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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se zaměřuje na zahraniční pracovníky v SRN, tzv. Gastarbeitery, kteří byli zváni od 50. do 70. let 

20. století a jejich přínos pro Spolkovou republiku Německo. Právě příchod velkého množství pracovníků 

ze zahraničí proměnilo ekonomickou, společenskou i kulturní krajinu SRN, protože sešlo z původního 

konceptu, který počítal pouze s krátkodobým pobytem pracovních sil a jejich průběžnou rotací. Tento 

princip byl záhy opuštěn a část Gastarbeiterů se natrvalo usadila v SRN včetně svých rodin. Cílem 

předložené práce je analýza přínosu Gastarbeiterů v rovině ekonomické, politické a sociální. Práce je 

členěna do dvou hlavních částí. První z nich se zaměřuje na důvody pro shánění pracovníků pro německý 

trh v zahraničí a smluvní uspořádání s vysílajícími zeměmi. Tento historický úvod zahrnuje celé období až 

do konce náboru Gastarbeiterů v 70. letech 20. století. Druhá, analytická, část zkoumá výše zmíněné 

přínosy Gastarbeiterů rozdělené na tři časové úseky, roky 1955-1966/67, 1966/67-1973 a 1973-1980. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Věcné zpracování je velmi pečlivé a vychází ze širokého základu zdrojů. Autorka vymezuje v úvodu práce 

pojmy a neopomíjí průběžně komentovat i vývoj pojmu Gastarbeiter, který sám o sobě nevznikl již 

v 50. letech, ale později. Spolu s tím souvisí také sebehodnocení Německa jako přistěhovalecké země, 

kterou se Německo de facto stalo až po ukončení náboru zahraničních pracovníků v 70. letech 20. 

století. Samotná analytická část, vzhledem k rozsahu, nezabíhá příliš do hloubky, nýbrž spíše naznačuje 

kontury přínosu Gastarbeiterů bez konkrétního makroekonomického vyjádření. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Autorka zvolila pro zpracování německý jazyk a vypořádala se s tímto úkolem velmi dobře. Svoji práci 

postavila především na zahraničních, převážně německých, zdrojích a řádně je ve své práci cituje. Po 

formální stránce je práce v pořádku.  

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá právě v dnešní době velmi aktuální otázkou a to, jaký mají přínos 

(pozitivní či negativní), zahraniční pracovní síly. Autorka průběžně upravovala své téma, nicméně je 

škoda, že není v úvodu lépe vytyčen a vysvětlen cíl práce včetně návaznosti na jednotlivé části práce. 

Podobná připomínka se vztahuje na závěrečnou samostatnou kapitolu č. 4 – Schlussfolgerung, která 

představuje syntetizující výsledek analytické části 3, nicméně figuruje samostatně. I přes tyto výtky 

především ke struktuře práce se domnívám, že byl cíl práce obstojně naplněn. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

- Jak se proměňovalo užívání pojmu Gastarbeiter od 50. let 20. století a jak vnímali zahraniční pracovníci 

sami sebe? 



- Reflektuje se v současné německé politice, a pokud ano, tak jakým způsobem, historická zkušenost 

náboru zahraničních Gastarbeiterů? Uvažuje se o obdobné akci v současné době, kdy je velmi nízká 

nezaměstnanost a kdy na německém pracovním trhu chybí především pracovníci v dělnických profesích?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně – B. 

 

Datum: 5.9.2018        Podpis: Tomáš Nigrin 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


