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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Zvolené téma je relevantní a výzkumné otázky dobře zvolené, a to i přesto, že obecné 
téma energetických vztahů EU-RF a vývoj vnější energetické politiky EU zažívá jistou 
inflaci významu. Předkládaná práce nabízí přidanou hodnotu, kdy autorka osvědčila nejen 
své teoretické znalosti, ale také vhled do zkoumané problematiky. Pozitivně lze rovněž 
hodnotit dobrou práci s relevantní literaturou a zdroji. Členění práce je vhodné, i když 
některé části by zasloužily podrobnější analýzu a část týkající se projektů plynovodů je 
vzhledem k nepříliš velké hloubce provedené analýzy spíše nadbytečná. Autorka nicméně 
úspěšně naplnila cíle, které si vytyčila.   

 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Práce je zpracována kvalitně a na základě vhodně zvoleného portfolia zdrojů. Práce je 
psána čtivým dojmem, kdy autorka obratně interpretuje získané informace, se kterými 
dobře pracuje. Z hlediska práce s daty se nabízí snad pouze větší možnosti kritického 
srovnání různých zdrojů dostupných statistických dat.  



3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

Práce se zdroji je na velice dobré úrovni, poznámkový a citační aparát je vhodně využit. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Výborná pouze s minimálními nedostatky. 
 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

Splněna. 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Jak autorka hodnotí dopad Lisabonské smlouvy a komunitarizace energetické politiky na 
akceschopnost vnějších energetických vztahů EU? A je klauzule solidarity skutečně 
uplatňována v energetických vztazích mezi ČS? 

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci, a proto jí doporučuji 
k obhajobě. Silnou stránku práce vidím především v kapitolách 4 a 6. Naopak za nejslabší 
považuji kapitolu 5, kde si autorka předsevzala příliš mnoho témat, přičemž ani plynovým 
krizím ani projektům plynovodů se nevěnovala s dostatečnou hloubkou, kdy především 
v případě plynové krize 2009 nevěnovala žádnou pozornost mechanismu reakce na krizi, 
tedy krizovému řízení přenosové soustavy a zásobování nejvíce postižených zemí 
v průběhu krize, kdy právě v tomto bodě byla významná role českého předsednictví a 
Komise. Stejně tak autorka nereflektovala následný vývoj, ať již ve vztahu EU k RF nebo 
UA. Z hlediska zkoumání vlivu RF na společnou energetickou politiku by bylo proto 
vhodnější věnovat se hlouběji tomuto tématu, než shrnujícím informacím o projektech 
plynovodů. Naopak jako velice zdařilou lze posuzovat práci v částech týkajících se odlišné 
pozice a vztahu jednotlivých ČS k RF. Banální tvrzení o „nových“ a „starých“ ČS autorka 
úspěšně rozpracovala a zhodnotila. 

 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Výborně až velmi dobře dle obhajoby. 
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