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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autor se ve své práci zaměřil na 

problematiku využití energetických surovin pro politické cíle. Problém zkoumá na příkladu výstavby plynovodu 

Nord Stream 2. Práce přitom využívá v poslední době velmi populárního konceptu hybridní války, který ve 

vedení války zdůrazňuje jiné prvky než účast pravidelných armád. Autor se ptá, jestli je plynovod Nord Stream, 

který Rusko ve spolupráci s německými firmami staví, může být brán jako nástroj hybridní války. Problémem 

nicméně je, že cíl práce a výzkumná otázka jsou poměrně nejasně definovány. Rigidnější vymezení by práci 

jednoznačně pomohlo.   

 

 

 

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

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

Práce se dělí do dvou částí, které na sebe příliš nenavazují, respektive ne tolik, kolik by mohly a měly. První, ve 

které autor vysvětluje koncept hybridní války, mi přijde vcelku dobrá, byť samozřejmě v kontextu faktu, že se 

jedná o bakalářskou práci. Osobně bych ještě radil hlouběji probrat některé další koncepty, aby bylo jasné, 

proč autor zvolil právě tento a ne jiný.  

Další moje výhrada jde k až přílišné rozkročenosti práce. Podle mého názoru se autor měl méně zabývat historií 

nátlakových akcí (popřípadě je jen zmínit v nějaké velmi krátké kapitole). Tyto části jsou poměrně povšechné, 

v jiných případech zase zbytečně detailní. Například společnost Itera nebylo úplně možné chápat jako 

samostatný subjekt, šlo spíše o projekt manažerů Gazpromu jak odčerpávat ze státní firmy finance. Centrem 

nicméně měl být Nord Stream, což zde úplně není. K Nord Streamu jako takovému se práce dostává až na 

stránce 23, což je vzhledem k délce práce a zadané otázce velmi pozdě.  

  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Některé odkazy jsou chybně uvedené. Například publikace UMV pod vedením A. Kizekové (v textu 

Kizemková) odkazuje na str 38, což je kapitola O. Ditrycha o české bezpečnosti, zatímco kapitola L. Tichého 

o Nord Streamu začíná stránkou 68. Nepříliš pochopitelné je mi i způsob rozdělení na primární a sekundární 

zdroje, kdy první kategorie obsahuje i publicistické články, stejně jako druhá.   

Práce obsahuje poměrně hodně nešikovných vyjádření. Například opakované stavění Ukrajiny a Sovětského 

svazu do protipólu je nevhodné, vzhledem k tomu, že Ukrajina byla součástí SSSR (str. 3, 16). Autor také 

nadužívá podstatná jména slovesná  

Obecně tak mohu říci, že by práci slušelo ještě jedno pročtení. Některé věty by se pak podařilo eliminovat, 

popřípadě přeformulovat: „Ačkoliv tyto společnosti bývají často vlastněny státem, můžeme je označit za 

soukromé subjekty, které se tak můžou podílet na vedení komplexního boje vůči určitému cizímu státu.“  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Osobně nejsem příznivcem konceptu hybridní války, a to nikoli 

proto, že bych nevěřil, že Rusko ekonomický či propagandistický nátlak aplikuje, ale proto, že vytváří dojem 

jakési nové politiky. Ostatně, kritika jejího projevu, tzv. Gerasimovovy doktríny, přímo od autora tohoto 

pojmu Marka Galeottiho, jde právě směrem „nejde o nic nového“. V této práci mi přijde, že se autor až příliš 

snažil situaci do konceptu vměstnat. Nejde určitě o špatnou práci, ale tento prvek působí až rušivě. Nejde 

rozhodně o špatnou práci, autor se snažil vnímat i jiná vysvětlení ekonomického nátlaku. Prokázal tím 

kritický přístup k situaci, což zaslouží ocenění.  



Práce není rozhodně bezchybná, nicméně většinu chyb považuji za důsledek „nevypsanosti“ autora, což se 

postupem času může změnit (a téměř jistě změní).  

  

 

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

a) V oblasti ekonomického nátlaku se vždy jedná o souběh několika faktorů. U Nord Stream jde o snahu Ruska 

nezáviset na tranzitních zemích, zároveň ušetřit za poplatky versus možnost nátlaku na Ukrajinu. Jak byste 

odpověděl někomu, kdo by tvrdil, že se jedná o standardní byznysovou politiku zaměřenou na zisk co nejsilnější 

pozice ve vyjednáváních o ceně?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Pro hodnocení navrhuji stupeň C-D v závislosti na obhajobě.  

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

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. 

 

 


