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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  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     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

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

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

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!) 
2 

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 podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:          
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU 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). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:          
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práce je z hlediska problematiky energetické bezpečnosti ČR relevantní především svým 
zaměřením na legislativní rámec pro vytváření energetické politiky, což je z hlediska 
zkoumání energetické bezpečnosti často opomíjený aspekt. Autorka předkládá komplexní 
pohled na legislativní a strategický rámec energetické politiky ČR, který je doplněn o analýzu 
primární zdrojové situace. Práce je především deksriptivního charakteru, avšak skloubením 
obou aspektů (legislativního rámec a zdrojové situace) práce nabízí velice přesný přehled 
vývoje energetické politiky a energetické bezpečnosti ČR , čímž plní svůj účel a odpovídá na 
cíle vytčené v úvodu. V části věnované primárním energetickým zdrojům se autorka zabývá 
nejen podílem konkrétních zdrojů na primárním energetickém mixu (PEM), ale také roli 
těchto zdrojů a míře dovozní závislosti ČR, což dokresluje komplexní pohled na energetickou 
bezpečnost ČR. Z tohoto pohledu lze práci vytknout pouze nedostatek nástrojů pro přesné 
vyjádření míry energetické bezpečnosti ČR a podílu legislativního rámce a složení PEM. 
Autorka se tedy spokojuje s obecnými tezemi, které jsou však podpořeny dostatečným 
faktografickým základem. Obecně lze práci hodnitit jako zdařilou, i když je nutno dodat, že 
autorka byla při vymezování cílů práce poměrně opatrná a konzervativní. Lze ocenit 
především práci s primárními zdroji a dokumenty a srozumitelnost techničtějších částí. 
Přílohy dobře dokreslují témá práce, i když nezbytnost některých grafů je diskutabilní.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 V návaznosti na vaše tvrzení, že energetická legislativa ČR je silně ovlivňována legislativou na 

úrovni EU, legislativu v jakých oblastech považujete pro formování energetické politiky a 
bezpečnosti ČR za nejvýznamnější. 

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 



výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 7. 6. 2013                                               Podpis: 


