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

Práce se zaměřuje na téma odklonu od jaderné energie ve Spolkové republice Německo, který v současné 

podobě započal v roce 2011, a politickými motivacemi CDU/CSU pro náhlou změnu postojů. Představuje 

tak velmi zajímavý a neobvyklý pohled na politické rozhodnutí, které ovlivnilo a dosud ovlivňuje 

energetickou politiku nejen v Německu, ale i v okolních zemích. 

 

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

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

Práce je zpracována velmi solidně včetně argumentační struktury. K. Bundová se ve své práci zabývá 

nejprve tzv. prvním odklonem od jaderné energie, který byl dohodnut kolem roku 2000, a zkoumá 

motivace zúčastněných stran. U tzv. prvního odklonu stály Zelení a SPD, tedy strany, u nichž 

představoval odmítavý vztah k jádru dlouhodobý ideologický postoj. V práci jsou dále načrtnuty snahy A. 

Merkelové ve své první vládě (po roce 2005) a ve své druhé vládě (po roce 2009) zneplatnit zmíněný první 

odklon. Hlavní záběr práce se věnuje důvodům pro extrémně rychlé rozhodnutí Angely Merkelové (a celé 

CDU/CSU) v březnu 2011 pro rychlý odklon od jádra po katastrofě v japonské Fukušimě. Právě 

parametry této změny a politického diskurzu jak Angely Merkelové, tak i CDU/CSU, jsou hlavním 

přínosem této práce. Takto zásadní rozhodnutí uskutečněné v rekordně krátkém čase je v evropském 

kontextu spíše unikátní. Autorka dochází k přesvědčení, že důvody pro uvedenou změnu byly u CDU/CSU 

spíše pragmaticko-politické a nikoliv ideologické.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je po formální stránce zpracována velmi solidně a nevykazuje závažnější nedostatky. Autorce je 

možné vyčíst nedostatečné členění textu do odstavců, které jsou někdy příliš dlouhé a činí text méně 

přehledný.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce se věnuje tématu, které již bylo na IMS FSV UK mnohokrát zpracováno v kvalifikačních 

pracích. Nicméně autorka si dokázala nalézt dílčí téma a velmi originální pohled, které není pouhou 

syntézou již napsaných prací, nýbrž přináší i zajímavý pohled na závažné německé rozhodnut v oblasti 

energetiky z roku 2011. 

 

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

1. Charakterizujte ideologický postoj CDU/CSU k jaderné energii po tzv. prvním odstoupení od 

jádra v roce 2011. 

2. Dokázal rychlý „U-Turn“ politiky Angely Merkelové zachránit politické postavení CDU/CSU 

v zemských volbách? Je možné sledovat dopad také na výsledek následných spolkových voleb? 

3. Bylo rozhodnutí o opuštění jaderné energetiky učiněno s vědomím všech možných negativních 

následků pro celou oblast německé energetiky? Konkrétně mám na mysli zvýšení emisí 

z uhelných elektráren a nedodržení mezinárodních závazků, riziko přetížení sítě včetně hrozících 

black-outů? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce jednoznačně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V případě zdařilé obhajoby navrhuji hodnotit stupněm v ý b o r n ě. 



 

Datum: 25.5.2016       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. 


