
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kateřiny Judové Der Einfluss der 
Asyldiskussion in der Bundesrepublik Deutschland auf die Angriffe gegen Immigranten 
in Jahren 1992-1993: Fälle Mölln und Solingen 

Bakalářská práce se týká tématu násilných útoků extremistických skupin proti imigrantům ve 
Spolkové republice Německo na počátku 90. let 20. století. Předmětem autorčina zkoumání 
jsou, jak píše v Úvodu, dva „velké“ útoky na přistěhovalce, ovšem o stranu dříve autorka za 
předmět zkoumání vymezuje „období mezi 23. 11. 1992 a 29. 3. 1993“. Již zde je naznačen 
velký problém celé práce, kterým je příliš mnoho kladených otázek a metoda, jejíž použití se 
nejeví smysluplným ani pro jednu z nich. Na str. 5 autorka uvádí, že „výsledkem výzkumu je 
analýza obou útoků a jejich pozadí na podkladě médii interpretované politické debaty o 
azylantech“. Tato otázka je svou komplexitou poměrně složitá pro bakalářskou práci. Sama 
rovina politické debaty představuje objekt hodný zkoumání, další roli nepochybně sehrává 
mediální interpretace, ale spojitost mezi pouhým mediálním obrazem a útoky je pak již téma 
na důkladný sociologický rozbor, který bohužel autorka ani nenastiňuje.  

Výzkumné otázky, které si však pokládá autorka v následujícím odstavci, jsou opět z trochu 
jiné oblasti: „Jaká nálada dominovala ve společnosti ve vztahu k cizincům? Byly rozdíly mezi 
prvním a druhým útokem, před vstupem azylového zákona v platnost a po něm? 
Představovaly útoky změnu ve vnímání cizinců? Mohl být prokázán přímý vztah s debatou o 
azylu?“ Metodou, kterou se autorka rozhodla použít je případová srovnávací studie.  

V těchto otázkách mimo jiné používá autorka pojmu „cizinci“. Ačkoliv následující kapitolu 
věnuje „vysvětlení pojmů“, naprosto zásadně by textu prospělo spíše ujasnění, kdy se v něm 
jedná o debatu o imigrantech, o osobách s „Migrationshintergrund“ a kdy o žadatele o azyl, 
kteří představují zcela specifickou skupinu, jejíž asimilační potenciál je zcela jiný. Spojitost 
mezi azylanty a imigranty pak autorka na str. 14 naznačuje pouze vágně – média vytvářela 
obraz prvých a ten byl přenášen i na druhé. To ale není samozřejmé a jednoznačné. Na dalších 
stranách jsou opakovaně uváděny v nejasných souvislostech debaty o žadatelích o azyl a o 
imigrantech.  

Kapitoly 5.1 a 5.2 jsou věnovány podrobnějšímu popisu obou útoků. K zodpovězení první 
výzkumné otázky a v souladu se zvolenou metodou by čtenář očekával srovnání obou útoků a 
z něj plynoucí závěr, který by otázku buď pozitivně či negativně zodpověděl. Namísto toho se 
zde objevuje pouhý jeden odstavec, který konstatuje, že oběma útokům byla věnována 
pozornost médií. Následuje kapitola 6 „Bekämpfung des Rechtsextremismus“, která do toku 
textu náhle nezapadá.  

Práce postrádá závěr, namísto toho je v kapitole Shrnutí znovu opakována řada detailů o obou 
útocích a konstatování, že „přímá souvislost činů s debatou o azylu (by) mohla být dokázána 
pouze v případě obsáhlého doznání pachatelů, což se nestalo…“ Jak by ale vůbec taková 
souvislost měla vypadat, autorka neuvádí. Pokud vezmeme v úvahu čtyři výzkumné otázky, 
pak není zodpovězena žádná z nich. Čtvrtá otázka (Mohl být prokázán přímý vztah s debatou 
o azylu?) je navíc nejednoznačná ve svém smyslu. Pokud autorka onu souvislost hledala (a 
z textu to vyplývá), pak zodpovězení chybí. Pokud si ale autorka opravdu klade otázku, zda je 
to možné, je závěr zřejmý asi od počátku – souvislost možné prokázat není. Tuto nemožnost 



prokázání autorka přiznává na str. 37. Čtenář se musí ptát, jaký smysl pak celá předložená 
práce má. Autorka skutečnost, že spojitost prokázat nelze, nijak nereflektovala, což by bývalo 
bylo také akceptovatelné východisko. Že „nějaký“ nepřímý vliv existoval, není žádné 
relevantní tvrzení. Otázka, zda útoky představovaly změnu ve vnímání cizinců, je poněkud 
v rozporu s otázkou, zda tato změna byla vyvolána nově přijatým zákonem. 

Nezodpovězenou zůstává i zřejmě nejzajímavější otázka, tedy zda se útoky před vstupem 
zákona v platnost a po něm lišily. Pokud by se jim autorka věnovala, musely by být odstíněny 
zcela různé výchozí podmínky v obou městech (ryze průmyslový stošedesátitisícový Solingen 
ve specifickém regionu Porůří a maloměsto Mölln ve značně odlišném regionu s jinou 
demografickou skladbou).  

Po formální stránce práce vykazuje zásadní nedostatky. Především, jak uvádím výše, 
neobsahuje náležitosti kvalifikační práce, kterými jsou mj. jasný závěr. Samo shrnutí tuto 
funkci v daném případě plní jen velmi omezeně a představuje spíše převyprávění obou 
sledovaných případů, než autorčinu interpretaci.  

Všechny výše zmíněné aspekty násobí jazyková úroveň textu. Ten evidentně neprošel 
kontrolou rodilého mluvčího. Věty jsou konstruovány velmi neobratně a obsahují základní 
gramatické chyby. Častým jevem je špatný rod podstatných jmen (např. hned první věta 
Úvodu), slovosled v souvětích, nehodící se, ve slovníku nalezená synonyma a nesprávné 
vazby vzniklé překladem z češtiny (za všechny str. 3, posl. odstavec). Autorka téměř na 
žádném místě nepoužívá mluvnické formy charakteristické pro odborný text (zejm. 
konjunktiv I, což zejména v případech četných citací vyvolává nepřesnosti). Na mnoha 
místech je použit zcela nevhodně minulý čas (např. str. 39).  

Zejména v kapitolách 4 a 6 se objevují neúměrně dlouhé citace z uvedené literatury. Mnohdy 
ale nejsou relevantní a text pouze prodlužují. Ačkoli je literatura poměrně vhodně vybrána 
k ilustraci debaty (resp. lze nalézt i jiné autory pojednávající o této debatě v 90. letech, např. 
B. Blanke, ale autorka zvolila tyto zdroje a jejich užití je v pořádku), neposkytuje odpovědi na 
autorkou položené otázky. Seznam literatury je řazen zčásti podle příjmení, zčásti podle 
křestních jmen. 

Ačkoliv je tedy práce přinejmenším velmi problematická po formální stránce, nesplňuje 
některé náležitosti vysokoškolské kvalifikační práce a není celkově přesvědčivá, studentka by 
se tyto nedostatky, pokud by byly uvedeny pouze oponentem, měla pokusit obhájit před 
širším plénem, tedy zkušební komisí. 

Závěr:  

Práci doporučuji k obhajobě, ale zde hodnotit jako nedostatečnou. 

 

V Praze dne 18. 1. 2013                                                                             Ing. Bc. Lukáš Janura 

 


