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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autorka si vytkla jako základní hypotézu 
pro bakalářskou práci potvrzení nebo vyvrácení teze o tom, že odstoupení Německa od jaderné energetiky v roce 
2011 bylo z velké části motivováno politickými důvody, zejména obavami z výsledků zemských voleb 
v některých spolkových zemích. Autorka se snaží popřít rozšířenou tezi o tom, že základním motivem pro 
politické rozhodnutí vlády o Atomausstieg byla obava z nekontrolované síly jaderné energie a strach z možného 
scénáře na německém území, jako se to stalo ve Fukušimě v Japonsku. Tato teze sama o sobě je velmi odvážná a 
autorka přizpůsobila této otázce také strukturu bakalářské práce. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Pokud jde o potvrzení nebo 
vyvrácení výše uvedené teze, tak autorka logicky uspořádala jednotlivé kapitoly své práce, kdy nejprve hovoří 
ve stručnosti o jednotlivých fázích debaty o Atomausstieg v letech 1998-2011 s tím, že analyzuje programy 
politických stran a snaží se hledat souvislosti mezi reálnými politickými rozhodnutími a jejich korelací se 
stranickou programatikou. Velkou část bakalářské práce věnuje autorka politických motivacím CDU/CSU ve 
volebním roce 2011, kdy se sama CDU/CSU nedokáže shodnout na jednotném postoji k jaderné energetice a 
cítí zároveň obavy ze vzrůstajících preferencí Zelených a obavy z prohry v zemských volbách v Bádensku-
Württembersku. Použitou literaturu považuji za reprezentativní, zejména oceňuji, že autorka pracovala 
s primárními prameny a na jejich analýze se snaží potvrdit svoji výchozí tezi. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev je kultivovaný, práce je srozumitelná a 
čtivá. V předloženém práci jsem objevil pouze malé množství gramatických chyb nebo překlepů. Po formální 
stránce předložená bakalářská práce obsahuje všechny náležitosti, které jsou předepsány pro tento druh 
kvalifikační práce. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Pokud jde o dojem oponenta z bakalářské práce, tak musím 
konstatovat, že velmi oceňuji, že se autorka nevydala cestou deskriptivní práce, ale že se pokusila o 
provokativní analýzu. V bakalářských pracích toto nebývá obvyklé. Nicméně musím konstatovat, že podle 
mého názoru závěry, ke kterým autorka dospěla v práci, neodpovídají nastíněným zjištěním a faktům, a 
hledání přímé souvislosti a do jisté míry rovnice, že odklon od jádra byl zapříčiněn růstem preferencí Strany 
Zelených a panickou obavou z prohry v zemských volbách v Bádensku- Württembersku, je poněkud 
zjednodušující, zejména proto, že autorka pracuje s prameny a informacemi, které v žádném případě nemohla 
mít k dispozici CDU/CSU v době svého rozhodování. Autorka tak hodnotí možná exaktně informace, které 
máme v roce 2016 k dispozici, ale to neodpovídá realitě roku 2011. Je třeba si uvědomit, že v roce 2011 
vrcholí v EU hospodářská krize a rozhodnutí o Atomausstieg je rozhodnutím nejenom politickým, ale také 
navýsost národohospodářským. Německá vláda musela zohlednit hospodářské a rozpočtové dopady a vsadit 
zejména na inovaci v oblasti obnovitelných zdrojů a exportu inovací do zemí EU i mimo ni, aby 
kompenzovala národohospodářskou ztrátu odstoupení od jádra. Navíc je třeba si uvědomit, že vlastníkem 
jaderných elektráren v Německu jsou soukromé právnické osoby a stát/země mají jenom omezený vliv na 
fungování jaderných elektráren, proto je celkem zřejmé, že německá vláda musela kalkulovat také s možností 
arbitráží ze strany vlastníků jaderných elektráren a logicky tak musela s vlastníky v zákulisí vyjednávat. Nelze 
opominout ani skutečnost, že velké energetické koncerny jako RWE nebo EON jsou také významnými 
sponzory CDU a CSU. Všechny tyto aspekty měly být v práci zahrnuty a alespoň stručně okomentovány. 



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

V rámci ústní obhajoby doporučuji odpovědět na tyto otázky:
a) Jaké problémy měla jaderná elektrárna Krümmel? Proč musela být urychleně uzavřena?
b) Jak byla konstruována daň z jaderného paliva? Jaké byly reakce na její zavedení?
c) Sponzorují vlastníci jaderných elektráren parlamentní politické strany? Pokud ano, uveďte několik 

příkladů. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako odvážnou a smělou svojí provokativní hypotézou. Navrhuji, aby 
předložená bakalářská práce byla hodnocena jako velmi dobrá, v případě vyčerpávajících odpovědí na výše 
položené otázky lze, zejména pro originalitu hypotézy, hodnotit tuto bakalářskou práci i jako výbornou. 

Datum: 3.6.2016 Podpis: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 

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.


