Posudek vedoucího diplomové práce studenta Roberta Jůzy
Diplomová práce Bc. Roberta Jůzy nese název Vývoj SPD po znovusjednocení Německa do
roku 2005. Práce je napsána na 61 stranách textu, doplněna Seznamy použité literatury, zdrojů
a využitých internetových stránek. Práce má logickou, chronologickou strukturu – Úvod, 6
kapitol – 1. kap. Poválečný vývoj SPD před znovusjednocením Německa, dalších pět kapitol
odpovídá volebním obdobím ve SRN do r. 2005 a Závěr. Autor si zvolil jedno z klasických
politologických témat – vývoj konkrétní politické strany v určitém období. I vzhledem ke
svému druhému aprobačnímu předmětu (Nj) si zvolil německou politickou stranu a konkrétně
SPD. Ve vývoji SPD se zaměřil na období po znovusjednocení Německa do roku 2005. Toto
období bylo pro SPD, ale i SRN zásadní. V tomto období SPD postupně získávala důležité
místo ve sjednoceném Německu, a v letech 1998 - 2005 byla včele vládní koalice. Práce se
zaměřuje jednak na vývoj postavení SPD na celoněmecké politické scéně, ale také na vývoj
uvnitř strany, zejména v jejím vedení. Těžiště a hlavní přínos práce spatřuji v rozboru vývoje
programatiky SPD ve zkoumaném období se zvláštní pozorností na oblasti hospodářské a
sociální politiky a zahraniční politiky. Velkým přínosem diplomové práce je fakt, že autor
pracuje s odbornou literaturou, stranickými materiály SPD a dalšími zdroji v originále, které
nebyly publikovány v češtině. Pozitivem je také to, že pod čarou uvádí pro srovnání původní
německý text. Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ
prací. Autor správně pracuje s citacemi a odkazy. Práce je psána odborným jazykem, pouze u
překladu některých citátů z německého jazyka je patrná určitá „kostrbatost".
Závěr: Diplomant prokázal hlubší znalosti a zájem o zkoumanou problematiku, zároveň
prokázal dobré zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1. Rozveďte, podle vás, hlavní příčiny neúspěchu SPD ve volbách v r. 2005.
2. Naznačte možnosti využití své diplomové práce ve výuce ZSV a německého jazyka.
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