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Předložená práce představuje velmi objemnou studii věnovanou debatě o knize Thilo Sarazina 

„Deutschland schafft sich ab“ v době před 30. srpnem 2010, tedy bezprostředně po zveřejnění 

knihy. Z dnešního pohledu se jedná o aktuální téma, které se vrátilo do německého 

společenského povědomí v průběhu migrační krize v roce 2015. 

Práce se zaměřuje v kontextuálním pohledu na vývoj migrace v Německu po roce 1945 a na 

její jednotlivé fáze. Dále mapuje veřejný diskurz ještě před samotným vydáním knihy, kdy autor 

o knize informoval a zveřejňoval části práce. Hlavním cílem práce je zmapování debaty, kterou 

vyvolalo vydání Sarazinovy knihy, ve čtyřech nadregionálních periodikách v Německu. 

Autorka využívala metody diskurzivní analýzy, při nichž se zaměřovala na strukturu debaty, 

jakým způsobem ovlivňovala tato debata migrační diskurz v Německu, jakým způsobem se 

používal pojem „integrace“ atd. 

Předložená práce zpracovává téma velmi komplexně a jejím jednoznačným přínosem je široká 

zdrojová základna v části věnované diskurzivní analýze. V práci je také využito dostatečné 

množství sekundárních zdrojů. Zároveň ale rozsah práce působí mírně kontraproduktivně, 

protože se v některých pasážích ztrácí výkladová linka – například úvodní kapitoly věnované 

vývoji migrace v SRN jsou až příliš rozsáhlé. Jednoznačným přínosem práce je její závěrečná 

část obsahující diskurzivní analýzu, která ukazuje, jak směřovala a členila se debata včetně 

jejího vyznění. 

Cíle práce byly z mého pohledu naplněny. Autorka pracovala na tématu samostatně a 

semifinální text práce mi předložila ke konzultaci až těsně před termínem odevzdání. 

Zpracování po formální stránce vykazuje dílčí pochybění, nicméně nemá vliv na odbornou 

kvalitu práce. 

Při obhajobě navrhuji položit dotazy směřující ke kontextualizaci diskurzu související se 

Sarazinovou knihou do období po roce 2010 včetně aktuálního dění. Je možné říci, že 

představovala kniha pro německou společnost určitý mezník, na který v dnešní době 

poukazuje či se k němu vrací? 



Práce podle mého názoru splnila podmínky kladené na diplomovou práci a navrhuji ji 

hodnotit stupněm velmi dobře. 
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