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Předložená velmi rozsáhlá diplomová práce se zabývá německou energetickou politikou 

z hlediska zahraniční politiky a zkoumá míru transferu jak na úroveň politik Evropské unie, tak 

i případně v bilaterálních vztazích. Jedná se o velmi aktuální téma reflektující nejnovější trendy 

v německé energetické politice, k jejichž nejvýznamnějším proměnám došlo po nehodě 

v japonské jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011. Práce je postavena na teoretickém základě 

pracujícím s konceptem „policy transferu“, autor se snažil na základě tezí zformulovat jasné 

výzkumné otázky. Z nich vycházel cíl práce, který snažil zhodnotit motivace, ochotu a 

odhodlání přenášet model německé energetické politiku na jiné úrovně. Dále zhodnotit 

typologii případného transferu této politiky. 

 

Struktura práce vycházela z pojetí široké analýzy transferu energetické politiky jak na úrovni 

bilaterální, tak i multilaterální. Po teoretickém úvodu autor nejprve charakterizoval vývoj 

německé energetické politiky v Německu, její aktéry a motivy pro transfer. V této části se ale, 

podle mého názoru, autor pustil do příliš historizujícího exkurzu směrem k analýze volebních 

programů hlavních německých politických stran pro volby do Evropského parlament, přičemž 

není jasně vysvětlena relevance těchto údajů pro současnou míru a formu transferu politiky. 

Druhá hlavní kapitola (zde č. 4) se zaměřila na otázku transferu této politiky na bilaterální 

úrovni a to na příkladu České republiky. Zde byly správně pojmenovány zásadní rozdíly mezi 

energetickými politikami a také aktuální problémy bilaterální spolupráce (energetické přetoky 

apod.). Třetí hlavní kapitola (zde č. 5) se zaměřila na politiku evropskou zohledňující jak tvorbu 

společné energetické politiky, tak i otázku německých zájmů. 

 

Cíle práce se podle mého názoru podařilo naplnit jen částečně a to především kvůli struktuře, 

která ne zcela odpovídala ideální možné architektuře práce. Z hlediska cíle práce se jevila příliš 

rozsáhlá část věnovaná programům německých politických stran při volbách do Evropského 

parlamentu a ve výsledku s ohledem na rozsah práce i kapitola č. 4 zaměřena na bilaterální 

transfer a konkrétní příklad České republiky. Této kapitole také bylo možné vyčíst práci 

s řízenými rozhovory. 

 

Pro vypracování práce bylo použito velké množství relevantních zdrojů. Po formální stránce 

lze vyčíst drobné nedostatky (ne příliš časté překlepy apod.) a v některých pasážích příliš dlouhé 

odstavce. U citací pak nebyl využit na IMS zažitý formát Chicago Manual Style upravený pro 

AUC ST. U dějů, které se odehrály v minulosti, bych preferoval jednotné užití minulého času. 

 

I přes výše uvedené výtky navrhuji práci jednoznačně k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

stupněm velmi dobře. 

 

Návrhy otázky: 

- Jakým způsobem ovlivňuje současná německá energetická politika energetickou 

politiku Evropské unie? 
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