Posudek vedoucího bakalářské práce
Báčová, Tereza: Die deutsche Hauptstadtfrage Bonn versus Berlin; Der Beschluss über
den Regierungs- und Parlamentssitz des vereinten Deutschlands
Předložená bakalářská práce zpracovává významnou vnitropolitickou debatu vedenou
v Německu bezprostředně po jeho sjednocení. Šlo o rozhodnutí, zda bude po roce 1990 sídlo
vlády a parlamentu přestěhováno do Berlína.
Sl. Báčová téma dělí do pěti hlavních kapitol. V první z nich (kap 2) zpracovává historický
vývoj. Otázka budoucnosti hlavního města Německa se totiž poprvé otevřela po skončení
druhé světové války. Ve velmi rozjitřené debatě se nakonec provizorním hlavním městem
Spolkové republiky Německo stal i díky podpoře Konrada Adenauera Bonn. Druhá kapitola
(kap 3) popisuje, jakým způsobem byla otázka hlavního města otevřena v průběhu debat o
německém sjednocení. Zajímavé jsou vyjednávací pozice reprezentací obou německých států
– viz str. 16. Další kapitola (kap 4) je věnována roku 1991, kdy probíhala debata o německém
hlavním městě. Sl. Báčová zde jasně a systematicky představila jednotlivé návrhy uspořádání
a vysvětlila jejich základní klady a zápory. Na závěr (kap 5) mapuje sl. Báčová komplexní
debatu, ve které se rozdělili zákonodárci napříč politickými stranami. Velmi zajímavě je
vypíchnuta role tehdejších osobností – německého prezidenta Richarda von Weizsäckera,
bývalého starosty Západního Berlína; Helmuta Kohla, který se připojil v závěru debaty na
„berlínskou stranu; a Willyho Brandta, bývalého kancléře a taktéž starosty Západního Berlína
a dalších. Autorka ve výše uvedených kapitolách nepopsala pouze debaty, ale dokázala
správně zachytit i jejich hloubku. Týkala se postavení a vzájemného vztahu německých
ústavních institucí či podoby německého federalismu. V závěru jsou pak přiloženy
nejvýznamnější dokumenty.
Po formální stránce nemám zásadnějších připomínek. Pouze snad, že kapitola 4 věnovaná
jednotlivým návrhům, nemusela být „rozsekána“ do tolika krátkých podkapitol. Práce je
psána velmi dobrým a čtivým jazykem. Žádné výpadky v gramatice jsem nezaznamenal.
Na základě výše uvedeného navrhuji práci k obhajobě s hodnocením výborně.
V rámci obhajoby se navrhuji zaměřit na otázku vlivu názoru reprezentace NDR na
následné rozhodnutí o přesídlení spolkových institucí do Berlína.
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