
Oponentní posudek na bakalářskou práci Jiřího Kupky Společná energetická politika EU 
: perspektivy a limity spolupráce.

Jakkoli autor využil řadu zahraničních zdrojů, dokázal adekvátně reprodukovat obsah 
zahraniční literatury a spojit její závěry s údaji z jiných zdrojů, vidím v předložené práci dva 
větší problémy koncepčního rázu.

Jeden souvisí  s předmětem a teorií. Autor si podle mě dostatečně neujasnil svůj předmět a 
lavíruje mezi dvojím – energetickou politikou a energetickou bezpečností. Energetická
bezpečnost může být aspektem energetické politiky, ale není s ní totožná, energetická 
bezpečnost může brát v potaz různé oblasti, ale nestává se tím energetickou politikou. 
V analýze tématu musí badatel udržet jednotnou perspektivu. Jestliže základním cílem je 
zjistit, zda může vzniknout společná energetická politika EU (název práce, cíl na s. 8, 
výzkumné otázky na s. 12) je překvapivé, že v hypotéze už je důraz přenesen spíše na 
energetickou bezpečnost (s. 12) a teoretické zázemí, které si autor chystá je orientováno –
pokud ne zcela, pak z velké části – rovněž na otázku energetické bezpečnosti. Vyvrcholením 
tohoto trendu pak je, že závěr už je zcela ve znamení energetické bezpečnosti, ba že 
energetická politika je vlastně subsumována pod bezpečnost (s. 57).

Je také škoda, že nám autor přes relativně rozsáhlou teoretickou část – vlastně stejně 
rozsáhlou, jako je část empirická – zapomene sdělit, s kterou definicí energetické politiky 
nebo spíše bezpečnosti bude vlastně pracovat. Mimo jiné proto se teorie do empirické části 
příliš nepromítá. Empirická část je strukturována podle aktérů, nikoli témat či aspektů 
politiky/bezpečnosti a svým obsahem zároveň přenáší v protikladu k teoretické části váhu od 
energetické bezpečnosti k energetické politice (dobře patrné je to zvláště u kap. věnované EK, 
ale v jen o něco menší míře i v obou „národních“ kapitolách).

Další výhrady jsou drobnějšího rázu, formálního (v textu či poznámkách pod čarou je lépe 
požívat zkrácenou verzi odkazu), nebo teoretického (6 výzkumných otázek je celkem velké 
sousto a pro řešení některých z nich jsou vypracována celá objemná teoretická instrumentaria
např. pro otázku č. 5, tedy pro otázku evropeizace)

Práci navrhuji hodnotit známkou 2.
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