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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 1       

1.2. Metoda práce 2       

1.3. Struktura práce 1       
*) 

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). 

 
      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

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!) 

2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

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). 
 

Předkládaná práce se zabývá oblastí energetické bezpečnosti ČR. Soustředí se na především na popis 

legislativního a koncepčně-strategického prostředí a primární zdrojové situace. Práce je veskrze popisná, 

nicméně v kontextu popisů v rámci jednotlivých částí lze ocenit autorčinu důslednost a pečlivost při práci 

s empirickými daty. Jako relativně zajímavou vnímám analýzu legislativního prostředí, která bývá často 

opomíjena. Na druhou stranu autorka prostřednictvím pouhých popisů v podstatě není schopna analyticky 

odpovědět na klíčovou otázku týkající se zajištění energetické bezpečnosti. Navíc energetická bezpečnost 

není konceptem sama o sobě, ale vyžaduje určité konceptuální uchopení. Autorka se například vůbec 

nepozastavuje nad tím, jak hluboce je téma energetiky sekuritizováno. Z tohoto pohledu se nabízí otázka, 

nezabývala-li se autorka ve skutečnosti problematikou energetické politiky.   

 

Práce splňuji požadavky kladené na BP. V návaznosti na rozpor mezi empiricky kvalitní ale analyticky 

střídmou prací navrhuji hodnocení 1-2 v závislosti na obhajobě. 

 

 

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

5.1 Posuďte míru sekuritizace energetické politiky v ČR. Připadá Vám adekvántí, přehnaná či třeba 

nedostatečná 

5.2  

5.3       
 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  



(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 

      

 

 

 

Datum:                                                     Podpis: ……………………………….. 


