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1. Obsah a struktura práce 

 

Cílem bakalářské práce Jiřího Kupky je zhodnotit perspektivy a limity spolupráce zemí EU v oblasti 

energetické politiky. Za tím účelem zkoumá jednak dosavadní vývoj aktivit, legislativy a politik EU 

a jednak energetickou politiku Německa a Francie jakožto dvou klíčových členských států EU. 

Srovnává ambice EU související s energetickou bezpečností s národními energetickými politikami 

těchto dvou zemí s cílem zhodnotit, do jaké míry je rozvoj unijní energetické politiky reálně 

očekávatelný. 

 

Na začátku práce vymezuje autor velmi obsáhle své cíle, výzkumné otázky a hypotézy. Následující 

část práce je věnována teoretické reflexi zajišťování energetické bezpečnosti. Autor vymezuje 

koncept energetické bezpečnosti v kontextu postudenoválečných diskusí o redefinici pojmu 

bezpečnost a představuje přístupy tří autorů, kteří se energetickou bezpečnostní zabývají (Daniel 

Yergin, Brenda Shaffer, Richard Youngs). Další část práce se věnuje vývoji energetické agendy EU. 

Následně jsou analyzovány energetické politiky Německa a Francie. V závěru práce pak autor 

hodnotí vztah mezi vývojem unijní politiky a energetickými politikami obou členských zemí. 

 

 

2. Hodnocení formální stránky práce 

 

Práce obsahuje všechny potřebné formální náležitosti. Závěrečná bibliografie je zpracována 

přehledně a pečlivě. V textu autor odkazuje na použité zdroje řádným způsobem a dostatečně 

často. Grafická podoba práce je až na drobné výjimky zpracována uspokojivě. Autor píše 

kultivovaným jazykem a práce netrpí závažnějšími stylistickými nedostatky. V textu se rovněž 

nachází jen malé množství překlepů a pravopisných chyb. 

 

 

3. Hodnocení obsahové stránky práce 

 

Autor si pro svou bakalářskou práci zvolil vysoce relevantní téma, v posledních letech v Evropě i 

České republice silně diskutované. V souvislosti s konceptem energetické bezpečnosti lze 

samozřejmě zkoumat, do jaké míry prošla v Evropě, Německu, Francii či ČR energetika úspěšným 

procesem sekuritizace, touto otázkou se však autor příliš nezabývá. Přesto je však nutné ocenit, 

jak velkou pozornost věnuje teoretickému vymezení svého tématu a teoretické reflexi současných 

diskusí o energetické bezpečnosti.  

 

Autor prokazuje solidní přehled zpracovávané problematiky, přesto je však obsahové rovině jeho 

práce nutné vytnout několik nedostatků. Zaprvé, vazba mezi úvodními teoretizujícími pasážemi a 

následnou empiricko-analytickou částí je velmi volná. Zadruhé, autor pro svou analýzu vztahu 



mezi národními energetickými politikami Německa a Francie na straně jedné a unijní energetickou 

agendou nevyužívá žádný z etablovaných teoretických konceptů a analytických nástrojů 

zkoumajících vliv národní politiky na unijní politiku a naopak, respektive problematiku 

reprezentace národních zájmů na unijní rovině. Pak totiž není jasné, do jaké míry a v jakém smyslu 

dopadají národní energetické politiky Francie a Německa na politiky unijní. Zatřetí, provedená 

analýza je až příliš stručná a nedostatečně hluboká. Začtvrté, cíle své práce autor definoval příliš 

široce a ambiciózně, takže je pak mohl na půdorysu bakalářské práce jen obtížně naplnit. 

Formuloval příliš mnoho výzkumných otázek a jeho obsáhlé hypotézy vlastně výzkumnými 

hypotézami nejsou. 

 

 

4. Celkové hodnocení 

 

Navzdory zmíněným nedostatkům Jiří Kupka prokázal dobrou orientaci v tématu i schopnost 

kritického myšlení. Práce je solidně strukturovaná a po formální stránce ji nelze téměř nic 

vytknout. Lze ji tedy doporučit k obhajobě. Doporučuji ji ohodnotit známkou velmi dobře. 
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