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

 

Předložená práce se zaměřuje na velmi aktuální téma energetické transformace (Energiewende) ve 

Spolkové republice Německo a na její uchopení jako politického tématu křesťansko-demokratickou CDU. 

Cílem práce je ukázat vliv VDU/CSU na proměnu a prosazení tématu německé energetické transformace.  

 

Práce je vystavěna na historickém úvodu a analýze vývoje od 70. let do dnešní doby s důrazem na kroky 

v oblasti energetické transformace a odklonu od jádra. V hlavní části je analyzován přístup CDU/CSU 

k dílčím bodům vedoucím k dnešní podobě energetické transformace v SRN. Je zde vystavěna 

argumentační linie vedoucí od ropných krizí v 70. letech a snaze využívat v té době alternativní zdroje 

energie, přes boj s klimatickými změnami s hlavním těžištěm v 90. letech, přes první odklon od jaderné 

energie, jeho krátké opuštění až k druhému odklonu od jaderné energie. Jako významné předěly jsou zde 

uváděny katastrofy v Černobylu (1986) a ve Fukušimě (2011).  

 

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

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

 

Práce je vystavena na odpovídajícím fundu sekundárních a některých primárních zdrojů. Přístup autora 

byl svědomitý, nicméně v některých ohledech nelze argumentační linii charakterizovat jako zcela 

nezpochybnitelnou. V některých částech práce zabírá velmi široké tematické úseky (především v části 

3), které nejsou pro čtenáře zcela zřejmě propojené s výzkumnou otázkou, respektive, jejichž význam 

není argumentačně podložených. V mnoha částech práce tak čtenář „plave“, což neulehčuje po 

formální stránce v některých pasážích zanedbané členění textu do odstavců.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Zpracování práce je průměrné. Na některých místech vyskytují gramatické chyby (především shoda 

přísudku s podmětem) a dochází k záměně slov potenciální x potencionální. Zdroje jsou citovány 

v dostatečné míře. Formální náležitosti bakalářské práce jsou naplněny. V práci se bohužel ve větší než 

malé míře objevují německé termíny bez českých ekvivalentů – Energiewende, Atomausstieg. 
 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkové vyznění práce, která se zabývá velmi zajímavým tématem, je relativně banální. Dá se říci, že jej 

charakterizuje závěrečná věta závěru: „(…) politická rozhodnutí jsou někdy motivována přesvědčením, 

ale téměř vždy jsou realizována, pokud se politicky vyplatí“ (s. 26). V práci je sice analyzován přístup 

CDU/CSU k energetické problematice, ale jak bylo uvedeno výše, cesta k výsledku zahrnuje postupně 

stále více parametrů, které nejsou přesvědčivě zohledněny a dochází tak k rozředění výsledku. 

 

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

  



- Jak se proměňoval přístup CDU/CSU k energetické transformaci koncem 70. let, koncem 80., 

koncem 90. let a v dnešní době? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

I přes výše uvedené kritické připomínky jsem přesvědčen, že práce splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci, a doporučuji ji k obhajobě. V případě zdařilé obhajoby navrhuji hodnotit stupněm 

VELMI DOBŘE. 

 

Datum: 26.5.2015     Podpis: Tomáš Nigrin 

 

 

 

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. 


