
 

 

Posudek na rigorózní práci Diany Hanry  Knop 

"Los reguladores nacionales de energía en America Latina" 

 

Energetika patří v posledních desetiletích k nejsledovanějším odvětvím národních ekonomik a 

její regulace představuje prvořadý objekt zájmu ekonomických i politických elit na celém 

světě. Vedle analýz vývoje, struktury a cíleného ovlivňování národních energetik, se 

v posledních desetiletích stává energetika z pochopitelných důvodů stále častějším  

předmětem  diskusí v mezinárodním či přímo kontinentálním měřítku. Toto konstatování 

neplatí jen pro vyspělé státy Evropy, ale také pro region Latinské Ameriky, jehož energetické 

zdroje se zdají být téměř nevyčerpatelné a regulace zde není vynucena jejich nedostupností. 

Přesto i zde registrujeme snahu politiků a národohospodářů posílit vliv státu v oblasti, která 

má pro společnost jednotlivých států a celého kontinentu zcela mimořádný význam. Odrazem 

tohoto stavu je existence regulačních úřadů na národní úrovni a snaha po mezinárodní 

koordinaci jejich činnosti, přičemž se jedná i o ambice vytvořit úřady nadnárodní. Diana 

Hanry  Knop ve své rigorózní práci sleduje podobu a činnost regulačních úřadů v Latinské 

Americe s vědomím všech výše uvedených skutečností a předkládá práci, která není zdaleka 

jen prostým výčtem institucí sedmnácti regulačních úřadu ve třinácti zemích Latinské 

Ameriky a jejich úkolů, jak se objevují v úředních dokumentech. Zamýšlí se také nad riziky, 

která přináší fakt specifičnosti těchto úřadů v podobě vysoké technické náročnosti a nutnosti 

posuzovat energetiku v širokých souvislostech. Oba tyto faktory výrazně znesnadňují, či 

možná dokonce vylučují kvalifikované sledování rozhodovacích procesů zvenčí, což může ve 

svých důsledcích působit proti smyslu existence úřadů. Těm totiž hrozí, že nebudou sloužit 

společnosti, která je zřídila, ale ve prospěch energetických podniků, které energii vyrábějí, 

přenášejí či distribuují. Toto varování, které se objevuje v textu rigorózní práce opakovaně při 

analýze činnosti regulačních úřadů, je důležitým autorčiným závěrem. Impulsem pro další 

studium jsou pak její úvahy v pasážích věnovaných bilaterálním vztahům, kde autorka 

upozorňuje například na provázanost energetických sítí států střední Ameriky. Také tady 

vychází Hanry Knop často ze srovnání s evropskou realitou, kde má tato provázanost i 

regulace v oblasti energetiky delší tradici a institucionální podoba i praktická činnost v této 

oblasti je zde tudíž propracovanější. Latinská Amerika zde tedy logicky hledá v některých 

případech příklady nebo alespoň inspiraci. 



Předložená práce Diana Hanry  Knop splňuje podle mého názoru svým rozsahem i obsahem 

požadavky kladné na rigorózní práce  a proto ji doporučuji k obhajobě.     
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