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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. Diplomantka si zvolila aktuální téma energetické bezpečnosti EU se zaměřením na 

sektor elektrické energie jako případovou studií. Za hlavní cíl práce si stanovuje 
ověřit platnost argumentu, že tři hlavní strategie unijní energetické politiky, a to 
zvýšení udržitelnosti a efektivity environmentální ochrany, vytvoření 
konkurenceschopného vnitřního trhu s energiemi a zabezpečení energetických 
dodávek, jsou často z praktického hlediska vzájemně protichůdné. 

ii. Teoreticko-metodologickému ukotvení je zejména z hlediska zdůvodnění v 
diplomové práci věnována menší pozornost. Vzhledem ke strukturovanosti a 
charakteru práce by bylo dobré vyčlenit této oblasti určitou samostatnou pasáž. 
Nicméně ve výsledku to nijak neruší celkovou kvalitu diplomové práce.  

iii. Volbu zdrojů a práci s literaturou lze vyzdvihnout jako velmi silnou stránku práce. 
iv. Text je logicky strukturován, jednotlivé části relativně dobře provázány, vytknout by 

se daly občasné „hluché části“ – zejm. nečíslované podkapitoly zabíhající zbytečně 
do podrobností a odvádějící tak pozornost od nosné linie práce.  

 
 

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); 
 

Téma je velmi dobře a pečlivě zpracováno, práce nepostrádá přehlednou strukturovanost, 
logickou a provázanou argumentaci. Z hlediska myšlenkové linie autorka vychází zejména 
z předních prací odborníků na dané téma či aktuálních závěrů/dokumentů relevantních 
institucí. V tomto směru lze vyzdvihnout volbu zdrojů a práci s literaturou. V diplomové 
práci je patrná i vlastní přidaná hodnota autorky zejm. v podobě Kapitoly 4. Občas dochází 
k zabíhání do podrobností na úkor nosné myšlenkové osy práce (ve smyslu zacílenosti na 
výzkumnou otázku/hypotézy). S přihlédnutím na sumarizační odstavce kapitol, lze přesto 
doporučit trochu větší důraz na jasnější provázané sdělení každé kapitoly vztahující se 
k celku a progresivně směřující k řešení, aby se čtenář neztrácel v množství faktů. Jinak 
po stránce faktické se jedná o práci na vysoké úrovni, od teze diplomové práce se nijak 
významným způsobem neodklání. 

 
 

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

 
bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

výborná, bez připomínek 
 
 

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

bez připomínek 
 
 

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

bez připomínek 
 

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]); 
 

Jedná se o kvalitní diplomovou práci po všech stránkách na vysoké úrovni splňující 
požadavky kladené na DP a bez problému doporučitelnou k obhajobě. Mezi silné stránky 
diplomové práce patří identifikace a rozbor hlavních problémů daného energetického 
sektoru, který ukazuje hlubší vhled autorky do problematiky; jako velmi zdařilou lze 
vyzdvihnout Kapitolu 4. (Interpretation provided by EU integration theory). Celkově lze 
práci označit jako výbornou. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
výborně 
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