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

 

Cílem předložené práce je zpracování postoje tzv. Unie k východní politice, která představovala od 

počátku vzniku Spolkové republiky Německo citlivý zahraničně-politický bod. Právě Unie prosadila a 

držela tvrdou Hallsteinovu doktrínu vyhlášenou v roce 1955, podle níž SRN neuznávala existenci NDR a 

nenavazovala diplomatické styky s žádnou zemí vyjma SSSR, která uznala NDR. Právě 60. léta 20. století 

přinesla postupné rozvolňování této politiky a sociální demokracie včele s Willy Brandtem přinesla nový 

pohled na východní politiku vedoucí k tzv. Nové ostpolitik. Právě okamžik zlomu, kdy končila vláda velké 

koalice kancléře Kiesingera a moci se ujali poprvé sociální demokraté, představoval významný bod 

změny. Předložená práce mapuje období přelomu 60. a 70. let, kdy Unie přešla do opozice a přihlížela 

výraznému posunu zahraniční politiky, proti kterému samozřejmě hlasitě protestovala. 

 

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

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

 

Předložená práce je velice svědomitě zpracovaná a vychází z rozsáhlého množství německých zdrojů, 

včetně primární zdrojů v podobě dobových volebních programů či přepisů debat ve Spolkovém sněmu. 

Struktura je odpovídající, přehledná a vyvážená. Autorka věnuje pohled také na nejvýznamnější politické 

aktéry Unie a na jejich postoj v politických diskuzích. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Po formální stránce je práce zpracována velice kvalitně a zodpovědně. Citace a množství použité 

literatury je odpovídající včetně dalších formálních náležitostí. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce zpracovává téma, které je mimořádně významné pro změnu zahraniční politiky SRN v 70. letech 

20. století, patří ale k velmi těžko přehledným. Kol. Mourkové se podařilo toto na první pohled velmi 

těžké téma správně uchopit, zanalyzovat a vysvětlit. Díky tomu bezezbytku naplnila cíl práce. 

  

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

 

Vysvětlete rozdíl v pohledu na východní politiku mezi CDU a CSU? Jaké jsou důvody rozdílů 

/pokud jsou/? 

Jak se stavěla Unie ke změnám německé zahraniční politiky již v době, kdy byl Willy Brandt 

ministr zahraničí ve vládě Kurta Georga Kiesingera? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm A. 

 

 

Datum: 10.9.2021     Podpis: Tomáš Nigrin v.r. 



 

 

 

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. 


