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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Předložená bakalářská 
práce se zabývá tématem odklonu od jaderné energie v programu strany Zelených v jejich 
politickém programu. Téma jaderné energie je v SRN permanentní součástí politického 
diskurzu více jak 30 let a je reflektováno v politických programech vícero politických stran, 
nejenom v programu strany Zelených.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Pokud jde o náročnost tématu, pak se domnívám, že téma odklonu od jaderné energie lze 
uchopit několika způsoby, autorka této bakalářské práce si zvolila deskriptivní metoda 
kombinovanou s reálnou schopností politického interakce strany Zelených tento svůj 
programový bod prosadit v koaličních vládách, jichž byla součástí. Domnívám se, že 
autorka dokázala velmi přesně zhodnotit význam reálné politické síly Zelených a koaličních 
vládách, jakož i skutečnost, že odklon od jaderné energetiky není pouze tématem 
politickým, ale zejména tématem ekonomickým s dalekosáhlými důsledky pro národní 
hospodářství. Použité prameny jsou přiměřené a předložená práce má logickou strukturu. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 
na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): V práci autorka používá 
promiscue pojmy atomová energie a jaderná energie, nejsem přesvědčen, že tyto pojmy 
jsou identické. Množství gramatických chyb sice není nijak enormní, nicméně některé 
gramatické obraty působí poněkud komplikovaně až kostrbatě.

V práci postrádám větší zhodnocení diskusí v politické rovině týkající se umístění trvalého 
úložiště vyhořelého jaderného paliva, například jaké problémy byly a jsou spojeny 
s úložišti v dole Konrad, Gorleben nebo Aahaus. Uvítal bych bližší rozbor zákona o 
obnovitelných zdrojích energie a zhodnocení, zda je energie vyráběná z OZE levnější nebo 
dražší než energie z jádra. Je autorka přesvědčena, že náklady na OZE jsou rentabilní? Jak 
budou v budoucnosti likvidovány například solární panely? Jaké náklady a investice, 
včetně energetické spotřeby, je třeba vynaložit na vyrobení solárního panelu ve srovnání 
s celkovou výší energie vyprodukované takovým solárním panelem po dobu jeho 
životnosti? 

V práci chybí podrobnější popis dohody mezi státem a vlastníky jaderných elektráren z roku 
1998? Pro přijetí novely zákona o využívání jaderné energie z roku 2000 je to ovšem 
zásadní skutečnost? (viz s. 33, 35 práce)



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Domnívám se, že cíle, které si 
autorka vymezila v tezích bakalářské práce, se podařilo v základních rysech naplnit. 
Nicméně se domnívám, že zvolené téma práce nedává dostatečný prostor pro historickou 
ani politologickou analýzu, na práci je vidět, že autorka tíhla k historickému popisu (více 
jak 10 stran práce), přičemž na samostatnou analýzu aktuálních dopadů zbylo autorce pouze 
přes 20 stran textu, na kterých rozebírá téma odklonu od jádra v letech 1998-2002. Osobně 
bych zestručnil části práce týkající se vzniku strany Zelených a jejich působení v opozici ve 
Spolkovém sněmu, neboť pro analýzu tématu to není zásadní ani zcela podstatné. 

Na práci oceňuji, že autorka čerpala, jak z německých, tak i anglických a francouzských 
zdrojů. Poněkud ovšem postrádám české zdroje, které navíc k tomuto tématu existují (např. 
Handrlica). 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ (jedna až tři):

1) V rámci ústní obhajoby by autorka měla uvést, jaké vlivy má preference OZE na 
celkovou konkurenceschopnost německého hospodářství? Je v dlouhodobém 
horizontu německé hospodářství konkurenceschopné například s Francií, Velkou 
Británií na jedné straně nebo USA a Čínou na straně druhé? Nelze předpokládat 
v budoucnosti přehodnocení Atomausstiegu?

2) Uvítal bych v rámci ústní obhajoby stručný popis právních a praktických problémů 
souvisejících s převáděním kvót na výrobu energie u jednotlivých jaderných elektráren 
v rámci jednoho vlastníka několika jaderných elektráren?

3) Navrhuji, aby se autorka zabývala základními rysy dohody mezi státem a vlastníky 
jaderných elektráren z roku 1998. Tato dohoda byla zcela zásadní pro celkový rámec 
odklonu od jaderné energie v době rudo-zelené koalice a má zásadní význam pro 
odpověď na výše položenou druhou otázku.

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
Předloženou bakalářskou práci Gity Šestákové „Jaderná energetika v programu strany 

Zelených před a po prvním odklonu od jaderné energie v SRN“ hodnotím jako velmi dobrou, 
v případě komplexních odpovědí na výše položené otázky by bylo možné práci hodnotit i jako 
výbornou. 
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