
Posudek na bakalářskou práci Evy Fenclové „Současný postoj Německa k problematice 
integrace přistěhovalců (v kontextu legislativních opatření „Zuwanderungsgesetz“)

Úvod

Po formální stránce předložená bakalářská práce splňuje rozsahem, jakož i dalšími 
náležitostmi požadavky, které jsou studijním řádem kladeny na tento druh práce. Sama 
problematika integrace cizinců na území SRN je téma, které zaměstnává politickou 
reprezentaci řadu let. Integrace cizinců je neodmyslitelně spojena s příchodem gastarbeiterů 
do Německa v 50. a 60. letech 20. století, byť primárním důvodem tohoto masivního přílivu 
nebyly důvody azylové, nýbrž důvody hospodářské obnovy poválečného Německa, jakož i 
saturování nedostatku pracovních sil z vlastních zdrojů. Tento příliv organizovaný SRN se 
postupem doby stal fenoménem, jakož důsledky se začaly projevovat až v druhé generaci dětí 
gastarbeiterů. Je tedy nutné konstatovat, že téma, které si autorka vybrala pro svou 
bakalářskou práci, je velmi aktuální.

Musím ovšem uvést, že jsem přesvědčen o tom, že autorka si na úvod své práce 
nestanovila jasné metodologické zadání, zejména postrádám výchozí tezi, která měla být 
v práci potvrzena nebo vyvrácena. Stejně tak postrádám komplexní rozbor metod použitých 
pro analýzu integrace cizinců v Německu. Samotná analýza části zákona o pobytu cizinců 
není zdaleka dostačujícím tématem pro analýzu. Domnívám, že koncepční neujasněnost 
autorčiných úmyslů se projevuje v samotné struktuře bakalářské práce. Od prvních stran práce 
se neustále opakuje teze, že autorka se bude zabývat zejména tématem jazykové integrace 
cizinců, nicméně o tématu samém se dovídáme několik málo informací až v poslední části 
práce (viz s. 34 an.). Předchozí text je souborem obecných konstatování o významu migrace, 
postavení cizinců ve společnosti a stručným pojednáním o teorii multikulturalismu a 
kulturního pluralismu (např. s. 21-22), a to v dosti povrchní rovině. Práce tak není ani 
esejistickým dílem na téma problém migrace v Německu ani analýzou na téma problém 
migrace v Německu a jeho řešení. Zůstává někde mezi. Úvodem ještě musím konstatovat, že 
předmětná část bakalářské práce analyzující část zákona o pobytu cizinců nesplňuje základní 
parametry analýzy, jedná se o pouhé převyprávění textu zákona. 

Hodnocení

Práci vytýkám několik zásadních nedostatků, zejména koncepční zmatek ve 
zpracování tématu, kdy autorka má snahu pojmout souhrnně v bakalářské práci aspekty 
právní, sociologické, kulturní, jakož i teoretické, které jsou s integrací cizinců spojeny. 
V důsledku toho je pak celá práce pouze povrchním konstatováním obecně známých klišé. 
Dále pak vytýkám práci i terminologickou neujasněnost, kdy autorka promiscue používá 
pojmy „migrace“, „integrace“, „migranti“, „imigranti“, aniž by jasně definovala používané 
pojmy. V tomto ohledu musím konstatovat, že jsem měl z bakalářské práce dojem, že autorka 
se spokojila s obecnou definicí integrace (viz s. 20) a dále již měla otázku pojmosloví 
vyřešenou, nebo lépe řečeno spíše nevyřešenou. Na s. 20 autorka v tomto kontextu uvádí, že 
v integraci „jde o vzájemné sbližování, respektování a následné přizpůsobení přistěhovalců 
hodnotám a způsobu života většinové společnosti“. Není tato autorčina definice integrace 
spíše definicí asimilace? Následně na téže straně autorka cituje definici integrace Spolkového 
úřadu pro migraci a uprchlíky, která je ovšem v přímém rozporu s autorčiným tvrzením. U tak 
zásadního tématu bych předpokládal, že terminologické, jakož i věcné vymezení bude 
součástí metodologických úvah na samém počátku tvorby bakalářské práce.



Na s. 21 autorka hovoří o tom, že multikulturalismus je fenoménem posledních let 
s tím, že v poznámkovém aparátu se odvolává na anglicky psanou literaturu. U tématu 
z německého prostředí bych očekával alespoň elementární znalost klasiků jako je Jürgen 
Habermas (viz Habermas, J.: Boje o uznání v demopkratickém právním státě. In: Taylor, 
Charles (ed.): Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání. FILOSOFIA, 2001, s. 123-162), 
který se zabýval nejenom otázkou uznání cizinců ve společnosti, ale také problematikou 
imigrace, státního občanství, národní identitou či azylovou politickou ve sjednoceném 
Německu. Se znalostí klasických děl by autorka mohla osvětlit, proč se například Německo 
nepovažovalo za přistěhovaleckou zemi, což souvisí  s otázkou bolestné změny paradigmatu 
národního sebeporozumění. Stejně tak je přeci naivní představa o tom, že si stát může 
zachovat kulturní identitu, když je státem s oficiální politikou přijímání cizinců. Domnívám 
se, že v mnohém by autorka našla odpověď v podrobnější přípravě před samotným psaním 
práce. Například na s. 33 se autorka podivuje nad tím, proč v období po sjednocení Německo 
nebrání přílivu etnických Němců a v důsledku tak dochází k neregulované vlně 
přistěhovalectví. Důvod je třeba hledat v 19. století a v pojetí německého národa (ius 
sanguinis), projevivším se i v textu Základního zákona již v roce 1949, na rozdíl od 
francouzského modelu národa založeného na teritoriálním principu (ius soli). 

Obdobně na s. 26 autorka uvádí „Liberální státy, které uznávají koncepci základních 
lidských práv, jsou touto koncepcí na úkor své suverenity přinuceny tolerovat migraci, která 
je založená na respektování práva primárních přistěhovalců na sloučení rodin.“ Nad touto 
větou jsem užasl, kdy autorka dokázala propojit koncepci lidských práv s problémem ztráty 
suverenity. Je snad ztrátou suverenity (jinými slovy svrchovanosti) státu, pokud tento aplikuje 
koncepci lidských práv a základních svobod? Pokud bych měl z této věty autorčiným 
myšlením dedukovat řešení, pak jediné možné řešení migrace a práva na sloučení rodin, je 
diktatura, které nemusí ctít vůbec nic a chovat se dle libosti. To již zcela opomíjím, že právo 
na sloučení rodin není základním lidským právem. Základním lidským právem je právo na 
rodinný život (to autorka vůbec nezmiňuje), lze jej nalézt třeba i v Listině základních práv a 
svobod ČR,. Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a 
politických právech etc.

Na s. 34 an., kde podle autorky začíná rozbor „Zuwanderungsgesetz“, jsem byl chvíli 
zmaten, neboť v dosavadní části práce autorka hovoří o přistěhovaleckém zákoně a najednou 
na s. 36 nenápadně přechází k zákonu o pobytu cizinců. Doporučoval bych si ujasnit, že se 
jedná o rozdílné zákony a pokud bylo smyslem práce analyzovat zákon o pobytu cizinců 
z hlediska jazykové zdatnosti a připravenosti, pak bakalářská práce neměla mít dovětek „v 
kontextu legislativních opatření Zuwanderungsgesetz“, nýbrž „v kontextu Aufenthaltsgesetz“.

Autorka zcela opomíjí v rámci analýzy jazykových opatření, jak se tato opatření 
projevila ve zvýšení jazykové vybavenosti zejména turecké menšiny, chybí data, čísla, 
exaktní údaje. Autorka se omezuje pouze na konstatování „Jejich postavení ve společnosti je 
ovlivněno migračním pozadím. Jelikož ani tato druhá generace neovládá dostatečně jazyk, má 
problémy ve škole, díky problémům ve škole nedosáhne na lepší vzdělání, kvůli 
nedostatečnému vzdělání nemůže sehnat práci a integrovat se do trhu práce.“ Nechápu, co je 
myšleno migračním pozadím, ale hlavně nelze připustit tento zjednodušený pohled na 
sociálně vyloučené komunity, tady přece nejde primárně o jazyk, ten je jenom důsledkem 
sociálního prostředí a s ním spojených problémů ghetizace, alkoholismus, hospodářský 
úpadek některých průmyslových regionů etc. Zcela odmítám tezi, že nedostatečná znalost 
jazyka je základním problémem integrace. To je jenom jeden z důsledků nedostatečné 
integrace a sociálního vyloučení. Napadlo autorku při psaní práce, že zavedení povinných 



jazykových kurzů pro cizince se nedělá hlavně proto, aby se tito naučili Hochdeutsch, ale aby 
došlo k sociální integraci, vytvoření prostředí, ve kterém se sociálně vyloučení, nejenom 
cizinci, budou stýkat s jinými lidmi a že smyslem těchto opatření je jejich vytržení ze zažitých 
sociálních stereotypů. Proto ty dotace 600 hodin nebo dokonce 945 hodin.

Závěr

Bakalářskou práci Evy Fenclové „Současný postoj Německa k problematice integrace 
přistěhovalců (v kontextu legislativních opatření „Zuwanderungsgesetz“) hodnotím jako 
nedostatečnou.

Pouze v případě excelentní ústní obhajoby, kde by autorka vyvrátila většinu z výše uvedených 
výhrad, lze snad uvažovat o hodnocení práce jako dobré. Nicméně to je na úvaze členů 
komise pro státní bakalářské zkoušky.

V Praze dne 6. června 2011

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r.
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