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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se zaměřuje na téma jaderné energetiky a přístupu strany Zelených k ní v období před a po prvním 

odklonu od jaderné energie (tzv. Atomausstieg). Celou prací se vine jasná linie sledující téma jaderné 

energetiky a přístupu k ní a to jak v samotné straně Zelených, tak i v německé společnosti.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zpracování práce vychází z robustního základu informačních zdrojů a velmi široké rešerše zahraničních 

materiálů. G. Šestáková se neomezovala na pouhou chronologickou deskripci, nýbrž snažila se o užití 

vybraných metod spojených s výzkumem chování politických aktérů. Ve své argumentační linii se proto 

snaží mimo jiné pojmenovat některé kroky i na základě znalosti teoretických přístupů. Celkově je práce 

logicky strukturovaná a s jasně kladeným důrazem na závažné části – to je například význam vývoje v 80. 

letech pro pozdější kroky v jaderné energetice. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce vykazuje po formální a jazykové stránce jen minimum nepřesností a chyb. Jednou z nich je  

nesjednocení psaní „v 80. letech“ a „v osmdesátých letech“. Citace odpovídají stanovenému standardu. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Předložená bakalářská práce představuje velmi solidní příspěvek ke zmapování otázky cesty od jaderné 

energie v Německu a zároveň také analýzu programu strany, která vnesla do německé politiky 

ekologická témata. Ačkoliv od doby 80. let prostoupila „zelená“ témata postupně programy všech 

politických stran, Zelení jako jediní zastávají konsekventní názor vůči jaderné energetice od dob svého 

vzniku. To se jim vyplatilo, jak Šestáková také zmiňuje, po katastrofě v jaderné elektrárně Fukušima 

v březnu roku 2011. 

 

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

  

- Vysvětlení rozdílu principu a politického přístupu při prvním a druhém odklonu od jaderné 

energie v SRN. 

- Vývoj postoje dvou hlavních stran (tedy SPD a CDU/CSU) k otázce jaderné energetiky v 80. a 

počátkem 90. let (jen v základních rysech). 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji jednoznačně k obhajobě a doporučuji hodnotit stupněm výborně. 

 

Datum:         Podpis: 



 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


