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Posudek bakalářské práce
Alžběta Rubriciusová: Politický vzestup Angely Merkelové na pozadí sponzorské aféry CDU z
roku 1999
Biografie je obtížný žánr odborné literatury a zvolí-li si student takové téma pro svou
bakalářskou práci, existuje velké riziko, že výsledkem bude text hromadící faktografické
informace bez většího přínosu. Alžběta Rubriciusová se tomu dokázala vyhnout a předložila
velice zdařenou biograficky zaměřenou bakalářskou práci. V ní přesvědčivě dokládá, že
ovládá dovednosti, které jsou vyžadovány od absolventa bakalářského oboru: napsala
závěrečnou práci zabývající se konkrétní výzkumnou otázkou, shrnující poznatky existující
odborné literatury k danému tématu a mající veškeré náležitosti odborného textu.
K úspěšnému zvládnutí tohoto úkolu přispělo to, že si autorka položila jasně
definovanou výzkumnou otázku (jak ovlivnila budoucí kariéru Angely Merkelové role, kterou
sehrála během aféry s financováním německé politické strany CDU v r. 2000) a že se v celé
práci takto vymezeného tématu drží. Velkým přínosem pro celkové vyznění studie je to, že ji
Alžběna Rubriciusová dokázala ukotvit i po stránce metodologické. V úvodu s odkazem na
relevantní metodologickou příručku výstižně rozebírá cíle biografického výzkumu a správně
v jeho rámci zařazuje svoji práci jako epizodickou biografii. Odhlédneme-li od nepřesného
používání některých pojmů, přesahuje tento metodologický úvod úroveň běžnou u
bakalářských prací.
Na formulovanou otázku navazuje systematické a promyšlené členění práce do
jednotlivých kapitol, které umožňuje strukturovaný výklad. Autorka popisuje finanční aféru
CDU jako klíčový moment politické dráhy Angely Merkelové, který umožnil této zatím ne
příliš výrazné političce, profitující z přízně kancléře Helmuta Kohla a potřeby obsadit vysoké
funkce také politiky z nových spolkových zemí, vyniknout. Merkelová poukázala hlasitě na
Kohlovy chyby a v situaci, kdy byla strana aférou zcela znejistělá, si nečekaně vydobyla
předsednickou funkci. Alžběta Rubriciusová se ve svém výkladu opírá zejména o biografii
Angely Merkelové od Gerda Langgutha, která je zatím jediným životopisem kancléřky
Merkelové splňujícím nároky kladené na odborný text (proto je akceptovatelné, když autorka
v kapitola 1, zabývající se počátky politické kariéry Merkelové, odkazuje téměř výhradně na
tuto knihu), a je dobře obeznámena rovněž s literaturou o dějinách CDU (zejména monografie
od Bösche, Zolleise a Kleinmanna). V poznámkovém aparátu autorka správně odkazuje na
konkrétní pasáže těchto publikací.
Ocenit je potřeba také dobrou jazykovou a stylistickou úroveň, které ovšem škodí na
některých místech užívané expresivní výrazy, jež se nehodí do odborného textu a dávají mu
až fejetonistický charakter (např. Merkelová Kohla „nepodržela“, str. 8; „Schäuble platil
bezesporu za číslo 1“, str. 11). Ve druhé polovině práce se pak text stává o něco méně

plynulým a srozumitelným. To se týká např. podkapitoly věnované komplikovanému tématu
financování CDU a bohužel také ve struktuře práce klíčové podkapitoly „Angela Merkelová
po sponzorské aféře CDU“, kde měly být vysvětleny důsledky stranické krize pro kariérní
vzestup budoucí předsedkyně, i samotného závěru práce. Závěry, ke kterým autorka dospěla,
tak mohly být prezentovány přehledněji a být ještě lépe vyargumentované.
Za určitý nedostatek je možné považovat také způsob, jakým autorka na některých
místech pracuje s novinovými články. Na stranu jednu přispívají použité citace z denního
tisku k oživení textu a rozšiřují pohled také na to, jak kariérní dráhu Merkelové vnímá (často
zpětně) veřejné mínění. Ne vždy však Alžběta Rubriciusová dostatečně rozlišuje mezi
subjektivními soudy novinářů, kterým na několika místech dává až příliš velkou váhu (např.
str. 12), a odbornou literaturou, jejíž tvrzení musí být doložena odkazy na historické prameny.
Je nutné také poukázat na metodologickou chybu, které se autorka dopustila při
vyhodnocování reflexe politického vzestupu Angely Merkelové v českém tisku. Velice
svědomitě provedla za pomoci databáze novinových článků kvantitativní analýzu výskytu
článků o Angele Merkelové v denících Hospodářské noviny a Právo, chybně položená otázka
však vyústila v ne zcela reprezentativní výsledek. Autorka se zabývá četností výskytu názvů
funkcí, které Merkelová zastávala, v českém tisku, místo aby kvantifikovala výskyt jejího
jména a podle data výskytu usuzovala na souvislost s vývojem politické dráhy Angely
Merkelové. Čísla, ke kterým takto dospěla, jsou tak jen málo vypovídající a není možné je
mezi sebou porovnávat. Zároveň je však třeba zdůraznit, že se jedná v rámci tématu práce
pouze o okrajový aspekt.
Celkově je předložená práce kvalitní a splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci
odevzdávanou na konci bakalářského studia. Do pozitivního hodnocení je třeba také zahrnout
svědomitý přístup Alžběty Rubriciusové k psaní práce a její snahu rozvíjet své akademické
dovednosti a předložit kvalitní studii. S přihlédnutím k výše uvedeným drobným nedostatkům
navrhuji proto práci hodnotit známkou velmi dobře.
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