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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 
1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Komentář ke schváleným tezím:              

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
1 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:             
 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:      

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:  Předložená diplomová práce Adama Bradáče je věnována, jak ostatně 
vyplývá z jejího názvu, problematice energo-politického chování Německa. Hlavním cílem 
práce bylo ukázat, že Německo - nejsilnější evropská ekonomika a významný dovozce 
energetických surovin, se právě v oblasti energetické bezpečnosti nachází - a proto i 
chová, jinak, než ostatní velké evropské země/ekonomiky. Vedle absence "národního 
energetického šampióna", jímž například Francie či Británie alespoň částečně řeší tuto 
problematiku, se v případě Německa jedná o silný (a ve srovnání s dalšími státy této 
váhové kategorie zřejmě nejsilnější) proevropský a prointegrační diskurz, který však právě 
v oblasti energetické bezpečnosti není ani zdaleka tak silný. Tento postoj, jak bylo v práci 
dokumentováno, má své kořeny jak v dimenzi historické (pozitivní zkušenost s Ruskem), 
tak i v bezprecedentně "bezpečném" složení dodavatelů energosurovin do SRN.  Diplomant 
velmi přesvědčivě ukázal, že u všech relevantních politických sil v Německu v tomto ohledu 
existuje konsensus a na základě pečlivé analýzy stranicko-politických dokumentů dále 
ukazuje na ambici stát se lídrem vývoje a produkce moderních a k životnímu prostředí 
šetrných technologií, které by z Německa/Evropy mohly učinit globálního energetického 
lídra nového typu. Práci považuji za velmi zdařilou jak v oblasti obsahové, kde autor 
jednoznačně odpověděl na všechny kladené otázky, tak i formální a bez nejmenších 
pochybností ji doporučuji k obhajobě.              

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak velký/malý vliv na energeticko-politické chování Německa dle vašeho názoru může 

mít případné zahájení těžby tzv. břidlicového zemního plynu v Polsku a na Ukrajině,  



zvláště ve vztahu k Rusku? 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení:   Protože práce, dle mého názoru, ukázala na celou řadu specifik, 
které by, zvláště pokud přihlédneme k důleýžitosti Německa ve středoevropském prostoru, 
mohly být zajímavé i pro širší veřejnost (včetně veřejnosti odborné) dovoluji si příslušné 
komisi, v případě úspěšné obhajoby, navrhnout ke zvážení tuto práci následně publikovat 
v rámci publikačního programu IPS.        
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 17.6.2012                                                      Podpis: 


