členění jednotlivých kapitol je logické
a vychází z věcného principu. Technická stránka pracování diplomní práce je na vysoke
úrovni Zařazení cenných příloh (tabulky a statistiky) je velmi účelné a zvyšuje plastičnost
výkladu
K obsahové stránce nemám zásadních věcných připomínek. První kapitola se zabývá
historickým vývojem migrace z arabského světa do Německa. Druhá kapitola je zaměřena na
charakteristiku arabských menšin jako celku a analyzuje specifiku jednotlivých menšin z
arabského Maghribu a Mašriqu. Zvláštní subkapitola je věnována arabským křesťanům. Ve
tl'eti kapitole autor analyzuje organizační struktury arabských muslimů (Islámské společenství
v Německu, Islámské centrum Cáchy, IR, ZMD) a rozebírá otázky spojené s integrací menšin
do německé společnosti. Poslední kapitola je věnována aktuálním otázkám, jako je vývoj
státní politiky vůči menšinám či aktuální politická debata na pozadí cizinecké politiky. V
útvěru autor shrnul hlavní problémy spojené s existencí menšin z islámského světa Poučení
vyplývající z autorovy práce mohou být instruktivní i pro budoucí praxi v českém prostředí.
Závěrem lze konstatovat, že Jan Šnaidauf ve své diplomové práci prokázal schopnost
samostatné práce, zvládl techniku, metody i metodologii práce na zadané problematice. Práci
hodnotím jako výbornou a schopnou aspirovat na práci rigorózní. Z těchto důvodů doporl/ČI/ji
jeho diplomovou práci k obhajobě.
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