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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Autorka si klade za cíl analyzovat velmi důležité období v nejnovějších dějinách SPD, tj. od 
vynikajícího volebního výsledku v září 1998 (přes 40% hlasů) přes volební „tiefpunkt“ v roce 2009 
(23%) až po mírně lepší, leč druhý historicky nejhorší výsledek v roce 2013 (25,7). Vychází přitom 
z hypotézy, ostatně nikoliv příliš sofistikované, že za propadem voličských preferencí stojí kombinace 
jak vnějších (globální vlivy na ekonomiku a politiku země, změna její ekonomické a potažmo sociální 
struktury, krize identity evropských socialistických stran jako celku), tak vnitřních faktorů 
(nejednotnost a množství platforem v SPD, určitá zkostnatělost zvolna se zužující členské základny, 
absence jednoznačných a charismatických autorit, programové deficity atd.).

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Petra Schmiedová se zhostila poměrně náročného tématu, který vyžaduje kombinaci 
politologických (zde analýza programatiky a konkrétní policy-, resp. policies-analysis) a historických 
přístupů a samozřejmě i nutnost interpretovat prameny a literaturu sociologické provenience, resp. 
přiměřeně vyhodnotit relevantní média. Práce je logicky strukturována: po úvodu s formulací 
výzkumných otázek resp. hypotézy následuje vyhodnocení pramenů a literatury, historický úvod 
(dějiny SPD a zejména její programatiky od 19. stol. do r. 1998) a pak vlastní stať, rozdělená 
chronologicky na trojí fungování SPD ve vládě (se Zelenými 1998-2002, resp. 2002-2005 a ve Velké 
koalici s CDU 2005-2009) a na opozici v letech 2009-2013. Autorka pracovala s velmi 
reprezentativním korpusem pramenů (primárních zdrojů, zejména k programatice) a související 
odborné literatury. Lze jí zde snad vytknout absenci zdrojů, které by dokumentovaly vnitřní expertní 
rovinu SPD (v širším slova smyslu) a příslušná doporučení resp. alternativy, např. na základě straně 
blízkých a v ČR dobře dostupných periodik jako Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte atd.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 
literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

K formální stránce práce nemám zásadních připomínek, problematické jsou některé 
překlady do češtiny (aniž si je čtenář může porovnat s originálem), např. „hodnotová komise“ (s.18, 
asi překlad Grundwertekommission, založené v r. 1973 z iniciativy W. Brandta) a s tím související 
nejasnosti v praktickém užívání (promiscue Grundsatzkommission), někdy i se zaměňováním 
s programovými komisemi SP, dále např. „odkázanost“ (s. 38, u Pflegeversicherung), „přeběhlík“ (s. 
45, u Wechselwähler).

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 
stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):



Autorce se jednoznačně podařilo deklarovaný cíl práce naplnit: práce přináší plastický 
obraz sledovaného období a většiny základních problémů, se kterými se musela SPD vyrovnávat. 
Výhodou autorky ovšem byla poměrně dobrá zpracovanost tématu v německé odborné literatuře. 
Výhrady lze mít spíše k detailům (pokud již nebyly v jiných souvislostech výše). Např. v úvodní 
historické kapitole na s. 15nn zcela absentuje programatický a názorový vývoj SPD v letech 1933-
1945 – strana jako by v této době neexistovala, což samozřejmě není pravda! Exilové debaty o 
poválečné budoucnosti Německa a vůbec zkušenosti s bojem proti nacismu (důležitá byla i pražská 
perioda SPD ve 30. letech!) měly na poválečnou politiku i programatiku značný vliv. Podobně bych 
očekával 1-2 věty, vysvětlující Engholmův podíl na Barschelově aféře, resp. následné aféře 
Pfeifferově (s. 20). V dikci poznámky č. 46 je to celé trochu nesrozumitelné. Na s. 33 je zase Paul 
Kirchhof poněkud redukován na „daňového experta“ CDU, což je nepřesné: ne že by s P. Kirchhof 
coby státovědec a někdejší ústavní soudce finančním a daňovým právem nezabýval, ale tady autorka 
spíše podlehla mediálnímu negativnímu obrazu tohoto „profesora“ (v médiích užíváno tehdy ironicky 
a hanlivě). Velmi nepřesná je na s. 41 charakteristika chystané „červeno-červené koalice“ ve 
Wiesbadenu. Andrea Ypsilanti ve skutečnosti chystala rudo-zelenou menšinovou koalici za podpory 
Die Linke, tedy svým způsobem opakování tzv. magdeburského modelu z 90. let.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři):

Navrhuji, aby kandidátka detailně objasnila vývoj stanoviska SPD k případné koalici 
(koalicím) s Die Linke, a to i na základě nedávných duryňských zemských voleb.

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

Předloženou bakalářskou práci Petry Schmiedové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 
výborně.

V Poděbradech 8. června 2015

(PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 
nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 
nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 
zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr 
těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


