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Německá imigrační a azylová politika 
od 90. let po současnost

Mám před sebou nelehký úkol, rozebrat a zhodnotit text výše uvedené bakalářské práce, za 
kterou bych měla jako její „vedoucí" zřejmě stát, obhajovat ji. V prvé řadě musím připustit, že 
studentka měla minimálně (i když téměř minimální) snahu „nechat si poradit" -  v únoru 
letošního roku mi zaslala jednu kapitolu své práce, zbytek (neúplný, bez úvodu, závěru atd.) 
dva týdny před odevzdáním. Mé připomínky k zaslanému textu se snažila akceptovat.

Výsledný celek si mohu v klidu přečíst ve chvíli, kdy je vše hotovo a je třeba rozhodnout, zda 
práci připustit k obhajobě či nikoli. Na tuto zásadní otázku odpovídám: ano, domnívám se, 
že by studentka měla mít šanci o své práci pohovořit, odpovědět na otázky a 
reagovat na výtky moje i vážené oponentky. Snad bude z jejího vystoupení patrný 
zájem o danou problematiku, snaha se v tomto směru dále rozvíjet, což jsou dva hlavní 
důvody, které mne vedou k takovému rozhodnutí.

Cílem práce je, jak si studentka vytkla ve schváleném projektu: „věnovat se imigrační a 
azylové politice Spolkové republiky Německo v období od počátku 90. let až po současnost". 
Zaměřit se podle projektu měla především na změny v německé legislativě, přístup 
jednotlivých politických stran, integrační politiku (konkrétně na pracovním trhu a dále 
v oblasti vzdělávání). Zvláště se chtěla soustředit na tureckou menšinu v Německu. Již 
z projektu práce vyplývá, že se nebude jednat o komplexní, zcela vyčerpávající 
charakteristiku německé migrační politiky, ale jen o popis jejích dílčích částí. Proto je 
tolerovatelné, že se práce nezabývá např. souvislostmi s migrační politikou EU. 
Domnívám se, že se studentka držela zadání projektu a v tomto směru projekt 
naplnila.

Jde o práci bakalářskou, kde i z formálních důvodů (např. rozsah) neočekávám úplně detailní 
analýzu vybraného problému. Stejně jako mistrnou stylistiku či novátorské přístupy, i když by 
byly samozřejmě vítány a jistě kladně hodnoceny.

K práci mám následující výhrady:

Především formálně - úvod a závěr práce je v podstatě až banální popis struktury práce (co 
obsahují jednotlivé kapitoly). V úvodu postrádám jasné zdůvodnění, proč si studentka 
vybrala dané téma a vysvětlení zvolené struktury. V závěru zcela chybí 
zhodnocení, výsledek práce. Bylo by užitečné alespoň slyšet její záměr, stejně jako 
objasnění struktury, logiku uspořádání jednotlivých kapitol předkládané práce.

Ačkoli se autorka snaží v prvních kapitolách práce o charakteristiku základní legislativy a 
cizineckých statutů, jinými slovy o „definice" základních pojmů, v dalším textu nepoužívá 
názvy úplně jednotně, tak není místy zcela zřejmé, o kterém zákoně zrovna píše (např. na 
str. 15 v kapitole o žadatelích o azyl uvádí, kdo může žádat o tzv. malý azyl podle 
„cizineckého zákona", není jasné, který ze zákonů uvedených v části o legislativě tím myslí). 
Vadí mi nepřehlednost textu daná částečně i matením základních pojmů (např. „konvence", 
„úmluva", „právo na azyl" jako „právo požádat o azyl" nebo „právo získat azyl"?, aj.). Kdo 
jsou třeba „žadatelé a uprchlíci podle Listiny lidských práv" a o kterou listinu jde (viz. název 
subkapitoly 6., str. 14)? Co je „udělení pobytu z humanitárních důvodů" (str. 24)?

Kapitolu o historii považuji za nadbytečnou, ale je možné ji vložit. V takovém případě mně ale 
mnohem více než 2. polovina 19. století zajímají 90. léta 20. století až současnost. Studentka 
mohla více toto období přiblížit -  Odkud přistěhovalci do Německa přichází? O jaký typ 
migrace se zejména jedná (uprchlíci? pracovní migrant!'?)?



Vážný problém vidím v přílohách, kterých je sice značné množství, ale jsou v němčině. 
Mohlo jich být méně, ale především musí být přeložené do češtiny. Podobně jsou 
německé termíny bez překladu uvedeny i na několika (ne mnoha) místech v textu -  např. str. 
3 výraz „leitkultur".

Málo je věcných chyb -  např. Ženevská úmluva o uprchlících nebyla přijata 22.4.1954, ale 
již v roce 1951, novelizována protokolem v roce 1967. Studentkou uvedené datum je datem 
vstupu v platnost.

V jinak vyčerpávající kapitole o procesu udělování azylu chybí podmínky, za kterých může být 
azyl odebrán.

Následující odstavec píši bohužel do každého svého posudku a tento nebude výjimkou: 
Neočekávám od práce na bakalářské úrovni příliš vysoké akademické kvality, zdá se mi ale 
smutné, že se studenti většinou omezují na deskriptivní přístup (v podstatě výpisky 
z různých zdrojů). Chybí mi vlastní názor, hodnocení, analýza nastíněných problémů.

Znalost problematiky by při obhajově měla studentka prokázat správnými a 
srozumitelnými odpověďmi na alespoň některou z následujících otázek:

« Jaké jsou aktuální trendy v migrační politice (nikoli statistiky) v Evropě? Co je např. 
migrační management, řízená migrace?

* V jakém smyslu lze vnímat německý projekt tzv. zelených karet jako „modernizaci'' 
(viz str. 6)? Je tento projekt ještě v platnosti? A jaké jsou jeho výsledky? Jak je 
vnímán odborníky?

* Jaký je základní rozdíl mezi německým „velkým" (ústavním) a „malým" azylem? Jak 
zní přesně jejich definice? (Existuje statistický údaj rozlišující podle počtu udělených 
„velkých" a „malých" azylů?)

* Co je Dublinská úmluva a je Německo jejím signatářem?

■ Co jsou Schenghenské smlouvy a jsou závazné i pro Německo?

K úspěšné obhajobě předložené práce by mohlo podle mého názoru pomoci, 
kdyby studentka přesvědčivě prezentovala svůj postoj (nejlépe zřetelně 
podložený znalostmi a hlubším zájmem) třeba k níže uvedeným námětům:

■ Jak vy osobně hodnotíte stávající německou imigrační politiku? Kde vidíte její 
přednosti a kde nedostatky (zdůvodněte je)?

* Jak by podle vás měla vypadat německá imigrační politika? Jaká vhodná řešení a 
proč by jste jako německý politik navrhovala?

Pozitivně hodnotím využití široké škály pramenů. (Okrajově by mne zajímalo, jak 
konkrétně byla přínosem pro přípravu práce návštěva v závěru zmíněné výstavy?)

Líbí se mi snaha o co nejaktuálnější informace a také začlenění kapitoly o 
postojích politických stran. Oceňuji také, že se studentka snažila využít svého 
studijního pobytu v Německu ke sběru materiálů.

Protože tuším pro mě podstatný „zájem o téma", pokud studentka uspokojivě vystoupí při 
ústní obhajobě práce, navrhuji známku dobře.

V Praze dne 12. června zpracovala Lucie Gladišová (+420 605 27 55 37)


