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Posudek bakalářské práce Michala Kopence 

Energetická bezpečnost ČR a plynovody Nord Stream, South 

Stream a Nabucco 

 

 

Předkládaná práce se zabývá tématem, jež je v současné bezpečnostní politice ČR i 

v současných akademických a expertních debatách o bezpečnosti a jejím zajišťování velmi 

aktuální.  Zároveň se jedná o empirickou oblast, která je vhodná pro testování řady 

teoretických konceptů současného myšlení o bezpečnosti, především sekuritizace a s ní 

souvisejících konceptů. 

Práce Michala Kopence se zjevně snaží kombinovat oba přístupy. Tedy podat empirický popis 

toho segmentu české energetické bezpečnost, jež se týká dodávek zemního plynu, a zároveň 

aplikovat teorii sekuritizace za účelem analýzy českého veřejného diskursu o energetické 

bezpečnosti a dodávkách zemního plynu z Ruska. 

Tato kombinace přístupů se mu ovšem ne zcela daří, hlavně z toho důvodu, že na mnoha 

místech práce je obtížné odlišit oba přístupy od sebe, protože autor míchá objektivistický 

jazyk, jež má povahu „policy recommendations“ v oblasti energetické politiky, s pokusem o 

analýzu sekuritizačních procesů v českém veřejném diskursu o energetické bezpečnosti. 

Mezi kladné stránky práce lze řadit kvalitní grafickou úpravu, řádné a pečlivě zpracované 

odkazovaní na zdroje a poměrně rozsáhlý seznam většinou velmi relevantních použitých 

zdrojů. Jejich výběr naznačuje, že ambicí autora nebylo klouzat po povrchu a že si byl vědom 

nutnosti používat důležitou zahraniční literaturu k tématu, především v oblasti teoretických 

diskusí o energetické bezpečnosti. V této souvislosti je rovněž nutné pochválit autora za 

úvodní teoretickou kapitolu o problematice energetické bezpečnosti, jež primárně staví 

právě na těchto zahraničních zdrojích. 

Práce však obsahuje u řadu nedostatků, z nichž některé jsou velmi vážné. Formální stránka 

práce trpí častými překlepy a gramatickými chybami, především v interpunkci. Na řadě míst 

textu má čtenář pocit, že před odevzdáním si autor svou práci ani nepřečetl. Závažnější jsou 

ovšem nedostatky obsahové a metodologické. Největší problémem je nejasné 

metodologické ukotvení práce. Bylo ambicí autora provést empirickou analýzu české 

energetické politiky a bezpečnosti s cílem zhodnotit, jak ji nejlépe zajišťovat a jaká rizika a 

hrozby ji objektivně poškozují? Nebo bylo jeho cílem popsat sekuritizační procesy týkající se 

energetiky prostřednictvím analýzy diskursu českých politických elit? 
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Ve výsledku neudělal ani jedno, respektive neudělal to pořádně a tak, aby bylo jasné, o jaký 

metodologický přístup se kde jedná. Z tohoto pohledu je otázkou zařazení rozsáhlé úvodní 

kapitoly o kodaňské škole a teorii sekuritizace, protože její vazba na další části textu je 

nejasná.  

Dalším nedostatkem je celkově zmatená struktura textu, kdy ani není jasné, co autor 

považuje za hypotézy, které chce testovat, co za výzkumné otázky, které chce zodpovědět, a 

kolik jich vlastně je. Logika struktury textu práce pak neodpovídá potřebě testovat hypotézy 

či zodpovědět otázky. 

Práci Michala Kopence doporučuji k obhajobě. S ohledem na výše uvedené nedostatky ji 

ale doporučuji hodnotit známkou dobře. 

 

 

Jan Jireš 
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