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

přiměřenost, 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); 
 

i. téma vysoce aktuální, autor propojuje úvahy o energetické bezpečnosti v obecné 
rovině s konkretizací na roli plynu ve vzájemných vztazích Ruska jako exportéra a 
evropských zemí závislých na importu ruského plynu – název práce je zbytečně 
komplikovaný, nepřehledný; ostatně celý text je dokladem jistého verbálního 
exhibicionismu; formulace cíle diplomové práce je opětovně přehnaně quasi 
vědecká, nicméně pod povrchem novodobé moliérovské precióznosti je originální, 
tento cíl je zajímavě položen a také argumentován 

ii. hledisko teoretického zakotvení bylo zcela ignorováno, nicméně metodicky je 
předkládaná práce zaměřena na kvalitativní analýzu s vícepřípadovou studií 
rozhodovacího procesu ruské vrcholné politiky 

iii. bez připomínek 
iv. text je logicky strukturován, kontinuálně 

 
 

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); 
 

rozumím zaměření autora na problematiku plynové závislosti, je dobře argumentována, 
ačkoliv význam plynu a ropy ve vnější bezpečnosti by neměl být nějak diferencován či plyn 
nemusí být akcentován – jejich závažnost, dopravní náročnost je vysoce analogická, obě 
komodity jsou v podstatě zatím nenahraditelné a jsou prozatím analogicky substituovatelné 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
v. bez připomínek 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
vi. bez připomínek 

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

vii. bez připomínek 
 

 
 

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

1) Putinovské Rusku zcela určitě používá energetické zdroje jako nátlakovou zbraň, 
nicméně – klasická causa s Ukrajinou a uzavírání kohoutků a zvyšování cen: nakolik 
hrála v těchto případech změna zahraniční politiky za Juščenka?  

2) Jaké jsou současné vztahy Ruska a Ukrajiny v rovině energetické? (ad Janukovič?) 
3) Jak byste interpretoval projev Millera (Gazprom) v červnu 2010 ve Francii z hlediska 

ruských postojů k vývoji energetiky?  
 
 

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

 
práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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