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

 

Práce se zabývá integrací nuceně vysídleného německojazyčného obyvatelstva v Bavorsku po druhé světové 

válce. V první kapitole sleduje instituce, které se otázkou integrace této skupiny obyvatelstva zabývaly. Druhá 

kapitola se věnuje legislativě. Třetí kapitola se zaměřuje na konkrétní otázky ubytování a práce, které student 

identifikoval jako klíčové faktory pro integraci. 

 

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

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

 

Problém integrace se podařilo rozdělit do několika tematicky oddělených oblastí. Každá z nich by sice mohla 

sama vydat na bakalářskou práci, ale studentovi se podařilo ukázat vzájemnou provázanost těchto oblastí, takže 

jejich společné zahrnutí do této práce působí logicky: institucionalizace vysídleneckého problému a sociální 

zákonodárství jsou pak sledovány v praxi na příkladu bydlení a práce. Pojem integrace mohl být ještě o něco 

více problematizován než je tomu na s. 2, ale v zásadě tato jednoduchá definice pro potřeby této práce postačuje. 

Více se student mohl zabývat otázkou možného návratu do „staré vlasti“, která na straně vysídlenců jako jeji 

ch politický požadavek mohla být mentální překážkou integrace. Mohly zde také být alespoň kurzoricky 

zmíněny vyhnanecké spolky. V kapitole 2 býval mohl student více pracovat se sekundární literaturou týkající se 

sociálního zákonodárství a sociálního státu v Německu po roce 1945. 

    

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev je na slušné úrovni, i když někdy by textu prospěla lepší stylizace a odbornější styl – např. 

formulace „velmi zmařená pozemková reforma“ není vhodná (s. 14). Citace a odkazy jsou vesměs řádné, ale 

např. poznámky pod čarou č. 38 a 39 chybí, latinský pojem ibid. se píše s tečkou, protože je to zkratka slova 

ibidem. Objevují se překlepy, např. „Bayerishce“ (pn. 31). Grafická úprava je přiměřená. Práce obsahuje 

všechny formální náležitosti. 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [ X ] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund) 

   Komentář k výsledku kontroly: Neprokázala významnou shodu. 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Cíl práce se podařilo naplnit a povedlo se redukovat komplexní problém integrace velké skupiny lidí na jeho 

podstatné složky a ukázat jejich teoretický i praktický rozměr. Ještě více mohla práce využívat sekundární 

literaturu jak k obecnějším sociálním a hospodářským problémům poválečného Německa. Pro kapitolu 3 mohly 

být případně použity i egodokumenty pro doložení konkrétních osudů. Zároveň práce mohla více diskutovat 

problém integrace a její jednotlivé aspekty. 



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

  

Z pohledu vlády sousedního Československa byla integrace vyhnanců v 50. letech i později hodnocena jako 

úspěšnější v případě NDR než v případě SRN. Na čem mohlo Československo zakládat přesvědčení o nezdařené 

integraci? A hrály tyto aspekty roly také uvnitř západního Německa, resp. Bavorska, v diskusi o integraci 

vysídlenců? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B. 

 

 

Datum: 30. srpna 2021        Podpis: 

 

 

 

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. 


