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Bc. Jiří Zilvar: Energetická družstva  
Oponentský posudek magisterské diplomové práce na Katedře veřejné a sociální politiky 

(Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd UK, Praha)
________________________________________________________________________ 

Předložená práce si vytkla za cíl srovnat situaci v oblasti obnovitelných energetických zdrojů  

(s důrazem na sféru výroby elektřiny) u nás a v Dánsku a zjistit, proč se v Dánsku v současnosti daří 

energetickým družstvům a u nás nikoliv. Tento cíl práce splnila, viz str. 78 – 81. Je patrné, že autor má 

v této oblasti velký přehled, pasáže týkající se politik obou zemí v této oblasti působí předvědčivě a 

poskytují cenné informace a východiska pro přemýšlení o vhodných politikách v této oblasti. Dalším 

cílem práce bylo popsat a vysvětlit fenomén družstev a speciálně energetických družstev (str. 21 -30), 

tento cíl práce také v podstatě splnila, tato část (stejně jako další pasáže v textu, věnované družstvům) 

však obsahuje některé nepřesnosti i faktické chyby, o nichž se zmíním dále. Kapitola II (Teoretické a 

hodnotové zakotvení fenoménu energetických družstev, str. 31 – 42) svědčí o autorově schopnosti 

samostatně a tvořivě přemýšlet a propojovat zdánlivě nesouvisejíci diskursy. Na druhé straně jsem i 

v této části našla problematické pasáže, které také zmíním dále.

Metodicky je práce zvládnutá dobře, chválím i práci s literaturou: autor si dokázal  dohledat 

relevantní zdroje a dobře s nimi až na výjimky pracuje (výjimkou míním konkrétně studii Petry 

Němcové,  cit. 59, z níž by autor asi mohl vytěžit víc.) Text má jasnou strukturu a je dobře vnitřně 

provázaný.  Po formální stránce bych práci vytkla především ne zcela uspokojivou práci 

s literaturou. Pokud byly, jak diplomant píše, bibliografické záznamy vytvořeny  s použitím online 

generátoru citace.com, nebudí ve mně onone generátor přílišnou důvěru.  Jména autorů jsou psána 

někdy velkými, jindy malými písmeny, někdy je první jméno, jindy příjmení. Některé zdroje, 

zmiňované v textu, jsem v bibliografii nenašla. Bibligrafie působí nepřehledně, není někdy např. jasné, 

kdo je autor a co je název článku (např. citace 78), někdy jsou zdroje citovány zbytečně podrobně 

(např. citace wikipedie), jindy příliš málo podrobně (např. citace 79,81 atd.) . V bibliografii chybí jako 

zdroje respondenti. Podivné jsou někdy i citace přímo v textu (např. str. 20 – citace konference, str. 

23 dole, str. 24 a jinde). Problematické  jsou také pasáže, kde autor čerpá ze své bakalářské práce a ze 

svých článků (str. 19 a dále, str. 33 a dále a str. 38 a dále). Nestačí poznamenat pod čarou např. že: 

„Část věnovaná tématu reflexivní modernizace pochází z autorovy bakalářské práce….“, přičemž tato 

práce  není dokonce v bibliografii ani citována. Pokud autor něco ze své bakalářky převzal, je tuto 

třeba citovat stejně, jako jakýkoliv jiný zdroj. Pokud z práce (byť vlastní) přímo cituje, je třeba dát 

příslušný citát do úvozovek apod. a opět přesně citovat, odkud text pochází. Překážkou pro pochopení 

textu jsou někdy pasívní tvary a snaha o objektivitu, kdy autor o sobě píše ve třetí osobě (např. str. 14). 

Doporučuji ich-formu: je to srozumitelnější a upřímnější.  Jako poslední formální nedostatek zmiňuji 

občas nepravidelné odsazení textu (mezery mezi podkapitolkami) a zbytečně rozmáchlé přílohy 

(mohly zabrat podstatně méně papíru, mimochodem je škoda, že práce není tištěna oboustranně – i tak 

lze šetřit energii).

Následují konkrétní připomínky k faktickým chybám a dalším slabinám práce:
Je škoda, že autor  nevyužil text o dánských energetických družstvech na str. 203 – 207 v knize Richarda 

Douthwaitea Short Circuit. Kniha je dostupná na www.feasta.org. 

Na více místech  diplomant hovoří o družstvu jako o neziskové  organizaci (např. str. 26).  Jinde zase (str. 21) 

zdůrazňuje, že družstvo je podnik.  Ve skutečnosti družstvo nemusí, ale může  být neziskové (např. v Británii, 

pokud chce družstvo požívat výhod statusu veřejně prospěšné –„charity“ organizace, může si dát do stanov tzv. 

„asset –lock“, který by měl zabránit odtoku aktiv do soukromých rukou.) Nelze  tvrdit ,že „většina družstev je 

neziskových“(str. 22).  Zda je družstvo „podnik“ je diskutabilní, já se domnívám, že ano. Podle  Obchodního 

zákoníku není však obchodní společností.   Zde by autorovi prospělo využít literaturu, zaměřenou na sociální 

podníkání (viz např. magisterskou diplomovou práci Lenky Parkánové, dostupnou na stránkách MU.) 

Str. 20 : To, že lidé chtějí služby a ne kilowathodiny, bylo již dříve publikováno v pracích Amory Lovinse a 

dalších, viz např. knihu Faktor čtyři a jiné.  



2

Str. 21: Ne každá firma vlastněná lidmi, kteří v ní  pracují , je družstvo. Existují programy, kdy zaměstnanci jsou 

povzbuzováni k nákupu akcií firem, kde pracují. Jedná se o akcie (typ „jeden dolar jeden hlas“) ne členské 

podíly („jeden člen jeden hlas“) a tito zaměstnanci často nemají  rozhodující podíl a nemohou  řídit činnost  

firmy.

Str. 21: Pokud vím, „guild“ je spíše cech, rozhodně tak nebývá (možná až na pár výjimek) označováno družstvo.  

Družstvo se v Británii označuje jako  Co-operative, v USA jako Cooperative (tedy bez pomlčky). Coop je 

zkratka amerického Cooperative.

Str. 22: Proč nevyužil autor překladu na stránkách Družstevní asociace ČR?

Str. 25: (nahoře) Družstva neemitují akcie, ale členské podíly. 

Str. 28-29: Výhody družstev jsou možná prezentovány příliš optimistiky (viz též přílišný optimismus na str. 30: 

ani družstvo nemusí být bezpečné.).  Některá družstva mohou ztratit svůj étos a pak se chovají jako běžné firmy, 

mohou se tedy orientovat na zisk atd. Je navíc otázka zda banky družstvům, třeba novým a nezavedeným , 

snadno půjčí.  Na str. 29 je také nepřesně zmíněno, že jen velká družstva mají představenstva. Ve skutečnosti 

mají představenstva i malá družstva.  Je ale pravda, že čím je družstvo větší, tím může klesat role členů v jeho 

řízení.   

Str.35 (dole): V době Bruntlandové se nejednalo o teorii udržitelného rozvoje. Onen koncept byl jen v textu 

zprávy Naše společná budoucnost (jejíž autory byli Brundtlandová a kol)   poprvé zmíněn resp. definován.  Bylo 

by třeba citovat původní zprávu, nikoliv Cenii.  

Str. 36 (druhý odstavec dole): Vědci se podle mého názoru nepřou, Mezinárodní panel pro klimatické změny se 

vyjadřuje dost jasně. O klimatických změnách  se veřejně pochybuje hlavně v české kotlině, nejsou to ale vědci, 

nýbrž někteří politici.

Str. 36 (předposlední odstavec, druhá řádka): Není myslím všeobecně přijato, co vlastně má znamenat 

ekonomický pilíř trvalé udržitelnosti. Ale asi jej nelze v tomto případě zredukovat na tvrzení, že družstva 

vyhovují tomuto pilíři, protože  nejednají primárně z popudu ziksu.

Str. 37: Program Místní Agenda 21 NENÍ „kodifikovaným pokusem“ převést Beckovu teorii reflexivní 

modernizace do praxe, jak  tvrdí autor.  Celý tento odstavec je dosti problematický, příliš zkratkovitý  a přitažený 

za vlasy.  Např.. „komplexita“ neznamená,   že se něco týká celého světa. Beckova teorie se podle mě 

mimochodem celého světa netýká.  Je „volný trh“ osvědčeným postupem „staré moderny“? Atd. atd. 

Str. 38: Bechníkovy definice se týkají pouze sféry elektřiny, což v textu není jasně zmíněno. 

Str. 43: V analýze ve čtvrtém odstavci na této stránce autor kontrastuje Hostětín, který vytvořil pouhých 10 míst 

s Gussingem, který vytvořil míst více než tisíc, a zdůvodňuje to větší roli municipality v Gussingu oproti 

hostětínským „nadšencům“.  Ve skutečnosti ale i v Hostětíně velmi podstatnou roli hrála a hraje v podpoře OZE 

obec.  Důvod řádově vyššího počtu vytvořených míst v Gussingu je třeba hledat v tom ,že se jedná o řádově 

početnější komunitu.  Když se to zváží procentuálně, vyjde to asi jinak….

Otázky k obhajobě:
1. Na str. 35 zmiňujete princip subsidiarity. Víte, odkud (z kterého pramene) tento koncept  

pochází? Tedy kdo/kdy/kde  subsidiaritu jako žádoucí princip poprvé zmiňuje?

2. Na str. 31 – 32 prezentujete obnovitelné zdroje jako jednoznačné a bezproblémové řešení 

energetické krize.  Ve skutečnosti ale existuje vážný světový problém ve sféře biopaliv, která 

jsou dnes ze ziskových důvodů často pěstována  na území původních obyvatel, zvyšují cenu 

potravin…problémů je tu celá řada. Prosím zkuste se k tomuto vyjádřit.  Existují i jiná rizika 

při nevhodném či nadměrném využívání obnovitelných zdrojů?

  Navržené ohodnocení: Práci navrhuji hodnotit stupněm výborně (A) až velmi dobře (B), 

podle výkonu u obhajoby. 

RNDr Naďa Johanisová, Ph.D.                                                          V Brně, 15.6.2011
Katedra environmentálních studií
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10, 602 00 Brno
johaniso@fss.muni.cz
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