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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá vnitrostranickou problematikou německé politické strany Zelení, 

kterou konkretizuje na zásadním vnitrostranickém sporu týkajícím se ozbrojeného nasazení SRN ve válce 

v Kosovu. A to v období, kdy byli Zelení součástí spolkové koalice s SPD. Zelení stáli v té době před 

dilematem, zda se v této otázce přizpůsobí zahraničnímu vládnímu kurzu, resp. koaličnímu partnerovi, nebo 

zda setrvají na původním radikálním pacifismu. Cílem práce je odpovědět, zda Zelení, přes vyhrocený 

vnitrostranický spor ohledně účasti na misi v Kosovu, dokázali fungovat jako vládní strana a zda bylo 

související rozhodnutí obhajitelné vzhledem k jejich zásadám a hodnotám. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 

Autorka rozdělila bakalářskou práci na tři kapitoly. V prvních dvou kapitolách ilustruje vývoj Zelených a 

jejich různorodých proudů, které často vedly k nejednotné politice strany. Ve třetí kapitole se zabývá 

politikou Zelených v kontextu války v Kosovu. V práci použila metodu jednopřípadové studie. 

Kromě sekundární využila v práci v hojné míře primární zdroje (volební programy, rezoluce RB OSN, 

stranická stanoviska). Autorka v tomto směru oslovila i archiv strany Zelení, aby mohla čerpat z interních 

materiálů, které nejsou jinak dostupné. Pro lepší pochopení připojila do druhé kapitoly tabulku znázorňující 

vývoj stranických proudů. V předložené práci prokazuje schopnost dobrého argumentování a analýzy. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

  

Po jazykové a formální stránce bakalářská práce plně vyhovuje. Autorka rovněž naplňuje požadavky týkající 

se citačních norem.    

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

  

Předložená bakalářská práce působí uceleným dojmem, naplňuje cíle a odpovídá na otázky stanovené 

v úvodu. Autorka předkládá nejprve detailní analýzu jednotlivých proudů uvnitř strany Zelení, a dokládá tak 

značnou heterogenitu a četná specifika politiky této strany. Tento rámec poté zasazuje do hlavní části práce, 

kde se zabývá situací a politikou strany Zelení v kontextu války v Kosovu. Přitom dobře ukazuje rozdílná 

stanoviska stranických proudů, které vedly k vyhrocenému stranickému konfliktu, a důvody vedoucí 

k odsouhlasení mise v Kosovu. V tomto směru je nutné ocenit autorčinu iniciativu při komunikaci s archivem 

strany Zelení. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ): 

  

Jak vidí autorka šance Zelení na účast ve spolkové vládě po parlamentních volbách v září 2017 v kontextu 

úspěšného působení strany v Bádensku-Würtenbersku, volebního úspěchu strany v této spolkové zemi z jara 

2016 a i vyzkoušené variantě koalice CDU a Zelených na zemské úrovni? 

 

Jak by autorka vysvětlila specifické tandemové vedení strany, kdy je předsednictví na rozdíl od ostatních 

tradičních strany děleno? Je to v dnešní době i v kontextu historie a specifik strany Zelení nutné, resp. 

udržitelné? 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji předloženou práci přijmout k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

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. 


