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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)

 
 

  1. Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od tezí, 

ale odchýlení je 

vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od  tezí a 

odchýlení není vhodné 

a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce X       

1.2. Metoda práce X       

1.3. Struktura práce   X     
*) 

Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 

výtky pro jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 

Z metodologického hlediska lze kladně hodnotit realizaci osobních rozhovorů se zástupci státní správy, avšak 

současně se nabízí otázka, proč autor nevyužil také kapacit soukromého sektoru.  



 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 

1 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody) (max. 2000 znaků). 
 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné 

a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 

V práci autor zdařile analyzuje aktuální téma - problematiku plynové bezpečnosti České republiky a otázku 

jejího možného posílení v případě realizace a následného napojení české plynárenské soustavy na LNG 

terminály v Baltském a Jaderském moři. Autorovi se podařilo komplexně popsat problematiku ve vztahu 

k České republice, avšak přesahy směrem na úroveň Evropské unie působí v práci cizorodě a rušivě a to 

především v rámci kap. 1. Pokud chtěl autor provázat obě úrovně, bylo by mnohem vhodnější soustředit se na 

snahy a podporu EU o dosažení společného trhu s energiemi do roku 2014, případně propojení přenosových 

soustav do roku 2015 a nikoli na cíle klimaticko-energetického balíčku. Tento nedostatek autor částečně 

kompenzuje v kap. 3, kde se stručně věnuje liberalizaci trhu se zemním plynem, avšak nikoli na úrovni ČR, 

ale spíše na úrovni EU. V kap. 3 by bylo vhodnější věnovat se více do hloubky české legislativě, případně 

funkci regulátora trhu. Z hlediska využitých zdrojů odvedl autor kvalitní práci, kdy jediným mínusem je 

nedostatečná práce s aktuálními legislativními akty EU, které jsou ve stádiu projednávání, a které budou mít 

významný vliv na podporu výstavby plynárenské infrastruktury. Až na zmíněné drobné nedostatky autor 

splnil všechny požadavky kladené na diplomovou práci a text je možno ocenit jako vhodný zdroj informací 

pro poznání fungování a možného rozvoje českého plynárenského sektoru a jeho potenciálu v posílení 

energetické bezpečnosti ČR.  

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 

5.1 Jaký je aktuální vývoj vlastnické struktury v konsorciu Nabucco a probíhají v současné době 

vyjednávání s některou z možných dodavatelských zemí, která by mohla zvýšit 

pravděpodobnost realizace plynovodu? 

5.2 Jaké jsou hlavní překážky společné energetické politiky EU v případě zemního plynu? 

(liberalizace, interkonektivita, společný postup ve vztahu ke třetím zemím) 

5.3 - 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

 

  
Datum: 14.6. 2012                                               Podpis: ……………………………….. 


