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Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v energetické politice ČR

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. Autor si vybral aktuální téma, na kterém 
analyzoval přístup k definování veřejného zájmu při tvorbě energetické politiky. Důkladně 
shrnul dostupné údaje k tématu, vedl rozhovory se zástupci klíčových aktérů. Podařilo se mu 
zasadit téma ekologických územních limitů do širších souvislostí  tvorby energetické politiky, 
včetně poukázání na absenci jasné strategické vize ve vztahu k energetické náročnosti české 
ekonomiky, nevyhnutelnému útlumu těžby hnědého uhlí či hledání nových cest pro rozvoj 
oblastí dotčených těžbou hnědého uhlí.  Jako hlavní přínos hodnotím popis klíčových aktérů a 
toho, jak se jejich postoje a hodnoty promítají do státem formulovaného veřejného zájmu, se 
kterým se sice v politických dokumentech operuje, ale není nijak přesně definován či  
podložen argumenty. Alarmující je vliv zájmových skupin těžařů a energetických společností 
na formování energetické politiky, ale také na formování veřejného diskursu nejen o 
územních limitech těžby, ale také např.o budoucnosti teplárenství a energetiky vůbec.    
V tomto konkrétním případě se stát ukazuje být tím slabším hráčem. A zde vyvstává otázka, 
zda lze nevyvážený vztah mezi aktéry, kteří se podílejí na tvorbě energetické politiky a 
formování veřejného zájmu (který je dnes významně utvářen skupinovými zájmy 
energetických a těžebních společností) nějak vyrovnat.  Autor se v práci o některých 
možnostech mimochodem zmiňuje (strategické řízení státu a stav demokracie, státní regulace 
při řešení distribuce a cen uhlí, kdy v současné době nemá stát možnost zasahovat do cenové 
politiky těžebních společností a těžební společnosti tak získávají výhody oproti teplárenským 
společnostem). Tato alespoň stručná rekapitulace a reflexe výsledků důkladné analýzy mi 
v diplomové práci chybí. Přesto považuji tuto práci za velmi kvalitní a považovala bych za 
velmi užitečné, kdyby se podařilo zjištění této diplomové práce v některém z českých 
periodik publikovat. 

V Praze, dne 22.1.2012                   

                                                                   Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.                     



Cílem předložené diplomové práce bylo analyzovat zohledňování a výklad veřejného zájmu při tvorbě 
energetické politiky na příkladu prolamování územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v 
Severočeské hnědouhelné pánvi, čehož bylo dosaženo zodpovězením otázek, které se táží nejen na 
způsob chápání veřejného zájmu, ale také na aktéry, kteří v oblasti působí, na distribuci moci mezi 
nimi a v neposlední řadě na to, zda je směřování České republiky v oblasti energetické politiky 
slučitelné s udržitelným rozvojem.




