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Předkládaná práce se soustřeďuje na energetickou spolupráci Ruska a Číny. Rusko, jako 

největší světový producent ropy a zemního plynu, a Čína, největší světový konzument energií, 
jsou i díky své geografické poloze jakoby předurčeni ke spolupráci v energetické oblasti – 
ideální dodavatel a odběratel. Přesto tomu tak zdaleka není – hlavním partnerem Ruska 
zůstává Evropa a vývoz ruské ropy do Číny činí jen 6 % čínské spotřeby a pouhá 4 % plynu. 
Autor se ve své práci snaží zodpovědět otázku, proč je tomu tak. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí – historický úvod (Mrak minulosti) se stručně 
zabývá historií rusko (sovětsko)-čínských vztahů, druhá kapitola se poněkud zavádivě 
jmenuje Význam ropy a zemného plynu, fakticky se však věnuje kvantifikaci rusko-čínské 
obchodní výměny s důrazem na tyto suroviny a rovněž spotřebě a distribuci dovozu těchto 
surovin do Číny i z ostatních zemí (včetně prognóz do budoucna). Těžiště práce je ve třetí 
kapitole nazvané Úskalie spolupráce. Ta je rozdělena do tří částí – problémy na ruské straně, 
problémy na čínské straně a externí faktory. 

Autor dokládá, že mezi hlavní faktory stagnující spolupráce patří především snaha Číny 
diverzifikovat své dodavatele energií, tj. snaha čínských elit nepřipustit závislost na některém 
z regionů (Rusko, ale též např. oblast Perského zálivu), způsobu přepravy v případě ropy 
(preference pozemní cesty, což ovšem často odporuje snaze o diverzifikaci zdrojů), v případě 
zemního plynu pak je zde jedním z hlavních faktorů i malý význam zemního plynu pro 
čínskou energetiku (v důsledku dostatečné kapacity vlastní čínské produkce uhlí). 

Mezi další zdroje nesouladu pak autor řadí nesoulad mezi ruskou a čínskou představou o 
ceně plynu, intervenci státu do exportu i importu na obou stranách (ropa a zemní plyn jako 
strategické suroviny a jejich pojetí jako součást zahraniční politiky), nerozvinutost ložisek 
východní Sibiře, do nichž se bez zajištění odbytu nevyplatí ruské straně investovat atd. 

Celkově autor hodnotí výsledky spolupráce jako nakonec pozitivní pro Čínu – diverzifikace 
zdrojů je úspěšná (kromě zmíněných oblastí je to i Afrika, Střední Asie, Austrálie atd.), 
slabinou zůstává jen otázka přepravy námořní cestou. V případě Ruska, které se podobně 
snaží diverzifikovat svůj export, je tato snaha zatím fakticky neúspěšná a Rusko je stále 
závislé na svých odběratelích v Evropě (týká se plynu).  

Práce je koncepčně dobře strukturována, provedení občas drhne. Některá tvrzení a údaje se 
opakují (do značné míry se překrývá druhá a třetí část, neustálé omílání faktu, že Rusko je 
největší producent a Čína největší konzument je poněkud iritující – i když na s. 8 je u plynu 
uvedeno až na 2. místě, drobnost, ale měla se vychytat), „úvody“ jednotlivých kapitol, které 
jsou pak rozváděny v podkapitolách atd. Některá tvrzení bez doložení příkladů považuji za 
problematická (vliv ruských společností Gazprom a Rosněfť přesahující vliv ministerstva 
zahraničí, s. 20). Autor přespříliš podléhá síle tématu a zpracované literatury a význam těchto, 
jistě strategických, surovin skoro až démonizuje, např. tvrzení o energiích jako jedněch z 
nejúčinnějších zdrojů moci a limitech vojenské síly (tamtéž – ostatně sama diverzifikace 
zdrojů autorem popisovaná u Číny naopak ukazuje limity těchto strategických surovin).  

Celkově by práci prospělo, kdyby autor trochu sestoupil z „výšin“ (procenta, milióny tun, 
strategické úvahy) a šel více do hloubky a věnoval se více konkrétním příkladům a otázkám. 
Rovněž bych doporučil, aby byla založena na více zdrojích. Je vidět, které jsou dominantní a 
vedou autorovu argumentaci (Lo, Berger, Blank, Vatansever, Mommen). Zcela chybí ruské 
zdroje (k tématu fakticky jen Berger, článek ovšem z roku 2004). 



Stylisticky i po stránce pravopisu je práce v pořádku, formální úprava poznámek a 
bibliografie rovněž.  

Práce splňuje náležitosti a kritéria bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě s navrženým 
hodnocením velmi dobře. 
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