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Tereza Báčová se ve své bakalářské práci zaměřila na zajímavou problematiku
politického vývoje sjednoceného Německa – konkrétně na debatu o konečném rozhodnutí o
hlavním městě Spolkové republiky. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí přesunout hlavní město
z Bonnu do Berlína nemělo na Berlín dopad pouze politický, ale i hospodářský, jedná se o
téma i dnes, v době obrovských hospodářských problémů Berlína, o téma poměrně živě
diskutované. Autorka si za cíl své práce stanovila – na základě postupného vývoje debaty o
tzv. „Hauptstadtbeschluss“ – najít důvod toho, že Berlín nakonec zvítězil nad Bonnem
v klíčovém hlasování v německém Spolkovém sněmu a stal se v roce 1991 hlavním městem
SRN.
Jako metodu pro zpracování práce si autorka zvolila chronologický popis, což plně
odpovídá stanovenému cíli. Po jazykové stránce (gramaticky i stylisticky) je práce
nadprůměrně dobře zpracována a je psána velmi čtivým jazykem. Také po formální stránce
odpovídá práce požadavkům kladeným na tento typ závěrečné práce. Pokud jde o seznam
použité literatury, je tento poměrně obsáhlý a obsahuje mnoho klíčových prací, které k tomuto
tématu (především v SRN) vyšly. Autorka dále pracovala s primárními zdroji, tedy s návrhy
politických stran předloženými k hlasování v Bundestagu, s novinovými články a dalšími
internetovými zdroji.
Práce je také dobře strukturována do pěti kapitol. V první kapitole – historickém
úvodu – se Tereza Báčová zaměřila na pozici Berlína jakožto hlavního města před druhou
světovou válkou, a jeho nejistou pozici po jejím konci, rozhodnutí západního Německa
stanovit Bonn novým hlavním městem a situací obou měst v období sjednocování obou
německých států. Druhá kapitola přibližuje události sjednocení Německa s ohledem na otázku
hlavního města a roli tehdejšího spolkového prezidenta von Weiszäckera v těchto debatách.
Třetí kapitola se zaměřuje konkrétně na debatu mezi příznivci Berlína a příznivci Bonnu
jakožto budoucího hlavního města sjednoceného Německa, první návrhy na prácní úpravu
statusu hlavního města a vyjádření nejvýznamnějších představitelů politického života k této
otázce. V této kapitole jsou také představeny jednotlivé návrhy, které měly být předloženy
k hlasování Spolkovému sněmu. Pátá kapitola se poté věnuje samotné debatě v Bundestagu
v den hlasování, stručně jsou zde představeny nejvýznamnější proslovy, které byly toho dne
předneseny a následně se autorka věnuje samotným výsledkům hlasování, které názorně
představuje i pomocí přehledných tabulek a grafů. Poslední kapitolou je reflexe otázky
německého hlavního města v československém tisku, kde si autorka dopředu vhodně zvolila
zkoumaná periodika a mohla si tak dojít k systematickému závěru o hojnosti a informační
hodnotě zpráv, které se v tomto tématu v tisku objevily.

Záměr práce je velmi dobrý a aktuální, samotné zpracování práce vychází z relevantní
literatury, autorka již od počátku pracuje s otázkou, kterou v průběhu práce dokládá fakty a
argumenty, aby se nakonec dobrala odpovědi na ni a dostála tak svým předsevzetím z úvodu
práce a dospěla k závěrům, které si vytyčila.
Pro potřebu ústní obhajoby doporučuji, aby se autorka zaměřila na podrobnější
vysvětlení dopadu přesunu hlavního města do Berlína a to především na jeho ekonomickou
situaci.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji práci Terezy Báčové připustit k obhajobě
a hodnotit stupněm „výborně“. Vzhledem k tomu, že tuto práci považuji za
nadprůměrnou a převyšující svou kvalitou mnohé bakalářské práce, ať již výběrem
literatury, zpracováním a způsobem argumentace, jakož i po jazykové stránce, navrhuji
také – v případě úspěšné obhajoby – udělit pochvalu děkana.
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