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Předložená diplomová práce představuje mimořádně rozsáhlou studii věnovanou otázce
integrace pozdních přistěhovalců do Německa a to převážně z oblastí Ruska v případové studii
věnované Severnímu Porýní - Vestfálsku. Časové vymezení práce se nachází v období od roku
1993 do současnosti, samozřejmostí je velmi obsáhlý historický úvod. Cílem práce je popsat a
zhodnotit integrační politiku zaměřenou na přistěhovalce z Ruska s tím, že hlavní záběr práce
je zaměřen na spolkovou zemi Severní Porýní – Vestfálsko, zmíněny jsou ale také přístupy a
koncepce na spolkové úrovni.
N. Ilyushina zvolila pro svoji práci velmi aktuální téma německých dějin a současnosti –
vyrovnání se s existencí početné německé menšiny v zahraničí – a pokusila toto téma velmi
systematicky a strukturovaně zpracovat. Konec studené války otevřel masovému přílivu tzv.
pozdní přistěhovalců převážně ze zemí bývalého východního bloku, především pak ze zemí
bývalého Sovětského svazu. Největší procentní podíl z nich si vybíral za svůj cíl v Německu
právě Severní Porýní – Vestfálsko, kde na některých místech vytvořili velmi koncentrovaná
sídliště – např. v Kolíně nad Rýnem. Právě tato místa posléze ukázala disfukčnost německého
integračního modelu a vedla k celé řadě napětí a problémů.
Výstavba textu je založena na velmi detailní a precizní práci: autorka popisuje současný stav
diskursu k tématu, seznamuje čtenáře s různými modely integrace a teoretickými i praktickými
možnostmi přístupu k ní. Dále rozpracovala pojem tzv. Russlanddeutsche i tzv. (pozdních)
přistěhovalců včetně obsáhlé historické kapitoly. Kapitolami 2 a 3 tak vystavěla velmi silný
fundus pro samotnou podrobnou analýzu integrace pozdních přistěhovalců v Severním Porýní
– Vestfálsku. Analýza je postavena na velkém množství statistických dat, které podrobně
představují strukturu migrační vlny, dále představuje aktéry, instituce a samozřejmě i problémy
současného nastavení integračního přístupu. Zde ukazuje autorka velmi zajímavou skutečnost
– vzhledem k tomu, že bylo Severní Porýní – Vestfálsko vystaveno velmi intenzivnímu
migračnímu přílivu nejen skupinou tzv. Russlanddeutsche, musela k integraci přistupovat
proaktivně. Některé modely, které zde byly úspěšně odzkoušeny, byly přeneseny o několik let
později na spolkovou úroveň.
Formální stránka práce je svědomitě zpracována. Na tomto místě je nutné uvést tři drobnější
poznámky: autorka nedodržela a výrazně překročila stanovený rozsah práce. Protože práci
svědomitě konzultovala po jednotlivých částech, nedokázal jsem jako vedoucí práce tento
hrozící problém odstranit. Druhá poznámka se vztahuje k jazyku práce. Autorka napsala práci
velmi kvalitním jazykem a zjevně prošel pozornou korekturou – nicméně do budoucna bych
autorku spíše varoval před častým spojením, které jsem při konzultacích práce také nepostřehl
a které není podle mého názoru vhodné pro odborný text: „wäre es sinnvoll“. Poslední
poznámka se vztahuje k transkripci azbuky, která podle mého názoru neodpovídá přejatému
úzu pro němčinu.
Závěrem bych uvést, že i přes výše uvedené drobné výtky a připomínky, předložila N.
Ilyushina podle mého názoru velmi kvalitní a nadprůměrně zpracovanou práci,
s vymezenou definicí pojmů, kvalitním historickým úvodem a kvantitativní heuristikou a
analýzou vycházející z početné množiny primárních zdrojů. Doporučuji proto

předloženou práci jednoznačně k obhajobě a navrhuji ji hodnotit výborně a rád bych
tímto požádal komisi, zda by zvážila možné doporučení práce na pochvalu děkana. Věřím,
že bude autorka po zapracování drobných připomínek a úprav svoji diplomovou
publikovat.
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