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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. téma vysoce aktuální, autor propojuje úvahy o energetické bezpečnosti v obecné 
rovině s konkretizací na dovoz plynu; výzkumné otázky jsou logicky zaměřeny 
směrem autorova zájmu, jsou adekvátní předkládané práci; k vzhledem 
k frekventovanosti tématu v posledních letech je míra originality při formulaci 
otázek nižší 

ii. oceňuji nyní aktuálně užívanou formulaci energetické bezpečnosti IEA, která ale 
vychází z pojetí EU z roku 2006; jako metodu zvolil diplomant explanatorní 
případovou studii – tzn. spíše deskriptivní charakter práce s hodnotícími soudy  

iii. zdroje jsou poměrně diversifikované, jejich výtěžnost je dobrá 
iv. bez připomínek 

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

rozumím zaměření autora na problematiku rostoucí plynové závislosti, je dobře 
argumentována 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 



v. bez připomínek 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
vi. bez připomínek 

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

vii. bez připomínek 
 

 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

1) Je-li zprovoznění LNG terminálů pouze a jen pojistkou pro energetickou bezpečnost 
ČR, nakolik jde o psychologickou hru, nakolik o reálnou diversifikaci? 

2) Jaké jsou největší bariéry české plynové bezpečnosti, a to nejen vnější, ale i vnitřní? 
3) Můžeme chápat potencionální napojení na LNG terminál Swioujście jako skutečné 

posílení plynové bezpečnosti? Proč ano, proč ne? 
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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