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Biografie náleží k nosným proudům soudobé historiografie. V Semináři 
nejnovějších dějin FFUK nedávno vznikly dvě diplomové práce věnované 
vlivným německým politikům K. Adenauerovi a W. Brandtovi. Tyto studie nyní 
doplnila výborná práce kolegy Lukáše Kauckého o F.J. Straussovi. Tomuto 
poněkud "kontroverznímu" politikovi nevěnovala až dosud česká historiografie 
velkou pozornost. O to více je nutné ocenit snahu Lukáše Kauckého o kritické 
zhodnocení této osobnosti ajejí role v nejnovějších dějinách Spolkové republiky 
Německo. 

Autor po úvodním přehledu relevantní literatury,věnoval pozornost 
mládí,dospívání, univerzitním studiím a válečným zkušenostem svého "hrdiny". 
Po pádu Třetí říše byl život Franze Josefa Strausse úzce propojen s formováním 
a rozvojem Spolkové republiky. Podílel se na založení Křesťansko - sociální 
unie (CSU) a na jejím ukotvení v Bavorsku, v r.1948 se stal generálním 
tajemníkem CSU, zasedal ve frankfurtské Hospodářské radě Bizonie, o rok 
později byl zvolen do Spolkového sněmu. Autor - podle mého soudu - zvládl 
úskalí tematického přechodu od ryze biografické metody k širšímu výkladu 
politických dějin, neboť vstupem F.J. Strausse do nejvyšších pater bonnského 
mocenského mechanismu, jsou jeho aktivity nerozlučně spjaty 
s vnitropolitickým děním SRN. V tomto ohledu Kaucký prokázal detailní 
znalost nejnovějších západoněmeckých dějin a "prostřednictvím" F.J. Strausse a 
jeho působení ve vládách Dr. Konrada Adenauera a Kurta Georga Kiesingera, 
uvádí čtenáře své magisterské práce do vnitřní a zahraniční politiky SRN.V této 
souvislosti jsem ocenil autorovu analýzu Straussovy činnosti na spolkovém 
ministerstvu obrany a posléze i na ministerstvu financí. Souhlasim také 
s hodnocením ministrovy role při sbližováni s Francii a v jeho vztahu kjaderné 
politice. Strauss nikdy nedosáhl na toužebnou metu spolkového kancléře a 
v závěru své politické kariéry byl skutečně úspěšným premiérem bavorské 
vlády. Moje jediná kritická připomínka se týká snad až příliš stručného výkladu 
Straussových aktivit v meziněmeckých vztazích v osmdesátých letech. 

Předložená magisterská práce Lukáše Kauckého je kvalitním, zralým textem, 
který má všechny náležitosti, které jsou požadovány od finálního opusu 
absolventa Karlova učení, a to jak po formální, tak po obsahové stránce. 
Domnívám se, že tato studie by mohla být publikována. 



Mohu tedy odpovědně doporučit předloženou práci k závěrečné obhajobě před 
státní zkušební komisí a navrhuji klasifikaci výborně 1 Navrhuji tuto práci uznat 
jako doktorskou (PhDr.). 
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