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Bakalářská práce Martiny Vokáčové je věnovaná velmi aktuální problematice, analýze 

imigračních politik dvou zemí Evropské Unie, Nizozemí a Belgie, které mají s integrací 

migrantů dlouholeté zkušenosti. Z celého komplexu problémů, které imigrační politiky řeší, si 

autorka zvolila problematiku výuky jazyka majoritní/přijímající společnosti, jako nástroje 

integrace a disciplinace migrantů. 

 

Srovnávací výzkumy poukazují ve své dikci na existenci národních/státních imigračních 

politik. Analyzují je, typologizují a srovnávají. Nizozemci sami sebe považují za velmi 

otevřené jiným kulturám, koncem 20. stol. uváděli největší podíl narozených obyvatel mimo 

území vlastního Nizozemí. Historiografie představuje Nizozemí jako cíl ekonomické migrace 

(nejen náboženské a politické) již v 16. a 17. století.1 Koncem 20. století došlo ke zlomu, 

imigrace je vnímaná jako největší problém nizozemské společnosti.2 Nizozemí také 

představuje v EU jednu z nejvíce restriktivních imigračních politik založených na důkladném 

testovaní migrantů. Belgie je prezentovaná v rámci EU jako jedna ze zemí s nejpestřejší 

skladbou obyvatelstva.  Belgie je navíc výjimečná  poměrně komplikovanou  situací danou 

oficiální troj jazyčností, federálním uspořádáním a divergentní integrační politikou ve 

Flandrech a Valonsku.3 Období, které si autorka zvolila, je charakterizováno migrací dobře 

viditelnou, definovatelnou v přijímajících zemích, jež  končí na počátku 90. let s rozpadem  

bipolárního systému / koncem studené války.4 Tato migrace vytvářela poměrně kompaktní 

komunity, jejichž začlenění do společnosti řešily vládní dokumenty, které si autorka zvolila 

jako své stěžejní prameny. Krom toho zvolené období je spojeno s několika významnými 

proměnami, které ovlivňují kontext, v němž se problematika migrace v těchto zemích řešila : 

proces federalizace Belgie na jedné straně, založení Nizozemské jazykové unie na straně 

druhé.. 

 

S ohledem na intenzitu migrace do zemí Beneluxu, není divu, že právě z těchto zemí pochází 

mnoho badatelů, resp. výzkumů a výzkumných projektů věnovaných migracím a imigračním 

politikám. Tento zájem o studium migrací je poměrně nedávného data, v Nizozemí se odvíjí 

od počátku 90. let a je spojován s pracemi Jana Lucassena a Lea Lucassena. Autoři, s jejichž 

analýzami M. Vokáčová pracovala patří mezi autority v oboru. Jejich výzkumy jsou součástí 

mezinárodních projektů. Pokud by mi někdo mezi autory scházel, byli by to oba Lucassenové. 

Pro potřeby bakalářské práce byla literatura vybrána vhodně a v patřičném rozsahu. Literatura 

autorce poskytla dostatečnou podporu pro zpracování zadaného úkolu. Samozřejmě, že kdyby 
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se byla seznámila s výzkumy, které zasazují vývoj v Belgii a Nizozemí do širšího kontextu 

západoevropského vývoje, pomohlo by to autorce si uvědomit některé souvislosti a kontexty, 

které nevzala v úvahu. 

 

Ve své práci si M. Vokáčová zvolila dva případy pro studium imigrační politiky Nizozemí a 

Vlámsko. V případě Nizozemí autorka pracuje se státní politikou, ve státě, který má jeden 

oficiální jazyk a jeho imigrační politika patří v současnosti do typu restriktivních politik (na 

rozdíl např. od Švédska, které je příkladem velmi liberální imigrační politiky). V případě 

Vlámska pracuje s jedním regionem resp. společenstvím, jež je součástí Belgického státu. 

Centralizovaný stát (Nizozemí) a region federálního státu (Vlámsko) jsou dvě jednotky 

obtížně srovnatelné. Imigrační politika je formulována federální vládou pro celou Belgii, 

zatímco integrační politiky jsou formulovány jednotlivými společenstvími a jsou ve Flandrech 

a Valonsku odlišné. V 70. a 80. letech dvacátého století probíhala federalizace Belgie. Volbou 

komparativní metody si autorka zkomplikovala situaci, což si asi uvědomila, protože v úvodu 

své práce (s. 10) oznamuje určitou asymetrii s tím, že bude analýzu nizozemského případu 

konfrontovat s Vlámskou situací.  Ve výsledku postupovala spíš metodou dvou případových 

studií bez důsledné komparace podle pravidel této metody, což bylo pro tuto situaci rozumné 

rozhodnutí. Srovnání se jí spontánně a opakovaně nabízejí, využívá je vhodně pro podporu a 

vysvětlení svých argumentů. Autorka studuje vývoj imigrační politiky v průběhu dvaceti let a 

soustřeďuje se velmi případně na jazykovou politiku. Zde má oporu v Nizozemské jazykové 

unii, založené r. 1980, která jí nakonec určitým způsobem spojuje oba teritoriální celky. 

Belgie patří k zemím, které se vyznačují velkou jazykovou citlivostí. Nizozemština je 

oficiálním jazykem Vlámska, ale v jednotlivých městech a krajích regionu se hovoří různými 

dialekty, přičemž pro migranta je správně zvládnutý jazyk majoritní společnosti zásadním 

nástrojem integrace. V kontextu Belgie, potom nizozemštině konkuruje francouzština, která 

mohla být mnohým migrantům často pocházejícím ze zemí Maghrebu, bližší. V Nizozemí 

byla naopak jazykově jednoznačná situace.    

 

Struktura práce je přehledná a vhodná pro zpracovávané téma. Zde je dobře patrné, že si 

autorka uvědomila problematičnost srovnání Nizozemí a Vlámska – v celé struktuře pracuje 

s kapitolami věnovanými situaci v Nizozemí a Belgii. Názvy kapitol jsou atraktivní, ale 

nesrozumitelné – v textu se s pojmy v názvech kapitol nepracuje tak, aby byly uvedeny do 

vztahu s textem. Nizozemské názvy jsou jen přeloženy v poznámce, ale nepracuje se s nimi, 

což je škoda.  

 

V textu bakalářské práce Martiny Vokáčové je patrné velké zaujetí pro toto téma, pro něž si 

vyhledala a zpracovala relevantní prameny a literaturu. Prokázala, že je pro ně výborně 

jazykově připravená. Autorka se snaží psát neotřele, přibližuje diskurs nizozemských a 

vlámských úřadů a veřejnosti. Nicméně, očekávala jsem od absolventky oboru český jazyk 

více péče ve vlastním provedení práce. Text by si zasloužil ještě jedno pozorné přečtení a 

opravu překlepů, stylistických chyb, doplnění scházejících slov apod. Tabulky na s. 18 – 20 

nejsou řádně uvedeny, využity v textu, nehovoře o tom, že se jejich editace graficky 

nepovedla – jsou rozloženy nesmyslně na tři strany.  

 

Celkově však pro mne v hodnocení této práce převažují pozitiva. Především je třeba velmi 

kladně ocenit volbu problematiky – vývoje imigračních politik a strategie integrace 

prostřednictvím jazykového vzdělání. Práce M. Vokáčové je originální, potřebná. Autorka 

velmi vhodně zúročila své studium třetího oboru – Neerlandistiky. Prokázala znalosti a 

dovednosti (vyhledávání, klasifikace, analýza a interpretace pramenů  a literatury) nad běžný 



standard. Je také chvályhodné, že se autorka zamýšlela nad vhodnou metodou pro svoji práci 

a efektivně ji hledala.   

  

V průběhu obhajoby by kandidátka mohla 1) vysvětlit volbu právě těchto dvou případů – 

Nizozemí a Vlámska, 2) blíže osvětlit obsahové rozdíly mezi vlámskou a valonskou imigrační 

politikou. 

 

Výhrady, které mám k této práci, nejsou zásadní. Mohly by autorce pomoci, kdyby chtěla 

v tématu pokračovat. Bakalářská práce Martiny Vokáčové svojí originalitou a náročností 

přesahuje obvyklý standard bakalářských prací a zasluhuje si doporučení k obhajobě.  

 

Navrhuji známku velmi dobře – výborně podle průběhu obhajoby. 
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