
Posudek bakalářské práce

Blanka Havlíčková, Migrationspolitik der rotgrünen Regierung in den Jahren 1998-2005. 
Bachelorarbeit. Karls-Universität Prag, 2013, 58 S.

Těžiště  bakalářské  práce  Blanky  Havlíčkové  leží,  jak  sama  autorka  píše  na  str.  9, 
v legislativním procesu, který během dvou funkčních období vlády rudo-zelené koalice vedl 
ke změnám na poli  německé migrační politiky.  Reformy se projevily především na přijetí 
dvou klíčových norem:  novely  zákona o  státním občanství  (Staatsangehörigkeitsgesetz)  a 
přistěhovaleckého  zákona  (Zuwanderungsgesetz).  Úkolem  práce  je  zaznamenat  politické 
debaty  ve  Spolkovém  sněmu  zastoupených  stran  v letech  1998–2005  v souvislosti  s výše 
uvedenými  normami.  Autorka  si  přitom  klade  otázku,  jak  se  vyvíjely  diskuse  o  těchto 
zákonech  a  jak  úspěšné  byly  strany  vládní  koalice  v prosazování  návrhů obou norem na 
pozadí absence politického konsensu o nastavení migrační politiky. (str. 9f).

V souladu  s nároky  bakalářské  práce  Blanka  Havlíčková  přesvědčivě  odůvodňuje 
strukturu  práce  a  představuje  klíčovou  literaturu,  kterou  vhodně  dělí  na  primární 
(veřejněpolitické dokumenty jako jsou stranické volební programy, koaliční smlouva, vládní 
prohlášení,  oficiální  projevy  klíčových  politických  aktérů  a  samozřejmě  oba  předmětné 
zákony)  a  sekundární.  Výběr  sekundární  literatury  je  pro  účel  práce  dostačující  a 
reprezentativní,  i  vzhledem k tomu,  že  se  autorka  snaží  tam,  kde  je  to  možné,  využívat 
literaturu  primární.  Literaturu  autorka  sice  stručně  představuje,  nicméně  bylo  by  žádoucí 
provést  její  hlubší  kritiku.  Částečně se tento nedostatek projevuje při  přejímání  informací 
z médií, např. na str. 20, kde by bylo vhodné položit si otázku, do jaké míry vyznění reportáží 
Spiegelu odpovídalo realitě, a pokusit se závěry článků konfrontovat s jinou literaturou.

Pozitivně je třeba hodnotit stručné, ovšem výstižné a pro práci dostačující vyrovnání 
se  s klíčovými  pojmy  práce  (Zuwanderung,  Einwanderung,  Zuwanderungsgesetz, 
Einwanderungsgesetz,  Einwanderungsland,  Migrationspolitik,  Einwanderungspolitik, 
Zuwanderungspolitik, Integrationspolitik).

Blanka Havlíčková v první kapitole (kap. 2) s ohledem na nároky bakalářské práce a 
omezený prostor velmi dobře téma zasazuje do základního historického kontextu, tedy stručně 
představuje historii a strukturu imigrace do (západního) Německa po druhé světové válce i 
migračněpolitické výzvy v souvislosti se sjednocením obou německých států, které ve světle 
německo-německé euforie a v důsledku hospodářských problémů vyplývajících ze sjednocení 
dočasně  odsunulo  problematiku  integrace  gastarbeiterů  do  pozadí.  Z hlediska  migračního 
tématu  se  přitom  pozornost  politiků  i  veřejnosti  soustředila  na  snahu  zamezit  dalšímu 
příchodu imigrantů po otevření hranic a hlavním tématem v politickém diskursu se na počátku 
90. let stala diskuse o novém azylovém zákoně, který měl zamezit příchodu dalších žadatelů o 
mezinárodní  ochranu.  Směřování  diskursu  přitom  výrazně  ovlivňoval  nárůst  pravicového 
extremismu, který se z nových spolkových zemí (Hoyerswerda, Rostock atd.) postupně přelil i 
do zemí původní Spolkové republiky. Tragické důsledky útoků v Möllnu a Solingenu, které 
byly vedeny nikoliv proti novým, nýbrž proti dlouhá léta usídleným imigrantům tureckého 
původu, signalizovaly potřebu výrazné reformy migrační politiky takovým způsobem, aby 
reflektoval  skutečnost,  že  se  Německo  stalo  –  jakkoliv  víceméně  proti  své  vůli  – 
přistěhovaleckou zemí. 

Ve druhé části historického úvodu autorka stručně nastiňuje migrační politiku SRN po 
roce 1955 a věnuje se také známému memorandu prvního spolkového zmocněnce pro cizince 
Heinze  Kühna (SPD),  který  již  v roce  1979 požadoval  reformu cizinecké politiky,  jež  by 
reagovala na faktickou situaci a vytvořila podmínky pro integraci druhé a zčásti tehdy již i 
třetí  generace gastarbeiterů (a  cizinců obecně).  Některé z jeho požadavků,  např.  myšlenka 
realizace reformy zákona o státním občanství, byly – byť jen zčásti – přijaty až s dvacetiletým 



zpožděním.  Jak  výstižně  poznamenává  autorka,  těchto  dvacet  let  nejlépe  poukazuje  na 
pomalou reakci německé politiky, která dlouhá léta žila v konsensu, podle něhož „Německo 
není přistěhovaleckou zemí“. 

V kontextu tématu práce lze lehce rušivě vnímat poněkud ostrý přechod k volebnímu 
roku 1998 (kap. 3), který zanechává v prostoru několik nezodpovězených otázek. Zejména by 
bylo vhodné a  účelné podrobněji  zachytit  tehdejší  strukturu přistěhovalého obyvatelstva a 
jeho sociální postavení v německé společnosti jako motivaci pro změnu politiky, jakož i více 
zdůraznit roli stran Unie (zejména CSU) jako blokátora reforem cizineckého práva. Autorka 
správně poznamenává, že problematika migrace a integrace nebyla klíčovým předvolebním 
tématem  v roce  1998,  v každém  případě  výsledek  voleb  znamenal  historickou  změnu 
v politice SRN, neboť po šestnácti letech ztratila většinu vláda Helmuta Kohla (CDU/CSU-
FDP) a především premiérový vstup zelených do spolkové vlády umožnil provést reformu 
migrační politiky. 

Dílčí  nedostatek  práce  lze  pozorovat  právě  v kapitole  3,  kde  Blanka  Havlíčková 
víceméně  pouze  zprostředkovává  základní  programatické  teze  jednotlivých  stran  v oblasti 
migrační politiky, ovšem už se neptá, co se za programem skrývá, je-li opravdu splnitelný a 
odpovídá-li  (z  historické  zkušenosti)  dlouhodobému  směřování  dané  strany.  Podobně  i 
v kapitole  5.2  autorka  nabízí  informaci  o  hodnocení  přistěhovaleckého  zákona  z pohledu 
parlamentních  stran,  ovšem  bylo  by  vhodné  se  zamyslet,  zda  navenek  komunikovaná 
prohlášení opravdu odpovídají tomu, co si daná strana ve skutečnosti myslí. Jinými slovy by 
bylo velmi vhodné zamyslet se nad vztahem politického programu resp. prohlášení a reálné 
politiky v souvislosti s bojem o moc a přízeň voličů. 

Tento nedostatek je ovšem upozaděn celkovou kompaktností práce, která se projevuje 
zejména v kapitolách 4 a 5, kde autorka stručně a výstižně představuje proces přijetí obou 
zmíněných norem a zaznamenává a vysvětluje rozdíl mezi cílem rudo-zelené vlády z počátku 
legislativního  období  a  výsledným  zněním  norem,  v případě  novely  zákona  o  státním 
občanství (či přesněji státní příslušnosti) i pomocí přehledné tabulky (str. 32). Bylo by vhodné 
se s ohledem na časový odstup od sledovaného období více zabývat dlouhodobými dopady 
jednotlivých norem, zejména u novely zákona o státním občanství autorka sice nabízí vývoj 
počtu  naturalizovaných  lidí  po  přijetí  této  normy,  ovšem  už  neposkytuje  přesvědčivé 
vysvětlení  pro  výrazný  pokles  počtu  udělených  německých  pasů  v následujících  letech  – 
vysoký  poplatek  (který  je  v porovnání  např.  s  Rakouskem  až  pětkrát  nižší)  či  povinný 
jazykový test rozhodně nejsou jedinými důvody pro nízké počty podaných žádostí o udělení 
státního občanství. U obhajoby by autorka mohla nabídnout další důvody pro relativně nízký 
počet naturalizovaných cizinců. 

Velmi  dobře  zpracovaná  je  povinná  kapitola  o  reflexi  diskuse  o  přistěhovaleckém 
zákonu  ve  vybraných  českých  listech  (MF  Dnes,  Lidové  noviny,  Právo  a  Hospodářské 
noviny), zvlášť kladně je třeba hodnotit skutečnost, že autorka byla na omezeném prostoru 
schopna  vysvětlit,  kterým  aspektům  procesu  přijetí  přistěhovaleckého  zákona  a  v jakém 
kontextu se vybraná česká média věnovala.  Poněkud rušivě působí skutečnost,  že autorka 
nevysvětluje, proč se v této kapitole omezila pouze na přistěhovalecký zákon a opominula 
novelu zákona o státní příslušnosti.   

Text  dostatečně  odpovídá  nárokům bakalářské  práce  i  po  jazykové  stránce:  počet 
překlepů,  gramatických a stylistických chyb je  sice  relativně  vysoký,  ovšem stále  ještě  v 
únosné míře a nezabraňuje v plynulosti čtení a pochopení autorčiných myšlenek. 

Blanka  Havlíčková  měla  nelehký  úkol,  neboť  zpracovávala  téma,  které  je  již 
mnohokrát zpracované, mj. i na půdě FSV UK (viz výborná diplomová práce Evy Horelové 
z roku 2003). Na rozdíl od Horelové však Havlíčková měla možnost prodloužit  sledované 
časové období reforem migrační politiky i o druhé období rudo-zelené vlády v letech 2002–
2005, což také učinila. Autorka si položila zodpověditelnou otázku, velmi dobře se vyrovnala 



s literaturou a v práci je patrný její vlastní přístup a schopnost o tématu přemýšlet a zhodnotit 
ho, což je základním úkolem bakalářské práce.

Vzhledem  k výše  uvedeným  bodům  kritiky  hodnotím  práci  na  pomezí  mezi 
stupni  výborně a  velmi  dobře,  přičemž se  přikláním k lepší  známce,  pokud autorka 
přesvědčivě obhájí svou práci před komisí u státní zkoušky.

V Praze dne 18. 1. 2013

PhDr. Bc. Michal Dimitrov
(vedoucí práce) 


