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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); 
 

Předkládaná práce se zabývá v posledních letech široce diskutovanou problematikou 

energetické bezpečnosti v kontextu vztahů mezi EU a Ruskem. Specificky autorku zajímá, 

je-li Rusko hlavním důvodem nemožnost ustanovení reálné a funkční společné energetické 

politiky EU. Konceptuálně práce vychází z realistických předpokladů, které vhodně navazují 

na autorčiny hypotézy týkající se role různých typů zemí v EU. Metodologicky pak práce 

ilustruje validitu realistických předpokladů na případech chování několika států v době 

významných momnetů. 

 

Práce je logicky strukturována, autorka se nijak významně neodchyluje od vytyčené 

argumentační linie. Zdrojov základna je zcela dostatečná. 

 
 

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); 
 

Vzhledem k velmi proliferovanému tématu na práci oceňuji kvalitně vyvedený teoretický 



rámec, který zcela upozadnil obvyklá normativní klišé spojená s energetickou politikou i 
vztahy k Rusku. Za analyticky velmi vydařené považuji případové studie (kap. 6), kde se 
analýza dostala „pod povrch“ běžně očekávaných závěrů. Na druhou stranu autorka mohla 
věnovat více prostoru legitimizaci výběru případů, což z mého pohledu představuje i vhodné 
téma pro obhajobu. 
 
Jako méně přesvědčivá část působí kapitola 5, která slučuje plynové krize a 
produktovodové projekty (včetně de factp mrtvého Nabucca), přičemž není tak úplně jasné, 
v čem právě tyto momentu představují „key developments in the enrgy field“ (na rozdíl 
například od liberalizačních pokusů) 

 
 

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

 
bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
bez připomínek 

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

 

 
bez připomínek 

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

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

 
 

 
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]); 
 

Práci považuji za kvalitní po konceptuální i empirické stránce  

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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