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

 

Práce sleduje vnitrostranické spory a štěpení na jednotlivé proudy u německých Zelených, a to jak v historickém 

kontextu (zejména 80. léta), tak se zvláštním důrazem na rozpor ohledně politiky SRN v kosovské krizi v letech 

1998-1999. Jejím cílem je – vedle představení jednotlivých proudů – zhodnotit, zda si Zelení dokázali i přes 

spory udržet funkčnost jako strana a zda byly jejich pozice obhajitelné z hlediska deklarovaných hodnot.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka v práci demonstruje velmi dobrou znalost a solidní uchopení literatury k historickému vývoji Zelených. 

Její empirická studie pak kvalitním způsobem pracuje s adekvátně širokou pramennou základnou, která se opírá i 

o vlastní archivní výzkum. Struktura práce je logická; autorka postupuje od analýzy historického kontextu, který 

je založen na solidní kompilaci sekundární literatury, k na primárních zdrojích založené historické případové 

studii kosovské krize. Problémem práce je značný kvalitativní rozdíl mezi druhou a třetí kapitolou. Druhá 

kapitola se drobně odchyluje od hlavního zaměření práce, ale především zaostává, co se úrovně a hloubky 

analýzy týče. Autorka zde místy sklouzává jen ke zkratkovitému („telegrafickému“) popisu různých stranických 

frakcí, avšak bez toho, aby hodnotila jejich význam či dokonce i jen zařadila jejich nejvýznamnější představitele. 

Přináší proto zbytečně mnoho suchých informací a příliš málo vlastní analýzy, která by osvětlila jejich význam 

pro téma práce. Třetí část je oproti tomu živou a kvalitně provedenou interpretací, kde autorka demonstruje své 

analytické schopnosti i dobrou práci s prameny, což ji také dovádí k předložení jasných a obhajitelných závěrů.   

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z formálního hlediska nemá práce závažné nedostatky. Z jazykového hlediska se obecně drží na adekvátní 

úrovni, avšak na několika místech se objevují nepatřičná slovní spojení, která drobně kazí celkový dojem a která 

by přitom bylo možné odstranit při pečlivější korektuře: např. sdělení, že „primárním zdrojem [je] sekundární 

literatura“ (s. 6, zvýraznil JE) či spojení „kontroverzní zavraždění“ (s. 24).  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce je celkově živá a ukazuje zájem autorky o dané téma. Argumenty jsou obhajitelné a práce explicitně 

odpovídá na stanovené výzkumné otázky. Silnou stránkou je rovněž práce s pramennou základnou i sekundární 

literaturou. Lepšímu hodnocení brání především výše zmíněný výkyv v kvalitě dvou hlavních částí.  

 

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

 

K bližšímu vysvětlení u obhajoby doporučuji především následující body: 

 

a) Autorka hovoří o Kosovu jako o prvním nasazení německých ozbrojených sil, ale sama opakovaně přiznává, 

že jiné zdroje (Ryjáček) uvádí již dřívější nasazení – avšak nijak tento rozpor dále nekomentuje ani nevysvětluje. 

 

b) Autorka na několika místech uvádí, že odklon od deklarovaného programu Zelených lze vysvětlit a obhájit 

tím, že tento program „byl již neaktuální a neslučitelný s politickou realitou.“ (citace viz s. 38) Zelení ovšem 



vznikli z hnutí, která chápala „politickou realitu“ jako něco, s čím se není dobré smiřovat, ale co je naopak třeba 

měnit. Není tedy tento odkaz k politické realitě ve skutečnosti ukázkou vyprázdnění původního étosu strany? A 

není pak autorčino pozitivní hodnocení spíše odrazem její vlastní – nepřiznané, avšak z textu jasně znatelné –

sympatie se středovými či pravicovými proudy uvnitř strany? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“.  

 

Datum: 22. května 2016        Podpis: J.E. 

 

 

 

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. 

 

 


