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Matějů, Petra: Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního 

bloku v letech 1963–1966

Předložená rigorózní práce mapuje klíčové stranické diskuze západoněmeckých stran a 

proměny jejich pohledu na německou a východní politiky v letech 1963–1966. Toto období 

představovalo velice zajímavý přechod mezi obdobím konzervativní a nepružné 

adenauerovské zahraniční politiky, charakterizovanou tzv. Hallsteinovou doktrínou, a 

moderním Brandtovým konceptem nové východní politiky. Často je mylně považováno za 

období, kdy se nic závratného nedělo. Opak je pravdou a, jak správně Matějů ukazuje, změnu 

nepřineslo až období Willyho Brandta. 

Matějů ve své rigorózní práci navazuje na svoji vynikající magisterskou práci, za kterou jí 

byla udělena pochvala děkana. Práce se ale dočkala dopracování a byla doplněna mj. o 

kapitolu II – mezinárodní a vnitropolitický vývoj Německa. Díky tomu tak byla vložena 

spojnice mezi úvod a následující stranicko-analytické kapitoly a byla odstraněna původní 

drobná výtka směřujícímu k posílení kontextuálního zakotvení popisovaného vývoje. Tato 

kapitola popisuje zahraniční kontexty a vnitropolitický vývoj v Německu. 

V následujících kapitolách Matějů systematicky analyzuje a charakterizuje vnitrostranické 

diskuze a popisuje tak posun v jednotlivých politických stranách. Za tímto účelem se práce 

dělí do tří hlavních celků věnovaných CDU/CSU (s. 32–55), FDP (s. 56–80) a SPD (s. 81–

106). Zpracování všech tří pilířů je postaveno na širokém fundu výzkumu jak sekundární 

literatury, tak především i archivních dokumentů. Matějů při výzkumech využívala 

autentických stranických materiálů – navštívila archivy všech tří stran. Období a tématika 

zkoumaná Matějů je ojedinělá – literatura týkající se Nové východní politiky se zaměřuje 

především na dobu po roce 1966. Autorka však tyto problémy překonala a práci vybavila 

velmi hustým poznámkovým aparátem. 

V každém ze zpracovávaných „pilířů“ Matějů správně popisuje proměny stranického myšlení 

a jejich aktuální dopady na německou zahraniční politiku – ty byly samozřejmě větší u 

CDU/CSU a FDP díky jejich vládní účasti. U každé strany Matějů přináší charakteristiku 

jejího vývoje a samozřejmě také ve formě „mezizávěru“ zhodnocení jejího posunu. Vše je 

podáno velmi živým a čtivým jazykem.



Velmi cennou se jeví také příloha s biogramy tehdejších politických aktérů, kteří se tehdy 

podíleli na zahraničně-politickém diskurzu v rámci jednotlivých politických stran. Práce jako 

celek je tak do detailu připravena k publikaci, kterou vřele doporučuji.

Předložená práce splňuje všechny formální náležitosti rigorózní práce. Práci doporučuji jak 

k obhajobě, tak i následnému knižnímu vydání. 
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