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Ač autorka v úvodu své práce popisuje obsahy jednotlivých kapitol, chybí zde 
základní hypotéza, resp. cíl práce stejně jako stanovení metody a zhodnocení literatury. Až
v závěru práce (závěr je zaměněn se shrnutím), autorka uvádí: „cílem mé bakalářské práce 
bylo popsat německou imigrační a azylovou politiku Spolkové republiky Německo. Vycházela 
jsem především ze zákonných úprav a jejich odůvodnění, důležitým zdrojem pro mě byly např. 
i dokumenty Spolkového úřadu pro migraci a Zmocněnce spolkové vlády pro migraci, 
upchlíky a integraci, ale také dokumenty politických stran. Přínosnou byla jis tě  i výstava 
„Přistěhovalecká země Něměcko. Migrace ] 500-2005", kterou jsem  navštívila v prosinci 
loňského roku v Berlíně. “)

Druhá kapitola se dle autorky věnuje právnímu statutu imigrantů. Kapitola obsahuje 
historický vývoj situace; popis jednotlivých skupin (žadatelé o azyl, imigranti za prací, pozdní 
vysídlenci, studenti, apod.); nabytí německého občanství, podmínky, za kterých jej lze získat; 
navazují na ni přílohy s tabulkami (které jsou bez další analýzy/komentáře samoúčelné). Třetí 
kapitola se zabývá postojem politických stran k otázce přistěhovalectví. Čtvrtá kapitola 
popisuje situaci a debaty mezi politickými stranami, které předcházely přijetí „azylového 
kompromisu“, příčiny změny Základního zákona a čeho se změna týkala. Pátá kapitola je 
věnována přistěhovaleckému zákonu, integraci, integračním kursům a situaci Turků 
v Německu.

Bez stanovení cíle práce, metody, a z toho vyplývající logické struktury, se tak autorka 
utápí v chaotické směsi popisů od právních úprav, přes programová prohlášení politických 
stran až po statistické údaje, které bez hlubší cílené analýzy postrádají v práci smysl (např. str. 
17).

Bakalářská práce obsahuje závažné věcné chyby -  např. záměna/smíšení obsahu 
Ženevských úmluv z roku 1949 z oboru mezinárodního humanitárního práva a Ženevské 
úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (str. 8); nepochopení termínu „uprchlík“ 
{„uprchlíci zneužívají práva na azyl", str. 48).

Autorka zcela opomíjí vliv Evropské unie na formování německé imigrační a azylové 
politiky, zejména zabývá-li se práce obdobím od 90. let po současnost a obsahuje-li i 
programová prohlášení německých politických stran bez jasného vymezení smyslu práce 
(např. analýza programových prohlášení v návaznosti na skutečná jednání apod.).

Otázkou zůstává, proč autorka nepracuje přímo s primárními zdroji. Definice tak 
mnohdy -  po několikateré citaci -  neodpovídají původnímu znění a obsahují nesmyslná 
spojení {„Tento princip lze porušit pouze v případě, že je  uprchlík vážným nebezpečím pro 
hostitelskou zemi nebo byl právoplatně odsouzen za zvláště těžký trestný čin. “ -  právní 
instrumenty nepovolují „porušení principů“, ale spíše povolují vyjímky). V práci na mnohých 
místech chybí odkazy na zdroje (např. str. 23-25).



Práce je rovněž charakteristická nedodržováním jednotného názvosloví (např. 
Ženevská úmluva, Ženevská konvence, Ženevská konvence o uprchlících). Práci by prospěl 
seznam pojmů, právních instrumentů v přesném znění a seznam zkratek.

Stylisticky tato bakalářská práce připomíná spíše dlouhv novinový článek {„navíc mají 
povoleno sehnat si v Německu zaměstnání'1, str. 17) nebo středoškolsky esej s užitím 
nevhodného narativního stylu -  často v 1. os. j.č. {,,Zde bych se stavěla na stranu CDU/CSU, 
protože nasvědčuje-li něco tomu, že by cizinec mohl mít teroristické úmysly, nelze riskoval 
životy nevinných lidí. Zde si myslím, že je  třeba dbát víc na zájem většiny než jednotlivce, ač 
by ten byl nevinný. Na druhou stranu si kladu otázku, podle čeho se určí, že je  osoba pro 
německou společnost případně nebezpečná? Pokud se například takový člověk stýká s lidmi, 
kteří německou společnost vidí jako zkaženou a sami v ní chtějí nastolit pořádek, napravit ji 
nebo přivést na správnou cestu, pak mě napadá jen  heslo mnoha Američanů: Love it or leave 
it!“, str. 60) s mnoha překlepy {„zelení“, str. 55; „mezi svým lá. a 23. rokem“, str. 28) a 
chybějícími slow  {„8. smluvní a sezónní dělníci, tzv. „Gastarbeiter“/migranti za prací, kteří 
nepocházejí ze zemí EU -  tzv. ukončení náborů, které vstoupilo v platnost k21. 11. 1973, 
znamenal, že byl po dlouhá léta bráněno cizincům získat v Německu práci“, str. 18). V tomto 
směru doporučuji minimálně si práci znovu přečíst pro obsahové nesrovnalosti a podrobit ji 
alespoň elektronické kontrole pravopisu.

Práci nedoporučuji k obhajobě.
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