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

 

Autorka se vrací k významné a často analyzované fázi vývoje německé zahraniční politiky – nové východní 

politice let 1969-1973. Soustředí se přitom na méně známý a zpracovaný aspekt tématu – přístup CDU/CSU. 

Jejím cílem přitom není pouhá rekonstrukce postojů CDU/CU, ale také vnitrostranický a personální kontext 

postojů CDU/CSU a také otázka, nakolik se konzervativním stranách zdařilo politiku SPD-FDP ovlivnit.  

 

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

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

 

Autorka pracuje se solidní pramennou základnou a reprezentativním výběrem literatury. Rozvíjí téma logicky: 

v první části se věnuje volbám 1969, následní změně vlády a politiky, s nimiž se CDU/CSU musela postupně 

vyrovnat. Druhá část se věnuje postavení CDU/CSU v pro ni nezvyklé opoziční roli a tradičnímu přístupu obou 

stran k východní a německé politice. Třetí část se pak věnuje vlastní analýze postojů CDU/CSU a jejich snahám 

jednak vládu SPD-FDP odstavit, jednak prosadit své pojetí východní politiky v situaci uvolnění napětí. Následují 

tři portréty klíčových aktérů CDU/CSU té doby, kteří zaujímali odlišné postoje k nové východní politice – R. 

Barzela, F. J. Strausse a K. G. Kiesingera. V závěru autorka odpovídá na výzkumné a charakterizuje míru vlivu, 

kterou CDU/CSU měla tam, kde vystupovala jako konstruktivní, nikoli fundamentální opozice.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je psána dobrým jazykem, pomohla by jí ale v některých místech lepší redakce. Autorka pracuje správně 

s akademickým aparátem. 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [  ] Turnitin     [ x ] Original (Urkund) 

   Komentář k výsledku kontroly: 

 

Práce je z hlediska autorství v pořádku, repetice textů je omezena na literaturu a citace. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorka předkládá zajímavý pohled na politiku CDU/CSU, na její změny a dilemata, doplněná navíc o 

personální rovinu díky zařazení krátkých politických portrétů hlavních aktérů.  

Objevují se některé drobné formulační nejasnosti nebo opominutí – např. autorka až v závěru zmiňuje tzv. dopis 

o německé jednotě, který CDU/CSU prezentovala jako svůj úspěch; dopis přitom není zmíněn v příslušné 

části 3.2 textu. Poněkud posunula smysl koncepce Friedensvertragsvorbehalt – prezentuje jej jako 

„dodržování mírové smlouvy“; jde přitom odkaz zejména na čl. 7. Deutschlandvertrag, který stanoví např., 

že konečné hranice bude ustanovena až prostřednictvím mírové smlouvy. Jako poměrně stručné se jeví 

pojednání o Pražské smlouvě (část 3.7).  

 

 

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



Autorka by se mohla vyjádřit k tomu, proč pojednala postoj CDU/CSU k Pražské smlouvě tak stručně – jestli jde 

o to, že reakce CDU/CSU skutečně byla tak minimalistická (což neodpovídá obecnému povědomí o tématu), a 

co ji v takovém případě způsobilo.  

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a ocenit i v závislosti na průběhem obhajoby známkou B nebo C.  

 

Datum: 7. 9. 2021        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. 

 

 


