
Posudek oponenta na bakalářskou práci Filipa Fingla „Německé odstoupení od jaderné 
energie v roce 2011“

Předložená bakalářská práce obsahuje veškeré povinné náležitosti, které jsou kladeny 
vnitřními předpisy FSV UK na tento typ kvalifikační práce. Práce obsahuje výchozí teze, 
čestné prohlášení, seznam literatury, cizojazyčné resumé etc. Po formální stránce lze tedy 
konstatovat, že předložená bakalářská práce splňuje stanovené podmínky.

Po jazykové stránce musím konstatovat, že posuzovaná bakalářská práce se vyznačuje 
nevyváženým stylem., kdy některé pasáže práce jsou psány vysoce odborným jazykem 
s využitím energetického pojmosloví (oponent to oceňuje), nicméně některé části jsou psány 
volným až publicistickým žargonem a jsou používána slova novinářského jazyka (např. fakt 
na místo skutečnost, s. 22 „byla spuštěna studie“ etc.), což v celkovém vyznění práci ubírá na 
odbornosti. Podle názoru oponenta jsou tyto publicistické pasáže příliš věrným odrazem 
zdrojů, ze kterých autor vycházel, kdy se autor nedokázal přenést od výchozího zdroje 
k vlastnímu zhodnocení. Pokud jde o gramatickou čistotu, pak autor vykazuje nedostatky 
v psaní zeměpisných názvů a názvů politických stran, kdy promiscue používá velká a malá 
písmena. V tomto ohledu si měl dát autor větší práci s finální korekturou práce

Po obsahové stránce mám k práci několik připomínek.

1) V úvodní kapitole o vlivu jaderné energetika v SRN autor zcela opomíjí evropský 
rozměr spolupráce v rámci EURATOM po 2. světové válce, aniž by se pokusil 
zmínkou zasadit vývoj jádra v Evropě do souvislostí integračního procesu. 
V návaznosti na to bych uvítal při ústní obhajobě objasnění významu EURATOM a 
role SRN v něm, jakož i důsledky, které přinesla Lisabonská smlouva tím, že 
EURATOM byl zcela integrován do Evropské unie jako mezinárodní organizace 
s vlastní subjektivitou.

2) Po metodologické stránce nemohu souhlasit s autorovým tvrzením na s. 3, že 
k problematice Atomausstieg neexistují ucelené analýzy, myslím si, že autor se měl 
více než na novinové články zaměřit na ucelenou monografickou literaturu k tématu. 
Doporučuji, aby autor v rámci ústní obhajoby uvedl alespoň několik monografií, které 
se k tématu vážou. Je třeba trochu více hledat při sběru zdrojů.

3) Na s. 6-7 autor rozebírá problematiku prvního Atomausstieg v letech 2000-2002, kde 
ovšem zaměňuje příčinu a následek. Nejprve došlo k uzavření dohody mezi spolkovou 
vládou a vlastníky jaderných elektráren a teprve následně byla tato dohoda přetavena 
do novely atomového zákona v roce 2002, což je zcela v protikladu s autorovou první 
větou na s. 7.

4) Pokud jde o analýzu původní smlouvy o ukončení činnosti jadernách elektráren z roku 
2000, pak autor se dopouští velkého zjednodušení celého procesu. V rámci ústní 
obhajoby požaduji, aby se vyjádřil k parametrům, podle kterých bylo plánováno 
ukončení jednotlivých elektráren (stanovení celkového kvóty pro energii z jádra bylo 
jenom rámcovým parametrem, mnohem důležitější byl faktor stáří jaderné elektrárny a 
přidělení kvóty mezi jednotlivé vlastníky). Docházelo v souvislosti s plánovaným 
ukončením jaderných elektráren také k soudním sporům? Popište, o jaké případy se 
jednalo, zejména pokud jde o převádění kvót.



5) V kapitole o významu obnovitelných zdrojů se autor nechal příliš unést českou 
atmosférou kritiky alternativních zdrojů, což se domnívám, že snižuje velmi výrazně 
vypovídací hodnotu celé kapitoly. V SRN je zcela odlišná situace od ČR, neboť SRN 
je surovinově závislá ekonomika, což nedává SRN velkou možnost výběru při 
obstarávání vlastních energetických kapacit. Poslední odstavec kapitoly 3.2.1. je velmi 
zkresleným pohledem na obnovitelné zdroje. Byť autor tohoto posudku je zastáncem 
jaderné energetiky, je třeba si uvědomit, že výhodnost či nevýhodnost podpory 
alternativních zdrojů nelze měřit pouze nákladovostí a vynaloženými veřejnými 
prostředky skrze různé subvenční programy, ale je třeba hodnotit výhodnost 
alternativních zdrojů zejména pohledem Regulatory Impact Assesment (tj. zda jsou 
vynaložené náklady „vyrovnávány“ například snížením veřejným výdajů na 
rekultivaci a sanaci po důlní těžbě či snížením veřejných nákladů na regulaci emisí 
etc.). Autorem přednesený prozatímní závěr je „příliš český“. Stejně tak autor 
opomenul faktor inovativních technologií jako jednoho z důležitých cílů aplikovaného 
výzkumu a cíle podpory hospodářského růstu (viz například produkce solárních 
panelů a její vliv na zahraniční obchod; možnosti expanze mimo unijní trh etc.).

6) Na s. 36 autor velmi dobře poznamenává, že otázka jádra začíná být senzitivní i 
v německo-českých vztazích. V tomto ohledu by autor při ústní obhajobě měl objasnit, 
zda SRN v současnosti „nezneužívá“ Evropskou komisi (komisař pro energetiku 
Oettinger) a nesnaží se tlačit například změnou unijních technologických standardů 
pro jaderné elektrárny jiné členské státy k opuštění jaderné energetiky a tím tak 
k následování německé cesty. Nechť autor v rámci obhajoby uvede reálie k těmto 
německo-evropským aktivitám (např. poslední testové zkoušky evropských jaderných 
elektráren, netransparentnost při vyhodnocení výsledků testů atd.).

Závěr:

Předloženou bakalářskou práci Filipa Fingla „Německé odstoupení od jaderné energie 
v roce 2011“ doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou (známka 2). 

V Praze dne 7. června 2012

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r.




