
Posudek vedoucího bakalářské práce:

Koňasová, Alena: Atomausstieg in der Bundesrepublik Deutschland

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem tzv. prvního odklonu od jaderné energie ve 

Spolkové republice Německo. Téma je zpracováno a představeno velmi strukturovaně a je 

postavené na analýze politických dokumentů (stranických a vládních programů) a 

souvisejících debat. Dvě hlavní části se pak věnují analýze volebních programů před volbami 

do spolkového sněmu v roce 1998 a druhá část potom období od sestavení první vlády 

Gerharda Schrödera k dohodě o odklonu Německa od jaderné energie.

V úvodní kapitole mapuje sl. Koňasová cestu k jaderné energetice v Německu s jasnou reflexí

jednotlivých fází rozvoje energetiky a etablování se ekologických hnutí. V další kapitole pak 

analyzuje volební programy parlamentních stran před volbami do spolkového sněmu v roce 

1998 – zde samozřejmě s důrazem na jadernou energetiku a v tomto ohledu také ba 

ekologickou komponentu programu. V následující části se zabývá autorka povolební situací a 

počátkem debat směřujících k odchodu od jaderné energie. Představuje zde několik možných 

scénářů  odchodu od jaderné energie a zároveň průběh vyjednávání (včetně Energetického 

dialogu 2000) s energetickými koncerny vyrábějícími energii v jaderných elektrárnách. 

V závěru se pak věnuje samotnému zákonu z roku 2002 o odstoupení od jaderné energie. Tím 

dějová linka zpracování hlavního tématu končí a je doplněna částí o reflexi tématu v českých 

médiích. Byť, jak se zdá, nebyl ohlas v České republice příliš silný, bylo by možné tuto 

kapitolu vypracovat strukturovaněji a alespoň některé zkoumané články zde alespoň 

v poznámce pod čarou zmínit.

Celkově považuji práci za zdařilou je s drobnými nepřesnostmi. Závěr také příliš nepřihlíží 

k cílům vytčeným v úvodu práce. Po formální stránce pak lze některým pasážím vytknout 

drobnou jazykovou neobratnost. Je nutné ocenit velký rozsah zdrojů.

S ohledem na výše zmíněné navrhuji práci při zdařilé obhajobě hodnotit stupněm 

výborně. Při obhajobě se navrhuji zaměřit na kroky vlády Angely Merkelové, které sl. 

Koňasová zmiňuje v závěru a které měly v době před fukušimskou katastrofou zpomalit

německý odklon od jaderné energie.
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