
Posudek vedoucího práce 

Trang, Do Thu: Die vietnamesische Gemeinschaft in Deutschland 1990–1995. 

Předložená práce se zaměřila na otázku vietnamské menšiny v Německu po roce 1990. Jedná 

se o velmi zajímavé téma, které nebylo dosud v České republice výrazněji zpracováno. 

V historickém úvodu představuje autorka zajímavý vývoj imigrace/příchodu Vietnamců do 

obou německých států. Zatímco ve Spolkové republice se usazovali vietnamští emigrati /boat-

people/, kteří opouštěli Vietnam především po jeho násilném sjednocení po roce 1976, v NDR 

byla vietnamská menšina „pod kontrolou“ východoněmeckých a vietnamských orgánů a 

jednalo se v naprosté většině o dočasné pracovníky v průmyslu /Vertragsarbeiter/. Ti byli 

vystaveni tvrdému režimu a v podstatě zbaveni při pobytu v NDR svých občanských práv. 

Autorka se dále zaměřuje na otázku azylového a imigračního práva v SRN. Přelomový 

moment pro vietnamskou menšinu pak nastal v roce 1989/90, kdy došlo k rozpadu 

komunistického režimu v NDR. Tehdy se část východoněmeckých příslušníků skupiny 

„Vertragsarbeiter“ navrátila zpět do vlasti, zbytek setrval v Německu a požádal o azyl /zhruba 

30 tisíc osob/. Při důrazu na vietnamskou komunitu ukázala autorka zajímavý fakt – rozdělení 

Německa de facto kopírovalo ve skladbě na území obou států žijících Vietnamců také 

politické rozdělení Vietnamu. 

Práce se zaměřuje především na roky 1990 až 1995. V těchto letech docházelo jednak ke 

změně azylových a imigračních zákonů, jednak k potřebě vyřešit otázku bývalých 

východoněmeckých „Vertragsarbeiter“. Autorka velmi podrobně popisuje, jaké formy mohlo 

mít jejich povolení k pobytu a jak museli postupovat při snaze stabilizovat /a často také 

legalizovat/ svůj pobyt. Ve výsledku autorka ukazuje, že integrace Vietnamců v SRN se lišila 

podle generací. Zatímco u generací emigrantů do SRN se, jak konstatuje autorka, integrace 

zdařila, u pozdějších „Vertragsarbeiter“ již nikoliv.  

Zvolená struktura práce se snaží chronologicky představit problematiku. V první části, u 

historického exkurzu /v kapitole 1/, se autorce dařilo držet strukturu. V dalších částech již 

není výsledek natolik přesvědčivý a působí místy zmateně. Čtenář se proto někdy ztrácí 

v nejasné linii výkladu mezi jednotlivými kapitolami. Ve výsledku pak působí konec práce 

méně strukturovaně. 

Po formální stránce je možné v textu nalézt celou řadu chyb a bnepřesností. Opakující se 

slova, věty /s. 8/ či odstavce /s.38 až 39/ a celá řada překlepů. Ve zhodnocení literatury, které 

je jinak velmi zdařilé, bohužel chybí odkazy na literaturu. Po jazykové stránce práce 

nevykazuje závažnější výkyvy a odpovídá kladeným nárokům. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci připustit k obhajobě a hodnotit stupněm 

velmi dobře. U obhajoby navrhuji zaměřit se /okrajově/ na vysvětlení, zda se 

„Vertragsarbeiter“ i přes vztah k rodině, která setrvala ve Vietnamu, pokoušeli emigrovat na 

Západ. Dále by mohla autorka krátce vysvětlit, jak se od roku 1995 vyvíjelo postavení 

vietnamské komunity v SRN – zda se míra jejich integrace zlepšila.  

V Düsseldorfu, dne 21. ledna 2013     PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 


