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Autor se snaží odpovědět na tři otázky/hypotézy týkající se (1) možného 
poškození ČR plynoucího z vlivu Ruska na dodávky energie, (2) používání 
energetických dodávek Ruskem na politické a ekonomické ovlivňování jeho 
bývalých satelitů a (3) toho, zda české elity vnímají energetickou závislost na 
Rusku jako bezpečnostní problém (3), přičemž obzvláště odpověď na tuto 
poslední otázku chce, jak tvrdí v Úvodu, rámovat konceptem sekuritizace tak, 
jak ho vypracovala Kodaňská škola. V 1. kapitole autor představuje tuto školu, 
ve 2. kapitole pojednává obecně otázku energetické bezpečnosti ČR, ve 3. 
kapitole postupně popisuje tři projekty ohlášené v názvu práce, ve 4. kapitole 
připomíná některé výroky posledních několika českých premiérů, ministrů 
průmyslu a obchodu, ministrů zahraničí a Václava Bartušky.  

Závěr práce obsahuje diskusi hypotéz, z nichž některé byly podle autora 
odpovězeny, jiné jen zčásti. Na jeho začátku autor znovu formuluje první dvě 
hypotézy, pak začne odpovídat na třetí hypotézu, kterou ovšem formuluje až 
poté, co ji odpověděl a nakonec se zmiňuje o čtvrté hypotéze, kterou v Úvodu 
podřadil pod třetí. Při takové de-organizaci textu nejsem jako oponent schopen 
jednoznačně shrnout autorovy odpovědi. Navíc celý text (nejen Závěr) trpí 
soustavnými gramatickými hrubkami – špatné koncovky příčestí minulých, věty 
začínající malým písmenem či neúplné věty – o stylistických a logických 
nesrovnalostech ani nemluvě. Kodaňská škola je sice jaksi v 1. kapitole 
prezentována - – většinou ovšem z druhé ruky s odkazem na učebnice Waisové 
a Druláka - , není však jasné, k čemu to bylo potřebné s ohledem na empirický 
výzkum, jenž by si vystačil s vysvětlením toho, co znamená sekuritizace.  

Vzhledem k těmto zásadním nedostatkům bych mohl souhlasit se 
známkou dobře pouze za podmínky, že autor bude schopen stručně komisi sdělit 
to, co jsem jako oponent nebyl schopen vyčíst z jeho zmateného Závěru: tj. 
kolik vlastně bylo hypotéz (zdali tři nebo čtyři) a které z nich byly potvrzeny 
zčásti nebo zcela, a které byly vyvráceny.  
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