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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); 
 

DP se zabývá velmi aktuálním tématem, které mapuje jednu z významných dimenzí 
zajišťování energetické bezpečnosti EU.Zaměřuje pozornost na klíčové otázky:  
a) reálnost/průchodnost projektu v návaznosti na posilování energetické bezpečnosti EU  

v kontextu rozdílných priorit členských států EU k energetické politice a ve vztahu 
k ostatním projektům zaměřených na dodávky zemního plynu do EU; 

b) schopnost projektu posílit diverzifikaci zdrojů/přepravních tras plynu; 
c) snížení závislosti v dodávkách plynu na Rusku. 

  DP je postavena jako jednopřípadová studie založená na hypotéze, že EU sice usiluje o 
společnou energetickou politiku, nicméně v oblasti dodávek plynu preferují členské státy EU 
spíše bilaterální přístup k jednání o dodávkách. Problémem je též rozdílný přístup členských 
států k Rusku, jako hlavnímu dodavateli zemního plynu, 
Zvolenou metodu považuji vzhledem k tématu za relevantní.  
Autor DP využil široké spektrum dostupných zdrojů -vzhledem k tomu, že téma DP není 
zdaleka uzavřené oceňuji jeho schopnost využít aktuální podklady dostupné na webu a 
zapracovat je do DP (některé aktualizace i z dubna 2013). 
DP má logickou strukturu a kapitoly postihují všechny klíčové body zvoleného tématu, 
přičemž je patrná snaha o jeho zasazení do širšího  geopolitického/geoekonomického 
rámce.    
 

 



 
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); 
 

Autor DP postupoval při práci se zdroji odpovídajícím způsobem s využitím primárních 
dokumentů, především EU, resp. EK, informací společností zabývajících se 
těžbou/přepravou plynu, monografií, odborných článků a médií. Za pozitivní považuji 
využití dostupné datové základny (zdroje Eurostat) a interpretaci dat. To mu v celku 
poskytlo prostor pro formulaci vlastních závěrů, včetně klíčového konstatování, že 
v deklaratorní rovině společná energetická politika/bezpečnost EU existuje, v praxi ovšem 
nikoliv.  

 

 
 

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

Standardy vědeckého textu autor DP respektoval. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistická a jazyková úroveň textu je na odpovídající úrovni.  
 

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

 

Formální úplnost výtisku DP je splněna 
 

 
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]); 
 

DP odpovídá kladeným požadavkům, DP doporučuji k obhajobě. Zároveň doporučuji 
vybrané části DP (i s možnými úpravami) dle zvážení autora k publikování v odborných 
recenzovaných časopisech (mj. Vojenské rozhledy, The Science for Population Protection) 

 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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