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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); 

 

Adam Bradáč si dal za úkol analyzovat energetickou politiku SRN. Z hlediska 

metodologie pojímá téma jako případovou studii, kterou teoreticky, politicky, 

časově/historicky i tématicky vymezuje. Cílem i přínosem práce je ukázat na dilema 

Německa, které je členem EU a významným exportérem, je však závislé na dovozu 

surovin (ropy, zemního plynu ect.). Zároveň a právě díky energetické závislosti udržuje 

nadstandardní vztahy s Ruskem (např. v roce 2010 zaujímal ruský podíl 39,2 % na 

celkových importech zemního plynu do SRN). Jádro studie proto autor rozdělil logicky 

tak, aby analyzoval stěžejní témata (energetickou bezpečnost; energetiku SRN vč. 

problematiky diverzifikace a energetického mixu; postoje politických stran k tématu, kap. 

3; Rusko jako energetický dodavatel pro SRN, kap. 3.2.1; energetickou politiku EU a 

SRN, kap. 4, podkap. 4.3 ), což se mu zdárně podařilo.  

V některých ohledech mohl ještě doplnit, příp. lépe rozpracovat: význam udržitelných 

zdrojů pro SRN a vzrůstající význam tohoto sektoru v německém hospodářství; 

k energetické politice EU uvést další dokumenty po roce 2005, např. Zelenou knihu z roku 

2006; energetickou politiku v Lisabonské smlouvě, čl. 194 SFEU; politickou dimenzi 

vztahu k Rusku v kontextu Východního partnerství založeného roku 2009.   

 

 

 



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); 

 

Předložená práce podává velmi podrobné zpracování problematiky dílčí politiky SRN, 

konkrétně oblasti energetiky a energetické politiky. Autor při analýze použil rozsáhlé 

zdroje. Kladně hodnotím zvláště fakt, že se neomezil na sekundární literaturu, ale použil 

elektronicky dostupné dokumenty: statistiky, programy politických stran, koncepční 

materiály, expertní studie ect. Práce poskytuje na jedné straně empirické a faktografické 

poznatky (včetně energetické politiky EU), na druhé straně, což hodnotím kladně, autor 

poznatky průběžně shrnuje a hodnotí vždy daný úsek (např. s. 55). V závěru mohl autor 

lépe využít „svých“ dílčích zhodnocení, a výrazněji propojit všechny aspekty sledované 

problematiky (vnitřní německou politiku, německo-ruské vztahy, politiku EU a 

energetická dilemata SRN).  

V závěru rovnež postrádám odpověď na hypotézu z úvodu (s. 17), zda „německá 

energetická politika představuje překážku pro „užší“ evropskou energetickou integraci“. 

Autor zde mohl navázat na podkap. 4.3 a svou hypotézu uvést rovněž v závěru v uceleném 

kontextu dalších otázek.  

 

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

Práce správným způsobem a přiměřeně využívá relevantních odkazů. Odkazy a citace 

včetně internetových zdrojů jsou provedeny v poznámkách pod čarou. Seznam literatury  

i pramenů (internetové zdroje) je pečlivě zpracovaný.  

 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

Diplomová práce Adama Bradáče je přehledně členěná a jazykově velmi dobře zvládnutá. 

Překlepy výjimečně, str. 35 dole. 

 

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

Práce obsahuje abstrakt, anglické summary, na začátku DP je projekt. Zpracování celkově 

odpovídá projektu. Autor uvedl potřebná data v grafech na příslušných místech v textu  

(s. 33, 43), další přílohy proto nejsou pro hlavní cíl práce nezbytné.  

 

 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 

 

Diskusi při obhajobě bych věnoval prohloubení teoretického konceptu energetické 

bezpečnosti a aplikaci na situaci SRN.  



Prosím, rozveďte hypotézu z úvodu (s. 17 dole), vysvětlete ji, a na základě dosažených 

výsledků svého výzkumu na ni odpovězte. 

 

Dále by mohl autor vysvětlit, jak se spolupráce v energetické oblasti mezi Ruskem s SRN 

projevuje v  jiných oblastech politiky SRN vůči Rusku (i v kontextu německé 

Europapolitik). Uveďte konkrétní příklady, zvláště se prosím zaměřte na problematiku 

lidských práv v Rusku a německý postoj k tomuto tématu.  

 

 

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]); 

 

Posuzovaná diplomová práce odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci na KMV 

FSV UK. Práce vykazuje známky vlastní promyšlené koncepce autora a má jasnou 

strukturu. Za silnou stránku práce považuji, že její autor uspokojivě zpracoval relativně 

mnohovrstevné téma a obsahově zvládl problematiku energetiky. Přenesení případové 

studie (SRN jako energeticko-politický hráč) do širší teoretické roviny včetně důsledné 

aplikace konceptu energetické bezpečnosti a závěrečného zhodnocení autor zvládl pouze 

částečně. Přesto považuji studii za velmi informativní a zdařilou.  

 

8. navrhovaná klasifikace. 

 

Velmi dobře (v případě výborné obhajoby se nebráním hodnocení výborně) 

 

datum       podpis 
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