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Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem energetických družstev jako jedné z možných 
forem vlastnictví zdrojů energie. Vzhledem k neexistenci takových družstev v ČR by se mohlo zdát 

téma nedostatečně zajímavé, nicméně úvodní argumentace čtenáře přesvědčí, že se jedná o téma 

aktuální a do budoucna významné i z hlediska energetické politiky státu. Po tomto uvedení do 

problému si autor stanovil cíle práce a výzkumné otázky a následuje popis energetických družstev 
obecně. Podstatnou část tvoří část věnovaná teoretickým a hodnotovým východiskům a především 

pak komparaci dvou případů (Česko a Dánsko) a její vyhodnocení. Práce končí závěrečným 
shrnutím a příslušnými seznamy a přílohami. Z hlediska metodologického se jedná o komparativní 

případovou studii, kde autor pro sběr dat využil metody rozhovoru a dotazníkového šetření. Dále 

pracoval s relevantními veřejněpolitickými dokumenty, statistickými údaji a dostupnou literaturou. 
 
Hodnocení dílčích aspektů práce 
 
1) Formální stránka 
Po formální stránce oceňuji logickou a jasnou strukturu práce, a to jak z hlediska posloupnosti a 
návaznosti jednotlivých kapitol, tak logiky celého přístupu k tématu. Text splňuje formální nároky 

na diplomovou práci. Autor cituje správně (až na malé výjimky – citace diplomové práce na str. 16, 

u odkazu Wikipedie 2009 není jasné, zda se vtahuje ke všem bodům seznamu nebo pouze 

k poslednímu) a závěrečný seznam literatury odpovídá zvolené normě. Autor také prokázal 

schopnost napsat srozumitelný odborný text a používá příslušnou terminologii (snad až na „sehnat 
respondenty“ na str. 15). Menší výhradu mám k přílišnému využívání Wikipedie jako zdroje dat i 
tam, kde jsou dostupné jiné (ověřené) zdroje dat. Podobně v případě konceptu energetické 

soběstačnosti by jistě bylo možné vyjít z odborné literatury než pouze z osobního rozhovoru (byť 

s expertem). 
 
2) Metodologie 
Metodologie byla zvolena adekvátně k tématu a vytčeným cílům. Vzhledem k prakticky neexistenci 
zkoumaného fenoménu v ČR měl autor celkem očekávané potíže se sběrem informací, nicméně 

nakonec se mu podle mého názoru podařilo z různých zdrojů vytěžit maximum (alespoň co se týče 

ČR). V této souvislosti mám drobnou výhradu k formulaci cíle práce „vysvětlit fenomén 

energetických družstev“ (str. 14). Pojem vysvětlit se obvykle používá v rámci pozitivistického / 

kvantitativního přístupu, který usiluje o popsání kauzálních vztahů mezi pozorovanými jevy. To 

jistě není případ této práce, kde se jedná spíše o exploraci s následným pochopením fenoménu. 
Autor také prokázal znalost metod sběru dat a jejich analýzy. 
 
3) Teoretická východiska 
Teoretická a hodnotová východiska jsou zpracována dobře a slouží autorovi pro následující 

analytickou část. Jediná obecnější výhrada v tomto směru je, že autor se až příliš staví na stranu 
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energetických družstev a nedostatečně reflektuje jejich případná negativa. Ta jsou sice obecně 

zmíněna, ale dále nejsou rozvíjena. Teoretická východiska tak slouží pro následnou obhajobu 

družstev (a „návodu“, jak je prosadit v ČR) místo pro jejich kritickou analýzu. Je tedy správné, že 

se autor explicitně hlásí k určitému vidění problematiky, nicméně to neznamená, že je možné 

ignorovat argumenty, které jsou s tímto názorem v opozici.  
 
4) Věcná stránka a komparace 
Komparativní analýza je provedena důkladně, autor vychází z více zdrojů dat a vhodně je 

kombinuje. Porovnávané případy jsou zvoleny dobře a volba je vysvětlena. Pozitivně hodnotím 

kritické zhodnocení názorů expertů a provedené shrnutí na závěr, kde se autor vrací k položeným 

výzkumným otázkám. Také oceňuji uvádění příkladů, které dokreslují a upřesňují fenomén 

energetických družstev. Za zdařilou považuji část o vývoji družstevnictví. 
 
Celkově hodnotím práci jako povedenou, pečlivě a systematicky zpracovanou a především 

přínosnou/praktickou z hlediska uplatnění energetických družstev v ČR. Autor prokázal zvládnutí 

teoretických i metodologických aspektů veřejné politiky a schopnost napsat srozumitelnou a 
informovanou závěrečnou práci. 
 
    

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji přijmout k obhajobě s hodnocením „velmi 
dobře“. 
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