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Du Thu Trang si za téma své bakalářské práce vybrala osud téměř stotisícové vietnamské 
komunity v Německu, a to s cílem poukázat na hlavní problémy její integrace a poskytnout 
celkový přehled o jejím vývoji v letech 1990–1995 (s. 4). Text je pojat převážně jako 
komparace (byť to není nikde explicitně uvedeno) dvou odlišných skupin vietnamských 
imigrantů a jejich osudů: na jedné straně tzv. boat people, kteří z Vietnamu uprchli 
z politických důvodů a azyl nalezli ve staré Spolkové republice, a na druhé straně převážně 
dělníků, jež přišli se souhlasem vietnamské socialistické vlády za prací do Německé 
demokratické republiky. Autorka přesvědčivě ukazuje, že se právní postavení i životní 
podmínky těchto dvou uskupení výrazně lišily nejen před rokem 1990, ale – poněkud 
paradoxně – i po německém znovusjednocení. Tato komparativní perspektiva, vyvolávající 
nadto otázky po možných paralelách se situací v Československu, resp. České republice, je 
hlavním přínosem předkládané práce. Tím spíše je škoda, že text má zjevné nedostatky 
z hlediska koncepčního i formálního. 

Do první skupiny výhrad patří nejasnosti ohledně časového vymezení práce, výrazně 
disproporční a ne vždy logické členění textu a nevhodné umístnění některých základních 
informací. Přestože Du Thu Trang vymezila sledované období roky 1990–1995, celá první 
kapitola je věnována vývoji před rokem 1990. Jakkoli je nastínění historického kontextu 
potřebné pro pochopení vývoje v 90. letech, mělo by být pojato stručněji. Ještě 
problematičtější je druhý mezník stanovený k roku 1995. V textu nejenže chybí jeho 
odůvodnění, ale autorčin výklad několikrát sahá až k roku 1997 (s. 26, 30, 32). Nabízí se 
proto otázka, proč práce nebyla ukončena právě tímto rokem, v němž nabyla účinnosti 
opatření, jež zlepšila právní postavení bývalých vietnamských pracovníků v NDR (s. 27). 

Tři kapitoly, do nichž je práce rozčleněna (nepočítáme-li čtvrtou povinnou kapitolou o 
mediální reflexi tématu), se sice snaží o vzájemnou chronologickou návaznost, ale i tak 
dochází ke zbytečnému opakování. Ne zcela logické uspořádání textu je nejvíce patrné u třetí 
kapitoly, která čítá pouhé dvě strany a působí spíše jako drobný dodatek než jako nosná část 
práce. Informace o struktuře předkládaného textu není ostatně ani součástí úvodu. Čtenář má 
ztíženou orientaci v tématu i tím, že se některá základní fakta dozvídá až ze závěrečného 
shrnutí (např. oblasti s nejpočetnější vietnamskou komunitou v SRN). 

Výhrady formálního rázu se týkají především odkazování na zdroje, uspořádání závěrečné 
bibliografie a finální korektury textu. První výtka se vztahuje k částem textu, ve kterých 
autorka předkládá analýzu použité literatury a reflexi tématu v dobovém českém tisku a o 
nichž je třeba říci, že jsou z obsahového hlediska poměrně zdařilé. Odborné tituly, které Du 
Thu Trang zmiňuje na počátku analýzy literatury (s. 5), jsou identifikovatelné jen pomocí 
závěrečné bibliografie, článek Karin Weissové „Zuwanderung in die neuen Bundesländer“ 
není k dohledání ani tam. Závěry, které předkládá kapitola o mediální reflexi tématu, nejsou 
podepřeny odkazy na konkrétní novinové články, čtenář se musí spokojit s jejich souhrnným 



soupisem v příloze 4. Pokud jde o závěrečný seznam literatury, nelze mezi monografiemi 
uvádět studie jen proto, že nebyly publikovány v časopisech (týká se textů J. Desbaratsové, F. 
Essera, R. Pütze a K. Weissové). U obhajoby by měla autorka vysvětlit, proč více nepracovala 
s literaturou psanou vietnamskými autory. 

Celkový dojem z práce nakonec kazí fakt, že Du Thu Trang nepoužívá v poznámkovém 
aparátu zkrácené záznamy dříve uvedených bibliografických údajů, stejně jako to, že text měl 
před odevzdáním projít ještě jednou závěrečnou kontrolou. Ta by odstranila zbytečné 
překlepy a chyby z nepozornosti (např. s. 5, 20, 24 nebo s. 38-39, kde se opakuje celý 
odstavec závěrečného shrnutí). 

Předložená práce je nepochybně přínosná z hlediska faktografického i komparačním 
potenciálem ve vztahu k české vietnamské komunitě. Výše popsané nedostatky mě však 
vedou k tomu, že navrhuji hodnocení velmi dobře, a to za předpokladu, že autorka podá 
přesvědčivý výkon u obhajoby. 
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