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Ondřej Picka předložil k obhajobě rigorózní práci, která vychází z mimořádné úspěšné a vysoce
hodnocené páce diplomové. Jde o výzkumný počin, který je novátorský svým tématem, inovativní
kombinací použitých metodologií a výzkumných metod a mimořádně informativní hloubkou analýzy,
opřenou o veškeré dostupné prameny, literaturu a rozhovory s účastníky zkoumaného politického
procesu.
Téma nebylo dosud zpracováno nejen v české, ale ani německé odborné literatuře. Autor přitom
nejen přispěl k zaplnění „prázdného místa“ ve výzkumu vývoje programatiky CDU. Navíc tento svůj
počin pojal způsobem, který nebude lehké v budoucnosti překonat a to jak hloubkou analýzy tak
metodologickým postupem - používá hermeneutickou obsahovou analýzu dokumentů, zohledňuje
roli jednotlivých generací politických aktérů a používá metodu orální výzkumu.
Struktura práce téma velmi dobře rozvíjí: Úvod přináší podrobnou analýzu tématu a jeho
dosavadního zpracování, existující literatury a pramenů, představuje metodologický postup a zvolené
metody, upřesňuje použitou terminologii. První kapitola se věnuje vývoji CDU do konce 60 let, se
obrací k počátku 70. let (hlavní výzkumné období), rozebírá i názorové proudy v CDU a generační
situaci ve straně. Průběh programové diskuse a analýzu jednotlivých kapitol návrhu programu přináší
kapitola 3. Hermeneutická analýza programových dokumentů (kapitola 4.) se věnuje analýze
klíčovým otázkám sociálně tržního hospodářství, uvolnění mezinárodního napětí a demokratizace
společnosti. Helmut Kohl jako aktér je předmětem hutné analýzy závěrečná 5. kapitoly. Závěr práce
shrnuje nové poznatky, zasazuje je kontextu vývoje strany a odpovídá na výzkumné otázky práce.
Předkládaná práce svou kvalitou i rozsahem plně a beze zbytku naplňuje požadavky kladené na
rigorózní práci a blíží se svým pojetím a zpracováním práci doktorské.
Z uvedených důvodů oponent navrhuje přijmout předkládanou rigorózní práci k obhajobě a ocenit ji
jako výbornou.
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