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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

 

Cieľ práce sa zmenil úplne. Ako tému diplomovej práce autor zvolil komparáciu 

energetickej, konkrétne jadrovej, politiky vo Francúzsku. Hlavným referenčným míľnikom, 

alebo bodom zlomu, má byť havária jadrovej elektrárni Fukušima I, ktorá sa udiala 11. 

marca 2011 a ktorej následky výrazne ovplyvnili postavenie jadrovej energie vo svete, ako aj 

jej citlivé vnímanie verejnosťou.  

Hlavným objektom skúmania sú vybraní štátny aktéri a spoločnosti zaoberajúci sa výstavbou 

a spravovaním jadrových elektrární. Zo štátnych aktérov sa jedná najmä o Úrad pre jadrovú 

bezpečnosť – ASN, francúzskych prezidentov François Hollanda ako aj jeho predchodcu 

Nicolasa Sarkozyho, Ministerstvo ekológie, udržateľného rozvoja a energie FR a politické 

strany. Hlavní aktéri zo súkromnej sféry, ktorým sa bude venovať výskum, sú Areva a 

Électricité de France – EDF. Predmetom skúmania bude verejný diskurz uvedených aktérov 

ohľadom podpory jadrovej energie vo Francúzsku.  

Dôležitým aspektom práce by malo byť zasadenie problematiky do kontextu energetickej 

bezpečnosti, ktorá je významnou súčasťou politického rozhodovania a hrá dôležitú úlohou 

pri výbere energetickej štruktúry krajín.  

Zvolená téma reflektuje skutočnosť, že jadrová energia má významný vplyv na energetickú 

štruktúru vo Francúzsku, keďže tvorí chrbticu elektrickej produkcie krajiny. Priblížený 

bude v krátkosti i vplyv politiky Európskej únie. Práca porovná nielen agendu francúzskej 

vlády, ktorej úloha je formovať politickú líniu krajiny, ale zameria sa i na pohľad samotných 

politických strán a celkovú mienku v spoločnosti k danej problematike. 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

 

Práca je časovo ohraničená začiatkom 21. storočia. Ako východiskový bod slúži zákon o 

smerovaní francúzskej energetickej politiky (zákon POPE) z roku 2005. Tomu predchádzala 

verejná debata v roku 2003 a politická diskusia v roku 1999. V tomto období tiež dochádza k 

obnoveniu výstavby nových jadrových reaktorov vo Francúzsku a v Európe . Horná časová 

hranica práce bude stanovená schválením Zákona o energetickej tranzícii koncom roka 2015 

a rozhodnutím o odstavení atómovej elektrární Fessenheim na začiatku roka 2016. 

Z teritoriálneho hľadiska je práca zameraná na Francúzsko, pre potreby práce však bude 

spomenutý jadrový sektor v Európe.  

Vecné vymedzenie korešponduje s cieľom práce, má ísť o energetickú  politiku Francúzska a 



sledovanie zmeny podpory jadrovej energie politikmi, energetickými spoločnosťami a 

verejnosťou. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

 

Text práce je rozdelený na päť základných častí. Tou prvou je teoretická časť, ktorá sa 

zaoberá vymedzením teoretického prístupu, metodológiou a vysvetleniu pojmu energetická 

bezpečnosť. Ďalšia časť predstaví históriu, význam a postavenie jadrovej energie vo 

Francúzsku. V tretej časti bude priblížený rozhodovací proces vo Francúzsku, vplyv 

prezidenta a štátni aktéri schopní ovplyvňovať energetickú politiku. Štvrtá časť sa zaoberá 

energetickou politikou Francúzska pred haváriou vo Fukušime a v piatej bude skúmaný 

vývoj francúzskej energetickej politiky po havárií.  

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

 

V prípade tejto práce sa jedná o kvalitatívnu komparatívnu analýzu. Pozornosť bude 

zameraná na energetickú politiku vo Francúzsku, energetickú bezpečnosť a skúmanie 

verejného diškurzu uvedených aktérov v oblasti energetiky. V zásade ide o analýzu 

dokumentov ako zákony, vládne nariadenia, vyjadrenia politikov, agentúrne správy, 

novinové články a pod. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 
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Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

 

Došlo k prehodnoteniu a následne k zmene témy. Nová téma je aktuálnejšia a venuje sa 

dôležitej problematike - energetike a energetickej bezpečnosti. Použitá metodológia sa 

zmenila na komparatívnu analýzu. Výskum sa zameral na verejný diškurz a prebehol výber 

aktérov.  
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