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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  
 
Autorka se věnuje integraci vyhnanců v SRN, resp. v Bavorsku. Práce se, kromě úvodu a 
závěru, skládá ze šesti kapitol. První představuje ve stručnosti německé menšiny ve střední a 
východní Evropě, druhá opět přehledově zmiňuje počátky vyhnanců v poválečném Německu. 
Následují hlavní kapitoly, zaměřující se na přístup Bavorska k uprchlíkům a vyhnancům, na 
opatření na spolkové úrovni a na přístup Bavorska v 50. letech. 
Cílem práce je „zjistit, zda Spolková země Bavorsko vzhledem k velké míře přistěhovalců 
provedla nějaké speciální legislativní kroky v procesu řešení vzniklého problému integrace 
nově příchozích vyhnaných a vysídlených Němců. Pokud tomu tak bylo, o jaký typ 
speciálních prostředků se jednalo?“. (s. 1).  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce je věnována zajímavému a opět aktuálnímu tématu přijetí velkého množství uprchlíků a 
politiky jejich začleňování do přijímající společnosti. Autorka téma zasazuje do historického 
kontextu, všímá proměn v politice jak zemské (bavorské) vlády, tak i spolkové vlády či 
přístupu (západních) spojenců, v tomto případě především USA. Jakkoli by bylo možné 
uvažovat o celé řadě dalších témat, daří se autorce držet se toho podstatného. Používá 
relevantní sekundární literaturu, jakkoli v rozboru literatury přichází hlavní práce k tématu, 
Franzenova monografie „Der vierte Stamm Bayerns“, poněkud zkrátka (i ve srovnání 
s prostorem, který autorka věnuje ostatním knihám). Autorka rovněž prostudovala příslušné 
zákonné normy. 
Výhrady lze však mít ke stanovenému cíli práce, který je poněkud banální (tak jako všechny 
výzkumné otázky, na něž je odpověď předvídatelná i laikovi a zní většinou „ano“ či „ne“). 
Takto položená „otázka“ vede autorku nutně k deskripci.  
Autorka na některých místech mísí legislativní kroky s komplexnějšími událostmi, aniž by 
tento přístup vysvětlila (srov. např. zařazení podkapitoly o měnové reformě do kapitoly, 
zabývající se legislativními úpravami na spolkové úrovni). V závěru v podobném duchu 
vydává, jak se zdá, za výslovně legislativní kroky i to, co nazývá „symbolickou politikou“. (s. 
25).  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 



 Formální a jazykové zpracování je vcelku bez připomínek, matoucí je však 
stránkování – autorka odděleně čísluje stránky úvodu a vlastního textu (v obsahu však 
používá průběžné stránkování). 
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Struktura práce je promyšlená, autorka dokáže vystihnout hlavní problémy integrační 
politiky Německa vůči vyhnancům i popsat hlavní legislativní opatření. Jak jsem však již 
naznačil, považuji za chybu formulaci hlavní otázky práce. Jak i z autorkou podaného 
materiálu vyplývá, mohla se pokusit o „odvážnější“ přístup: namísto banální otázky, zda 
Německo (či Bavorko) nějakým způsobem na vyhnanecký problém reagovaly, zaměřit se 
na vývoj této politiky samotné a důvody těchto proměn od původního ignorování, přes 
politiku „samovolného vývoje“ až po rozhodnutí provádět integrační (nikoli asimilační) 
politiku, která se ukázala být nakonec úspěšnou.  
K dílčím problémům práce patří dále již zmíněné nejasnosti ohledně vymezení 
legislativních opatření a v této souvislosti i zcela nesrozumitelná „kapitola“ (ve skutečnosti 
spíše odstavec) o vlivu měnové reformy na vyhnance. 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
V návaznosti na výše řečené navrhuji následující otázky pro obhajobu: 

1. Jak se proměňovala politika spolku a bavorské zemské vlády vůči vyhnancům a proč?  
2. Jaký vliv měla měnová reforma na vyhnance? 
3. Představte podrobněji práci E. K. Franzena. 

 
 6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
Datum:  26. 8. 2015       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. 
 
 


