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Předložená práce studentky Aleny Koňasové se zabývá okolnostmi spojenými s opouštěním 

jaderné energie, tzv. výstupem z atomu, ke kterému se Německo rozhodlo 14. prosince 2001 

za vlády rudozelené koalice. Dle tohoto rozhodnutí, účinným od 26. dubna 2002, měly být 

postupně uzavírány všechny německé jaderné elektrárny. V kontextu tohoto rozhodnutí si 

autorka klade tři základní otázky. První se zaměřuje na důvody, které Německo vedly 

k rozhodnutí o uzavření jaderných elektráren. Druhá si klade za cíl odpovědět na otázku, zda 

bylo toto rozhodnutí jasným cílem vládní koalice sociálních demokratů a Zelených nebo se 

spíše jednalo o nutný kompromis. Třetí se vztahuje na následky rozhodnutí.   

 

První kapitola se zabývá důvody, které v Německu stojí za obavami spojenými s užíváním 

jaderné energie a vznikem prvních protiatomových iniciativ, a to v období 1955 - 2002. 

V druhé kapitole jsou popsány volby do Spolkového sněmu a analyzovány volební programy 

v roce 1998 ve spojitosti s jadernou energií. Na to navazuje kapitola věnující se koaličním 

jednáním sociálních demokratů a strany Zelených o okolnostech výstupu z atomu, včetně 

jednání rudozelené koalice s energetickými společnostmi. Hlavní část práce uzavírá popis a 

význam zákona o výstupu z atomu. Práci doplňuje rovněž český pohled na německé opouštění 

atomové energie. 

 

Práce využívá na jedné straně primární prameny jako stranické volební programy a koaliční 

dohodu, na straně druhé pracuje se sekundárními prameny, které se věnují tematice jaderných 

elektráren a výstupu z atomu. Autorka ukázkově zpracovala přehled literatury, avšak ten mohl 

být stručnější (celé tři strany). Nedostávalo se tak vzhledem k zadanému rozsahu práce více 

prostoru pro hlavní část práce. Autorka by se tak mohla v práci více věnovat např. straně 

Zelených, centrálnímu to hybateli protiatomových hnutí. Kvalitním způsobem jsou v práci 

analyzovány stranické dokumenty, např. koaliční dohoda rudozelené koalice z roku 1998, a 

představena složitost koaličního vyjednávání o tak zásadním kroku jako výstupu z atomu.  

 

Předložená bakalářská práce působí uceleným dojmem a v logické struktuře se v hlavní části 

práce vypořádává s otázkami kladenými na počátku. Pokud jde o percepci německého 

výstupu z atomu prostřednictvím českých médií, autorka po analýze relevantních článků 

dospěla k závěru, že o tomto tématu bylo referováno pouze obecně a stručně, bez jakéhokoliv 

zhodnocení tohoto kroku spolkové vlády (s. 31). 

 

V závěru bakalářské práce autorka stručně shrnuje výsledky své práce, přičemž v závěru však 

dominuje popis aktuálního vývoje v německé energetické politice od roku 2002 na úkor 

zhodnocení výsledků předchozího textu. Vzhledem k současnému významu německé 

energetické politiky, zejména to platí o tzv. Energiewende, to lze jistě uvítat, avšak takový 

popis měl být na jiném místě práce. V závěru práce chybí zejména odpověď na tři otázky 

kladené v úvodu. Nadto práce vykazuje celou řadu formálních nedostatků a nejednotných 

formátů (nadpisy, odřádkování, poznámkový aparát, překlepy), což značným způsobem 

snižuje celkovou (obsahovou) kvalitu práce. Někdy lze najít i jisté obsahové nesrovnalosti 

(„vier grosse Parteien“ – s. 16). Za velkou stranu (Volkspartei) bývají v Německu označovány 

pouze křesťanští demokraté a sociální demokraté. Přitom ve stejném odstavci se o 

svobodných demokratech a straně Zelených hovoří jako o malých stranách. 



Z těchto důvodů navrhuji přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji pouze jako velmi dobrou. 
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