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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Křesťansko-sociální unie (CSU) patří díky svému dominantnímu postavení v Bavorsku,  

úzké spolupráci se „sesterskou“ CDU v celostátní politice i dlouhodobé účasti na spolkové 
vládě bezpochyby k nejdůležitějším politickým silám v Německu. Jakub Fikejzl se ve své 
bakalářské práci zaměřil na relevantní otázky: Jakou roli pro CSU hraje stále ožehavější téma 
ekologické politiky a změn globálního klimatu? Prošel přístup strany k této problematice od 
počátku 90. let minulého století zásadními změnami? A pokud ano, jaká byla motivace jejích 
hlavních představitelů k prosazení těchto změn? 
 
 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh 
apod.): 

 
Jakub Fikejzl si pro svoji práci vybral zajímavé, ale zároveň relativně komplexní téma. 

Tato skutečnost se odráží i v samotné (celkově logické) struktuře jeho práce. Autor 
postupuje od definice klimatické politiky přes její celoněmecké vnímání, postoje Berlína na 
mezinárodní scéně a programatiku jednotlivých politických stran až k samotné CSU, jejímu 
ideovému ukotvení a strategii (včetně okresní mikroúrovně). V závěru své práce autor 
zachycuje změny, kterými CSU prošla po nástupu Markuse Södera do jejího čela v lednu 
roku 2019. 

Svoji argumentaci opírá Jakub Fikejzl především o analýzu programů CSU z let 1993, 
2007 a 2016, relevantní sekundární literaturu a vybrané novinářské články. Své zdroje (ani 
autory jednotlivých publikací či článků) Fikejzl v úvodu svého textu nijak necharakterizuje. 
V závěru poněkud nelogicky zahrnuje do kolonky „Použitá literatura“ i primární prameny 
(např. stranické programy) a článek z Lidových novin, jiné žurnalistické texty naopak řadí 
pod nadpis „Internetové zdroje“. 

  



 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 
Po formální stránce je práce v pořádku, její jazyková a stylistická úroveň je bohužel 

slabší. Prakticky v celém textu se vyskytují obraty, které se běžně nepoužívají (namátkou 
„energetický převrat“ str. 7, „přišly v platnost“ str. 12, „SPD se vysazovala“, st. 13, „subvenční 
země“ str. 19). Autor často opakuje v navazujících větách stejné výrazy (např. str. 7, 9, 27, 36), 
chvílemi používá nesprávné předložky a pády slov („v scéně“, str. 1, zamezit následky, str. 38), 
a své teze zbytečně složitě formuluje. V některých pasážích je patrné, že byly téměř doslovně 
přeložené z němčiny, jinde (například u názvů německých politických stran vyjma CSU) naopak 
autor od překladu do češtiny zcela upouští.  

 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 
stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Jakubovi Fikejzlovi nelze upřít zájem o téma a snahu o jeho solidní zpracování, jeho  

textu by však rozhodně prospěla pečlivější editace. Kromě stylistických nedostatků se na 
několika místech práce objevují í tvrzení, s nimiž by se dalo polemizovat. Není přitom jasné, 
jestli vycházejí z autorova přesvědčení, nebo jsou jen důsledkem neobratné formulace.   

Skutečně začala CSU téma klimatické politiky „ve svém volebním programu propagovat 
více než jiná témata“ (str. 1)? Je možné „pozorovat velký vývoj strany CSU v jejích postavení 
(!) ke klimatickým otázkám“ (str. 24)? Nevykazuje zde strana spíše kontinuitu? 
Opravdu se CSU změnila v „progresivní stranu“ (str. 38)? Pokud si autor za těmito výroky stojí, 
měl by je ve svém textu přesvědčivěji doložit – prostřednictvím konkrétních argumentů nebo 
odkazů na odbornou literaturu. Přehlednější a podrobnější by mohla být i jeho analýza 
zkoumaných programů CSU.  
 
 

5. 5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
 
Ve své práci popisujete, že CSU prochází v posledních letech určitou „modernizací“, 
zejména v oblasti ekologické politiky. Projevuje se to i v jiných tématech? 
 
Je podle vás nový kurz, který své straně naordinoval Markus Söder, legitimní? Je 
racionální reakcí na situaci, v níž je největším konkurentem CSU v Bavorsku Strana 
Zelených? Nebo může CSU naopak uškodit? 

 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C. 
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