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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Studie sleduje genezi projektu stavby plynovodu Nord Stream. Soustřeďuje se na otázku weaponizace dodávek a 
tranzitu zemního plynu vůči Ukrajině, v obecné rovině na otázku možností a limitů užití energetických surovin 
státem k jeho zahraničněpolitickým cílům.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce vykazuje obecně solidní úroveň zpracování.  
 
Jakkoli mám za to, že použití pojmu hybridní válka ve vztahu k probíhajícímu rusko-ukrajinskému ozbrojenému 
konfliktu má svoje meze a že i sám tento pojem podléhá natahování a vyprazdňování, vysoce oceňuji, že se autor 
pokusil s těmito nástrahami vypořádat v samostatné teoretické kapitole, v níž představil základní související 
pojmy.  
 
Jádro práce podává přehled rusko-ukrajinských vztahů v plynárenské sféře. Sleduje prehistorii aktuálního 
konfliktu, včetně předcházejících plynových krizí z let 2006 a 2009. Samostatná kapitola zkoumá plynovou 
problematiku coby jednu z domén, v níž Rusko vede aktuální nepřátelské operace.  
 
Práce těží z vyhodnocení rozsáhlé základny převážně anglojazyčných, méně pak českých zdrojů. Pro účely 
bakalářské práce se tato základna jeví dostatečná a dobře volená. Škoda jen, že vynikající Sherrovu práci autor 
využil jen zprostředkovaně skrze recenze.  
 
Základní výstavba textu je určitě přehledná.  
 
K obsahové části závažnějších připomínek nemám. Přesto mám za to, že by si práce zasloužila ještě preciznější 
zacílení. Na samotný Nord Stream (první i druhou větev) – udané téma práce – se dostane řada až ke konci 
samotného textu.  
 
Autor přitom k zodpovězení položené otázky v celém textu vychází z předpokladu, že Rusové dodávky a tranzit 
zemního plynu v rámci zahraniční politiky aktivně využívají (což nerozporuji). Nicméně jak tento mechanismus 
blíže funguje, je zodpovězeno spíše jen v náznacích, než aby bylo strukturovaně vyloženo a vysvětleno. Hutnější 
syntetizace hlavních zjištění by zde pomohla.  
 
V některých pasážích textu prosvítá jeho kompilační charakter.  
 
Aktuálnost a společenská závažnost tématu asi nevyžaduje podrobného zdůvodnění.  
 
Drobnosti: Výraz Moldávie (str. 14) pokládám za rusismus, což v kontextu dané práce působí rušivě; správný 
český název země je Moldavsko. Zmiňovaný rusko-ukrajinský summit v krymské Massandře se uskutečnil 
v roce 1993, a ne v roce 1992 (str. 18). O ruské invazi v Donbasu lze sensu stricto hovořit až od léta 2014, 
zatímco autor ji datuje již k dubnu a květnu toho roku (str. 17).  
 



3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  
Styl vyjadřování je velice věcný a srozumitelný. Jazyková stránka je v normě, byť vyčištění od překlepů a 
přehlédnutí by textu neuškodilo. Co se citací týče, v případě kolektivních prací by mi dávalo větší smysl citované 
položky vztahovat k autorovi konkrétního citovaného příspěvku, a ne pouze k editorovi kolektivního výstupu (tj. 
lépe Kučera in Šír, Tichý in Kizeková apod.). Novou kapitolu možná lépe začínat na nové straně. Zařazení 
vybraných autorských článků v závěrečném seznamu literatury (Hoffman, Hubert, Nagayama) mezi primární 
prameny pokládám za sporné.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Viz výše.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Vysvětlete a shrňte, jak Rusko využívá dodávky a tranzit zemního plynu k zahraničněpolitickým cílům, tj. v čem 
spočívá a jak funguje mechanismus této weaponizace energetických surovin.  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práce vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. Navrhuji ji 
hodnotit stupněm B nebo C, podle obhajoby.  
 
Datum: 31. 8. 2020      Podpis: Jan Šír 
 
 
 
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. 


