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Posudek na bakalářskou práci Jakuba Imricha „Úskalia rusko-čínskej spolupráce v oblasti 

energií 2000-2010. Otázka ropy a zemního plynu“. 

Rusko-čínské vztahy v energetické sféře jsou na první pohled charakteristické čínskými 
požadavky na dovoz ropy, ale celkem malými tlaky na dovozy zemního plynu z Ruska a na 
stavbu příslušné infrastruktury. Vyplývá to nejen ze struktury čínské energetiky, těžby a 
zásob, ale také částečně dovozů a možností tzv. břidličného plynu.  

Problematika ovšem tvoří velmi důležitou součást rusko-čínských vztahů. Práce J. Imricha  je 
proto značně aktuální. Vhodné by ale asi bylo, kdyby autor téma zasadil pevněji do širší 
perspektivy rusko-čínských vztahů, činnosti Šanghajské organizace či BRICS. Autor téma 
dobře strukturoval, ale při vlastním líčení problematiky by měl striktněji odlišovat ropnou a 
plynárenskou problematiku a text lépe uspořádat. 

Konkrétnější poznámky:  

s. 13- nejedná se jen o změnu dodavatele, ale také o snahu přesunout část dodávek z lehce 
blokovatelných námořních tras na pozemní produktovody, navíc na území dalšího státu; 

s. 14-Západní autoři mají tendenci rusko-čínské vztahy a rozhodování  stran příliš politizovat. 
Čína je v situaci, kdy může požadovat dodávky nejmodernějších technologií, nejkvalitnějšího 
zpracování a včas. Je otázkou, zda ruští dodavatelé (přes nářek svých novinářů a činitelů) 
mohli takové podmínky splnit. Sotva. 

ss.19-20-Rusko se snaží  diverzifikovat  strategické směry svého exportu. Snížit podíl Evropy, 
zvýšit Asie a Tichomoří. I když povolí zahraniční účast v jakémkoliv projektu, vždy si ruská 
strana ponechá jeho 51% kontrolu. To platí obecně (viz Nord Stream, South Stream, 
Štokmanskoje) a tudíž i pro čínskou CNPC. 

s. 21- Uvedená diskuse ohledně trasy ruského ropovodu do Číny   byla spojená se společností 
Jukos. Jednalo se tehdy o její „soukromou“ iniciativu, která byla ovšem v rozporu s plány 
Putinovy administrativy vést ho do ruského terminálu a ropu prodat tomu, kdo ji zaplatí a 
nevázat se jen na Čínu jako na jediného odběratele. 

s. 28- Suroviny obecně, a energetické zvláště (ropa), tvoří většinu hodnoty ruského vývozu a 
příjmy z něj pak solidní část příjmů státního rozpočtu. Jsou tudíž pro vládu příliš důležité, než 
aby se jejich export nepokoušela kontrolovat. 

Práce J. Imricha celkově splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Hodnotím ji jako 
velmi dobrou. 
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