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 Diplomová práce P. Matějů se věnuje závažnému a v dosavadní literatuře - 
přinejmenším ve zvolené poloze - opomíjenému tématu postoje jednotlivých bonnských 
parlamentních politických stran k německé Deutschlandpolitik  a Ostpolitik (CDU/CSU, FDP, 
SPD – v pořadí určeném ne velikostí stran, ale tehdejším formátem vládní koalice/opozice) 
v období vlád kancléře Ludwiga Erharda. Jako svoji metodologickou bázi autorka deklarovala 
tzv. nové politické dějiny, rep. „nové“ dějiny mezinárodních vztahů – koncepty, které svým 
důrazem na sociohistorickou dimenzi výzkumu dějin politiky/politik vtahují do historikovy 
perspektivy ve větší míře i nestátní, resp. nevládní aktéry, v tomto případě politické strany a 
jejich grémia  - od spolkových předsednictev a parlamentních frakcí až po zemské svazy, 
think-tanky (resp. jejich zárodky), mládežnické sekce, satelitní struktury a jednotlivé 
významné členy.  

 Svoji výchozí tezi, tj. že již v letech 1963-1966 došlo u jednotlivých stran k výraznému 
posunu k politice vůči zemím východního bloku (v těsné a neodmyslitelné vazbě na 
německou otázku jako celek), autorka prověřuje na mikroúrovních jednotlivých stran, a to 
s využitím archivních materiálů těchto stran, relevantních edic a víceméně reprezentativního 
souboru odborné literatury. Takto nastaveným třem základním kapitolám (s bilancí zjištěných 
změn a posunů) předchází – bohužel příliš stručná – skica tehdejší mezinárodní situace a 
vnitropolitického vývoje Německa. V závěru své práce autorka bilancuje zjištěná a fakta a 
dospívá k závěru, že její výchozí teze se nepotvrdily (resp. nepotvrdily se v předpokládaném 
rozsahu) a že pouze u opoziční SPD lze registrovat vskutku výrazný posun ve vnímání 
německé a východní politiky, ostatně ve stranických dějinách symbolicky „zarámovaných“ 
(jako jistá lieux de mémoire) Bahrovou slavnou přednáškou v Tutzingu (1963) a sjezdem SPD 
v Hannoveru (1966), byť oněch milníků a Zwischenstationen jistě bylo i více. U vládních 
CDU/CSU a FDP autorka registruje důležité posuny a diskuse, promítající se nejrůznějšími 
kanály i do politiky státu, adjektivum „výrazný“ jim však z řady důvodů nepřisuzuje.  

 S jejími závěry lze do značné míry souhlasit, v případě FDP však autorka poněkud 
popírá i jí samotnou shrnutá a vyhodnocená zjištění. Posuny v této straně by jistě bylo možné 
na zvolené terminologické škále charakterizovat i jinak. Řešením tohoto nedostatku by byla, 
podle mého názoru, poněkud plastičtější mapa sledovaných indikátorů a rozšíření autorčiny 
kvalitativní analýzy i o některé prvky analýzy kvantitativní, o němž by ovšem bylo nutné vést 
složitější a především interdisciplinární historicko-politologickou diskusi. To je ovšem podle 
mého názoru nad rámec možností žánru magisterské práce. Jsme-li u nedostatků této práce: 
zvolená metodologie, jakkoliv legitimní, by neměla zcela potlačit i skicu oficiální státní 
politiky a jejích klasických aktérů, aby se její výsledná podoba příliš nepřehledně neprolínala 
se stranickou rovinou (jako v kapitolách 3. a 4., tj. u vládních stran, i když právě u nich tomu 
zabránit samozřejmě nelze), a to i vzhledem ke kontextu s předcházejícími i následujícími 
historickými etapami. 



 Práce P. Matějů je jinak skvěle jazykově zvládnuta (s obvyklou mírou občasných 
překlepů), zavedená specifická terminologie (např. „německá politika“ jako 
Deutschlandpolitik) by však měla být v úvodu ještě zřetelněji „zavedena“. Ostatně sám název 
může být pro české čtenáře z těchto důvodů matoucí a vyžadoval by si vhodný podtitul. 
Uvedené výhrady a doporučení by měly být zohledněny při příp. adaptaci této práce na práci 
rigorosní, kterou oponent diplomantce vřele doporučuje, a to i s perspektivou adekvátní 
publikace. Práci Petry Matějů rád doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm 
„výborně“ (1).  
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