
Posudek oponenta na bakalářskou práci Jiřího Anděla „Podíl CDU/CSU na vzniku 

německé Energiewende“

Po formální stránce

Předložená bakalářská práce je na samé hraně minimálního rozsahu, který je vnitřními 

předpisy požadován na FSV UK pro tento druh kvalifikačních prací. Nicméně samotný 

minimální rozsah bakalářské je vyvážen bohatou literaturou, kterou autor použil pro 

zpracování tématu, a to nejenom literaturu primární, ale také literaturu sekundární. 

Poznámkový aparát je reprezentativní. V tomto ohledu se domnívám, že předložená 

bakalářská práce vychází z kvalitně zpracovaného záměru a velmi dobře odvedené přípravy 

před samotným zpracováním. Pokud jde o gramatické nebo stylistické chyby, tak ovšem 

musím konstatovat, že bakalářská práce vůbec neprošla kontrolou interpunkce, na škodu 

bakalářské práce je chaotické používání interpunkčních znamének, což vede k tomu, že 

některé věty je třeba číst několikrát, protože jejich význam pochopíte až v okamžiku, když

zjistíte, kam vlastně patří příslušná čárka ve větě oddělující dvě samostatná vyjádření.

Po materiální stránce:

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou politického postoje CDU/CSU, pokud 

jde o změnu energetické koncepce v období posledních 20 let. V tomto ohledu je třeba 

konstatovat, že autor se podrobně zabývá jednotlivými výroky čelních představitelů 

CDU/CSU k problematice energetiky, jakož i případné změny energetické koncepce 

v dlouhodobém horizontu. Právě mapování jednotlivých postojů politiků CDU/CSU ovšem 

vede k tomu, že autorovi na mnoha místech uniká podstata celkového rámce, do kterého je 

třeba tyto výroky usadit. Postrádám například podrobnější zhodnocení tématu ochrany 

klimatu a změn v energetických preferencích ve vazbě na konferenci v Rio de Janeiro, která 

přinesla do mezinárodního i vnitrostátního prostředí pojem trvale udržitelného rozvoje. 

Očekával bych od autora v rámci ústní obhajoby, jak se trvale udržitelný rozvoj interpretuje 

v rámci politiky CDU/CSU? Vzhledem k tomu, že se jedná o mnohovrstevnatý pojem, 

očekávám od autora vyjádření, jak spolu souvisí ochrana klimatu, ochrana životního prostředí 

a energetická koncepce. Jaké cíle sledují tyto jednotlivé oblasti?

Pokud autor v bakalářské práci hovoří o jednotlivých změnách v energetické politice SRN ve 

vazbě na různé koaliční vlády, bylo by žádoucí, aby autor uvedl, jaká opatření byla 

implementována do praxe na podporu Energiewende? Existovala v této souvislosti 

v Německu nějaká rámcová masová podpora určitých opatření pro nastartování nového 

energetického směru? Byla do praxe zavedena nějaké daňové pobídky či technologická 

podpora? Jakým způsobem se ve vztahu ke změně energetické koncepce projevil postoj 

spolkové vlády k tzv. Kohlenpfennig?

Pokud jde o některá tvrzení v bakalářské práci, tak musím konstatovat, že jsou velmi zploštělá 

a nepřesná, zejména pokud autor na s. 25-26 naznačuje, že problematika změny energetické 



koncepce je ponejvíce ovlivněna politickými motivy a populismem a realizují se pouze tehdy, 

pokud se vyplatí. Takové tvrzení je ve vztahu k energetickému plánování každého státu zcela 

zavádějící a nepřesné a redukuje politiku pouze na reagování na nálady ve společnosti a 

politiky de facto považuje en bloc za populisty, což je zcela mylné a velmi bulvární 

konstatování.

Závěr: Bakalářskou práci Jiřího Anděla „Podíl CDU/CSU na vzniku německé 

Energiewende“  hodnotím za předpokladu, že se autor vyjádří k otázkám uvedeným v tomto 

posudku, jako velmi dobrou.

V Praze dne 9.6.2015

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r.


