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I)r'edloŽená práce se. věrruje nyní vysoce aktuálrrírrrr-r a atraktivnínru ténratr-r - problenlaticeenergetické nezávislosti, ježvýznarnrrě ovlivriuje i rrezávislost politickou. zejlnérra v př.ípaclc!zení EU. Na bakalářskou práci je ponrěrně rozsálrlá. 55 stratr textu, 20 stran příloh, Seznamliteratury a zclrojťr čítá více než 40 titulťr. Je bolratě ilr-rstrovarrá. kdyŽ obsahuje l 7 grafickýclr
i I Lrstrac í.

.Ie vlrodně strukturována do 6 kapitol a obsalruje térněř všechrry potř.ebné prvky: ťrvod, cílepráce, teoretické př.ístupy (i kdyŽ diskuse je věrrovárra prakticky jerr problenratice peak-oil).závěr. Práce s literaturou však není příliš šoliclní (kclyŽ'oJkazy nejsou vŽdy stanclarclní avšechrry neuatorské patří do pozrráňek pod čaroti; nÉkteré jsou netrplne' ,'ápr. Cihelková2004, Tatarintseva2006)..Iasrrěji mohlý být forIrrulovárry výzkunrrré otázky a lrypotézv. I<terépalt clrybějí ťrplrrě.

l)řestoŽe je práce rozsáhlá. molrla být z hlediska obsahu a proporcí zpracována1eŠtě lépe'I(onkrétně nrolrla navíc obsalrovat srovrrárrí vývoje závislosti ,-'a Rusl.,-r a Blízkem výchoclě. zirpředpokladtr zkrácení jirrýclr pasáži (věrrovarré napi.. errergetické politice, kde se Četrréinfbrnrace opakují). Hlavrrí cil práce - posouzení .eeopoliřických aspektťr zásobor,ání E[Jeneregetickýrrri surovinanti, azejnéna jejich pronleny el treicly se autorovi poclar'ilo cloznačné míry rraplrrit, avšak diskuse, ...p. t'odno..ni io,to1ů/politik.jednotlivých (r,ybranýclr)zenrí rnohlo byt v tornto ohledu aťmadnejsí. Konstatirj. fatalni závislost EU ria clovozLtenergetickýclr surovin, kdyŽ jen jedirrá zenrě s výjirnkou Norska.je skutečrrě na ciovozttIrezávislá, a to Dárrsko a jen něliolik nálo zemí il 'yr*'.ue od začátkr-r 90. let pozitivní treIlcl(jedná se však.jen o země, které proclělaly ou.o']'ilý,p.opáo prťrlnyslové produkce. ze,ménapobaltské či Rltmunsko. které n.i,e po.,u ŽovaÍ.u i,á, riplatliování nové (ekolologické)energetické politiky.

Připornínky: Poněkud nevlrodný je název subkapitoly 4.1 Problérl zdrojových zetní - kapitolatotiŽ obsahtrje jak zák|adníinfonnace o závislosii zemíEIJ na rttském plynr-r. aŽ posléze oenergetické (vývozt:'í) politice Ruska a clalších exportérťr errergetickýclr surovin' Názv1,některých iltrstrací nejsou zcela přesrré, často.1e.1eclna o zenrě Evr.opy, včetně Turecka, l<ronlězenrí SNS a rrěkterých zeníbýva|é.Iugosláviě' ilevlroclnele stricrrini názvťlBlízký a StI'eclnívýclrod., v tab. 3 Jižni a Jilrovýchodní Asie _bez.Iaporrská a.Iižl.líI(ore.|e - zbytečIré. rlebot.tyto zenrě do nrakroregionu nepatrYí; rravíc ťrdaje jsotr poclezr'elé. odhadt|l. z.1,ou l přípaclěropy poslední dva řádky prolrozené). Mapka róui. si mohla být Větší. aÍvd,ížiitelnější.

Autor i přes ttveclené rredostatky splrril nároky' klaclerié na ZpracoVárrí bakalářskýclr prací. vrátrrci práce dokáza|sclroprrost poitilrr'rotrt sor-rvislosti itrerrciy sleclovarrýclr procesti. a proto.|icloporr-rčuji k přijetí.
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