
Posudek vedoucího práce 

Picka, Ondřej: Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy 
CDU? 

 

Předložená práce velmi detailně a obšírně zpracovává otázku druhé verze Berlínského 
programu – výsledku zásadních programatických diskuzí uvnitř CDU na přelomu 60. a 70. 
Let. Jednalo se jednoznačně o přelomový programový dokument CDU, který doprovázel 
generační obměnu strany a nastolení nového, „postadenaurovského“, směru CDU. 

 

Picka ve své práci pracuje s velkým množstvím pramenů a literatury a využil v průběhu svých 
monumentálních výzkumů i k metodě orální historie. Se všemi úskalími použitých zdrojů i 
metody se velmi precizně vyrovnává. S ohledem na to, že se Pickova práce de facto zaměřuje 
na otázku generační obměny strany, definuje náležitě, s pomocí sociologických východisek 
(Např. K. Mannheim), pojem „generace“.  

 

V dalších částech pak popisuje vývoj CDU od doby jejího založení. Zde jasně na 
programových i formálně organizačních stranických náležitostech ukazuje odlišnosti prvního, 
Adenauerovského, období, od období vnitřní stabilizace strany (zde zejména organizačního 
aparátu a vnitřních mechanismů). Výrazná proměna strany tak započala již s ochodem K. 
Adenauera, nicméně tím hlavním spouštěcím mechanismem se stal i odchod CDU do opozice 
v roce 1969. V této době započala intenzivní vnitřní reorganizace a diskuze o dalším 
programovém směřování, který současně provázela generační výměna ve strukturách strany. 
Za zmínku zde stojí dvou nejvýznamnějších představitelů nové generace CDU R. Barzela a H. 
Kohla. 

 

Hlavní část práce se zaměřuje na vývoj a průběh programové diskuze druhé verze Berlínského 
programu. Picka zde velmi podrobně popisuje jednotlivé posuny stanovisek různých ideových 
(sou)částí CDU. Tato kapitola pak rezultuje v analýze pohledů na návrhy programové komise. 
Závěrečná, nicméně velmi důležitá, kapitola pak analyzuje roli H. Kohla v programové 
diskuzi, kterou lze jednoznačně zařadit mezi mechanismy, které přispěly k vnitrostranickému 
vzestupu mladé generace a samozřejmě i H. Kohla. 

Přílohy práce pak obsahují řadu přepsaných řízených rozhovorů s tehdejšími politiky CDU, 
které Picka provedl a které přinášejí velmi cenný vhled problematiky vnitřního fungování a 
programových diskuzí CDU. 

Celkově tak lze říci, že předložená práce je zcela jednoznačně mimořádnou studií vnitřního 
uspořádání a vnitřních procesů CDU na přelomu 60. A 70. Let a vzniku aktualizovaného 
politického programu strany. Práce vyhovuje nárokům kladeným na magisterskou 



diplomovou práci i po formální stránce. Jedinou výtkou je přílišný rozsah práce a příliš 
dlouhý závěr.  

 

Práci tak doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 


