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Předkládanápráce se zabývá velmi aktuálním tématem energetické bezpečnosti a geopolitiky'

jež tuto bezpečnost zajišťuje či by zajišťovat měla. Toto téma je nejen aktuální, a|e navazuje i na

několik prací studentských i odborných, které vznika|y na geografické sekci PřF UK (ak v oblasti

geopolitiky, tak i v oblasti ewopské integrace).

Práce je přehledně rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první autor velmi stručně, a1e

výstiŽně a pro práci dostatečně objasňuje zák|adni pojmy (Peakoil aj.) a představuje hlavní přístupy k

pojmu geopolitika. Druhou kapitolou zasazuje energetickou situaci Evropy, resp. EU do

celosvětového rámce. V následující kapitole hodnotí stav energetických zdrojů v Evropě. Čtvrtá

kapitola hodnotí problémy a rizika spojená nejen s geografickou diverziÍikací surovinových zdrojů,

a|e též s jejich dopravou do Evropy, resp' EU. Součásti je téŽ přehled hlavních nových ropo- a

plynovodů do Evropy, které mají pomoci rozšířit řady dodavatelů (a tím snížit závislost EU na

tradičních dodavatelích, zejm. Rusku). V posledních dvou kapitolách je analyzována historie

evropské jednotné energetické (geo)politiky a jeji faktické (ne)existence, stejně jako ..národní''

energetické (geo)politiky a jejich rozpornost s ideálem EU.

Předkládaná bakalářská práce dokazuje, Že student Luděk Franě plně zvládnul práci s

literaturou i datovýni prameny. ocenit |ze obzv|áště schopnost neutrálního postoje při komparaci

mnohdy velmi protichůdných pohledů na jednotnou energetickou geopolitiku. Co se týěe formální a

obsahové stránky práce, stejně jako pouŽité literatury a datových pramenů, je práce velmi zdaŤi|á' Až

na velmi sporadické rozlišování Yo a _%o je práce i po stránce gramatické a stylistické téměř

bezchybná. Výknout celé práci lze snad pouze přílišnou faktografii. V kapitole 3'1 mi pak chybí

srovnání teritoriálního roz|oŽení dovážených surovin EU s ostatními světově významnými

konzumenty (USA, Čína, lndie, Jap.)' V 5. kapitole by pak bylo Žádouci srovnání efektivnosti

rbzných geopolitik (např. EU x USA x Čína)' Dle nezahrnutých částí však nelze hodnotit celou práci,

navíc by v takovém případě přesahovala rozsah BP. obsahem i formou předloŽená BP splňuje

všechny požadavky, a proto navrhuji hodnocení: vÝgoRNĚ
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