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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;

příměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení - výběr a zdůvodnění; metoda

zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická

provázanost);

Autor si zvolil jedno z nejvíce diskutovaných "bezpečnostních" témat současnosti, kterému
však přistoupil velmi originálně, a to jak z hlediska východisek, tak i z hlediska analýzy
samotné. Práce je teoreticky a metodologicky ukotvená a využití primárních i sekundárních
zdrojů velmi široké.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty - úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);

Autor operacionalizuje klíčový kontext - interdependenci - relativně komplikovaným
způsobem, který vyžadoval rozsáhlou empirickou analýzu. Tuto výzvu však autor zvládl
naplnit. I přes výše zmíněnou komplexitu analýzy je argumentační struktura textu jasná, i
když samotná konceptualizace by mohla textem zřetelněji prostupovat.



! Bez připomínek

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na OP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající OP]);

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Velmi oceňuji narušení dominantního (nejen)
akademického diskurzu determinujícího Rusko (pouze) jako energetickou hrozbu. Vzhledem
ke kvalitě a hloubce analýzy vnímám v tomto ohledu tuto OP jako velmi přínosnou.
Pozitivem ·e také ·iž v' še zmíněná em irická hloubka ráce.
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