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Předložená bakalářská práce se zabývá otázkou tzv. druhého německého odstoupení od 

jaderné energie, ekonomickým kontextem tohoto kroku a také přesahem této otázky pro 

Českou republiku. Téma je strukturováno přehledně a zmiňuje nejzávažnější milníky vývoje 

v jaderné energetice ve Spolkové republice Německo v posledních letech. 

Základ pro zpracování tématu tvoří popis vývoje německé cesty od jaderné energie, která 

započala již za éry Helmutha Kohla, byť jen dílčími kroky. Spíše v této době došlo ke zrodu 

ekologických hnutí a k postupné stabilizaci politické strany Zelených, které jadernou 

energetiku odmítaly. Dále Fingl ve své práci popisuje tzv. první německé odstoupení od 

jaderné energie v době Schröderovy vlády a následnou revizi tohoto rozhodnutí. Vše pak 

graduje katastrofou v japonské Fukušimě, která způsobila mimo jiné okamžitou změnu 

postojů Angely Merkelové a odstartovala rychlý odklon od jaderné energetiky. Tuto část 

Fingl zpracovává zdařile a snaží se přiblížit postoje celé německé politické scény k jaderné 

energetice. Zároveň neopomíjí zmiňovat i technické pozadí, respektive rizika, kroků německé 

energetiky, které například zvyšují rizika větších výpadků rozvodné sítě jak v Německu, tak i 

okolních zemích. 

V části věnované ekonomickým kontextům Fingl sice zmiňuje odhady nákladů na odstavení 

jaderných zařízení a na vybudování náhradních, ať už ekologických či klasických, záložních 

energetických zdrojů. Opomíjí však zásadní dopad politického rozhodnutí na německý 

jaderný průmysl. Například o rozhodnutí společnosti Siemens o uzavření své divize věnující 

se jaderné energetice nebo o snaze německých provozovatelů jaderných elektráren soudně se 

domoci náhrady za nutné odpojení elektráren, není v práci větší zmínka.  

V části věnované dopadům německého odstoupení od jaderné energie na Českou republiku se 

věnuje především technickým dopadům – především přetěžování české přenosové soustavy -  

a německým zvažovaným protikrokům – například znovuspuštění některých saských 

uhelných elektráren, postoje české politiky nejsou opět zmíněny. 

Po formální stránce vykazuje stránka pouze drobné vady a je psána živým jazykem: 



- zhodnocení pramenů a literatury by mělo být obsáhlejší, především s ohledem na druh 

zvolených informačních zdrojů. Jedná se z velké části o elektronické zdroje v širokém 

spektru časopisů. 

- zmínka, byť krátká, o užité metodologii se v práci nenachází. 

- v práci se vyskytuje menší množství překlepů. 

- první odstavec úvodu není čtenáři zcela srozumitelný. Avizované „holistické hledisko“ 

není již dále vysvětlováno. 

 

S ohledem na výše zmíněné navrhuji práci k obhajobě a hodnotit stupněm velmi dobře, 

respektive výborně při zdařilé obhajobě. 

 

Při obhajobě navrhuji zaměřit se na následující otázky: 

- vysvětlení důvodů a vzniku Spolkového ministerstva životního prostředí v SRN 

v době vlády Helmutha Kohla. 

- vysvětlení ekonomických dopadů německého odstoupení od jaderné energie na 

německý jaderný průmysl a na průmysl zabývající se výrobou obnovitelných 

zdrojů energie. 

 

V Praze, dne 4. června 2012      PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 


