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

 

Práce má inovativní charakter, protože analyzuje ekologický/klimatický obrat v politice a volební strategii CSU. 

Zařazuje přitom téma do širšího rámce klimatické politiky SRN a do historického vývoje postavení CSU 

v politickém systému Bavorska. Opírá se přitom o dobrý výběr sekundární literatury, analyzuje programy a 

chování strany na spolkové, zemské i regionální úrovni, zvláště se věnuje roli Markuse Södera.  

 

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

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

 

Autor postupuje správně logicky od obecnějšího rámce (klimatická změna a působení SRN ve snaze o její 

mezinárodní řešení) ke konkrétnější rovině analýzy. Metodologicky jde o empirickou analýzu, která nemá 

teoretický ani konceptuální rozměr. Používá současnou literaturu, která analyzuje krizi CSU a její snahu o 

modernizaci, a ukazuje na roli ochrany klimatu ve snaze programově stranu obnovit. 

Srovnání programů umožňuje poukázat na vývoj programové změny na spolkové a regionální úrovni. Podobně 

se autorovi daří charakterizovat posuny v pozici Markuse Södera.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Autor píše dobrým jazykem, chyb a obtížněji srozumitelných vět je málo. Správně cituje a používá grafy a 

obrázky.     

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Svým zaměřením na modernizaci CSU a postojů jejího leadera, Markuse Södera, přináší autor do české 

akademické literatury nové téma. Autorovi se zdařilo ukázat na dynamiku vývoje strany, na vstup do poměrně nového 

tematického pole a snahu zvýšit svoji přitažlivost. Ne zcela jasně prokázána se jeví hypotéza o tom, že ochrana klimatu 

není předmětem politiky a zůstává jen volební strategií. V závěru rovněž chybí odkaz na vyhodnocení regionální úrovně 

politiky.  
 

 

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

 

Autor by měl shrnout a případně rozšířit argumenty, které podporují jeho tezi o účelovém charakteru klimatické 

změny CSU. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji známkou B 

 

 

 

Datum: 2. 9. 2020        Podpis: V. Handl 

 



 

 

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.  


