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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Předložená práce si klade za cíl zhodnotit přínos zahraničních pracovníků, tzv. Gastarbeiterů, pro
Spolkovou republiku Německo. Zaměřuje se tedy na období 1955-1980 a na analýzu ekonomické situace a
potřeb trhu práce. Z hlediska obsahu práce jsou nejprve představeny základy německého hospodářského
zázraku, následně pojem „zahraniční pracovní síly“ v SRN a na závěr je analyzován „přínos“
zahraničních pracovních sil pro SRN v letech 1955 až 1980.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Práce se zaměřuje na velmi významné téma, které provázelo poválečnou obnovu a počátek německého
hospodářského zázraku v SRN. Nicméně práce pracuje pouze s prvoplánovou hypotézou – tedy na linii
nedostatku pracovních sil a jejich sehnání/obstarání. Nikde není kvantifikován makroekonomický přínos
Gastarbeiterů pro SRN a naopak náklady na jejich pobyt v době nezaměstnanosti a na jejich integraci
(včetně případných rodinných příslušníků). Tato otázka zůstala v práci neodkryta. Rozsah použité
literatury je dostatečný.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Práce je po formální stránce velmi slušně zpracována pouze s drobnými marginálními nedostatky.
Literatura je správně a v dostatečné míře citována.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Téma páce je velmi nosné, protože „zhodnocení“ přínosu Gastarbeiterů v SRN je možné si vyložit tak, zda
„se to vyplatilo“ v dlouhém pohledu včetně všech integračních a dalších nákladů po skončení období,
kdy byli Gastarbeitři do Německa zváni. Tato otázka zůstala ani v náznaku nezodpovězena, ačkoliv je
to sám o sobě velmi těžký úkol. Ve výsledku bakalářská práce svůj vytčený cíl splnila, i když jeho
prizma zůstalo omezené.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
1. Je možné (pokud vůbec) kvantifikovat vý/přínosy a náklady německé politiky, kdy zvali
zahraniční pracovníky (Gastarbeitery)?
2. Jaký a proč případně vyvíjeli zaměstnavatelé tlak na dlouhodobější pobyty Gastarbeiterů
v SRN?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Navrhuji hodnotit práci stupněm C při zdařilé obhajobě.
Datum: 20.8.2019

Podpis: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

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.

