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TIUe of the thesls :
Bezpečnosť dodávo k a distribúcie zem ného plynu na
území Sl ovenskej republ iky

OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or S/ovak):

Jak autor sám avizuje, práce je předevsím popisem aktuální a histrické situace na
Slovensku zasazená do širšího konceptu Evropského plynárenství. Z mého pohledu se jedná
o relativně ucelený teoretický základ pro další práci na tématu.

Práce je koncipována jako jako jakýsi celkový přehled a náhled do témat
souvisejících s bezpečností dodávek na Slovensku. Myslím si, že autor si dobře osvojil
projování informací z různých pramenů a vhodně je nastrukturoval do jednotlivých kapitol.
V některých částech autor m írně pozapomně l na práci s literaturou a objevuji se některá

fakta bez příslušných odkazů , obecně se o tomto problému hovořit nedá. Velice kladně

hodnotím autorův cit pro práci s vhodnými ilustracemi a obrázky, které danou oblast dobře
přibližuj í. U grafů je to mírně horší, zejména v poslední sedmé části je jich místy až moc, bylo
by vhodnějš í dopln it grafy i o nějaký popis.

Přestože bych očekával trochu větší nadhled nad problematikou, který by byl z práce
patrný, jsem spokojený s úrovní textu, která je na baka l á řskou práci dobrá.

P řípadně k diskuzi: V práci nerozumím úplně přesně popisu virtuálního zásobníku plynu.
Autor by mohl při obhajobě vysvětli t princip a funkci tohoto vírtuálního zásobníku.

Případně k diskuzi: Plynová krize na počátku roku 2009 byla pravděpodobně hlavním
motivem, p roč se autor chtě l zabývat právě touto tématikou. V práci je relativně pěkný popis
průběhu i dopadu této krize. V rámci obhajoby by autor mohl říct vlastní názor na průběh a
dopad této krize a jednotlivé aspekty s tímto spojené.
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CATEGORY POINTS

Literature (max. 20 points) 15

Methods (max. 30 points) 25

Contribution (max. 30 points) 23

Manuscript Form (max. 20 points) 19

TOTAL POINTS (max. 100 points) 82
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