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POSUDEK ŠKOLITELE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Název práce: Migrace, jazyk a integrace (srovnání Nizozemska a Vlámska v 

sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století) 

 

Řešitel: Martina Vokáčová 

 

Bakalářská práce měla za cíl zabývat se nizozemskými a vlámskými politikami vůči 

imigrantům v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století a tím, jaká role je v nich 

přisuzována jazyku. Měla zkoumat argumenty a koncepty, kterými byly tyto politiky 

motivovány a legitimizovány a kriticky zhodnotit jejich tradiční periodizaci. Měla vycházet z 

rizika nesprávného čtení nizozemského „tweesporenbeleid” sedmdesátých let jako založeného 

na multikulturalismu místo očekávání návratu imigrantů do jejich mateřské země. 

Problematiku měla uchopit jako socio-ekonomický problém a zkoumat veřejnou debatu na 

základě dokumentů nizozemského parlamentu. Důraz měl být položen na osvojování 

nizozemštiny jako druhého jazyka. Předpokládalo se, že ve vlámském případě byl 

konstatován méně systematický přístup, politiky byly méně centralizovány a byly zásadně 

konkurencí mezi nizozemštinou a francouzštinou v Belgii. 

Odevzdaná práce cíle splnila, je kvalitativní studií nejvýznamnějších programových 

dokumentů, které formovaly diskurs v přístupu k menšinám a jazyku jako prostředku jejich 

integrace a vzdělávání. 

Pramennou základnu pro práci představovaly především materiály druhé komory 

nizozemského parlamentu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), uložené v Het Nationaal 

Archief v nizozemském Haagu. Jejich prostřednictvím autorka nahlédla do procesu přípravy 

klíčového dokumentu menšinové politiky nizozemské vlády, tzv. menšinové nóty.  

K základním poznatkům bakalářské práce patří fakt, že klíčovou proměnnou v nizozemském a 

v menší míře i v belgickém případě představovalo konstatování trvalosti migrace. Další 
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poznatky mohla rozvést podrobněji, závěr práce na necelé dvě strany skutečně není příliš 

rozsáhlý.  

Metodologicky práce vychází z metod historie, politologie a zčásti i jazykovědy. Tuto 

mnohooborovost oceňuji, pozitivně se odrazila na relevantnosti závěrů. 

Autorka se vyvarovala faktografických chyb, opřela analýzu o velmi kvalitní a téměř výlučně 

cizojazyčné zdroje a předložila značně erudovanou studii. Snažila se o vlastní interpretaci a 

komparaci. Poznámkový aparát svědčí o detailní znalosti daného období. Pasáže podepřené 

studiem vydaných dokumentů a odborné literatury se vyznačují vysokou kvalitou. Autorka 

vynikajícím způsobem využila prameny, často z nich cituje a vyvozuje příslušné závěry. V 

tomto směru její text zásadně překročil standardní kompilační úroveň kvalifikačních prací. 

Vedle originality tématu a heuristické základny je jejím nesporným kladem také jednoduchá a 

přehledná struktura. 

Oceňuji, že pracovala s cizojazyčným nevydaným archivním materiálem, což nebývá u 

bakalářských pracích na FF UK v poslední době pravidlem. 

Z formálního hlediska mám několik kritických připomínek. Autorka v mnoha ohledech 

nevyužila poznatky, které načerpala z výuky úvodu do studia historie a prosemináře na FF 

UK. 

V úvodu má poznámky v textu, například v této podobě:  (v tomto bodě srov. Appel – 

Verhallen, 1989, s. 84). Od první kapitoly uvádí poznámky pod čarou i v textu. To je velmi 

nezvyklé, nepraktické a nelogické. Rozsáhlé poznámky v textu brání především plynulému 

čtení. Navíc není místy jasné, jaký druh textu je v závorkách. Autorka tak použila dva citační 

způsoby najednou, místo aby důsledně používala jen jeden. 

Citování internetových zdrojů neodpovídá normě. Z uvedení např. 

"http://www.demorgen.be/binnenland/de-wever-antwerpenaren-moeten-nederlands-

sprekena1546757/", nevíme autora, název, rok vzniku. 
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Autorčina poznámka u prvního internetového zdroje "Všechny internetové odkazy jsou 

uvedeny k datu 31.7.2015." měla "globálně" vyřešit datum stažení, ale pochybuji, že by byly 

staženy v jeden den.  

Rozbor "sekundární literatury" se omezuje pouze na jeden sborník, což nepovažuji za 

dostatečné. 

Tabulky by měly být na jedné straně (s. 18-20). 

Biografické poznámky nebyly zařazeny, což text ochuzuje. 

Místy autorka podléhá cizím jazykům, například věta "Soustředit se přitom bude na rozbor...", 

není správně česky. 

Ponechávat texty v nizozemštině v názvech kapitol se mi v českém textu jeví jako nevhodné. 

Přes tyto výtky primárně oceňuji obsahovou - analytickou stránku, která je na vynikající 

úrovni. Autorka pracovala s mimořádnou pílí a zaujetím, což se projevilo na precizním 

osvojení si základních metod práce historika, kterou prokázala při kritice nevydaných 

archivních materiálů a jejich následném vytěžení pro analýzu.  

Po formální stránce je studie standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na 

tento typ práce. Jazyková stránka je na velmi dobré úrovni, úprava práce vysoce 

profesionální.  

 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

Práci plně doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, 8. srpna 2015 

 

 

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 

 

 


