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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Studie sleduje evoluci liberalizace trhu zemního plynu v Británii v 80. a 90. letech. Rozebírá počátky, průběh a 
důsledky přechodu od modelu založeného na dlouhodobých kontraktech na dodávky zemního plynu na spotové 
obchodování. Podrobně zkoumá příčiny, podmínky jakož i další rozhodné faktory vstupující do tohoto procesu. 
Argumentuje, že relativní úspěch britské cesty přechodu k spotovému trhu - v evropském kontextu doposud 
jedinečný - byl dán především příznivou konjunkturou trhu na straně nabídky a poptávky. 

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Téma mimořádně náročné, vyžadující vyhodnocení rozsáhlé datové základny a předpokládající bezpečnou 
znalost a orientaci v oblasti makroekonomického řízení, obchodu a fungování trhu surovinovými komoditami jak
na národní tak na mezinárodní úrovni. Úkoly a cíle ambiciosní, realistické, formulovány explicitně a jasně. 
Výstavba textu logická a přehledná. Heuristická základna s ohledem na účel práce dostatečná a adekvátní. 
Závěry diferencované, strukturované, zdůvodněné. Z metodologického hlediska představuje zvolená případová 
studie šťastnou volbu.

3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ  (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Srozumitelné, čtivé (nakolik to pojednávané téma jen dovoluje), dobře vystavěné. Styl vyjadřování adekvátní,
vyzrálý. Poznámkový aparát v pořádku. Formální a jazyková úprava v normě.

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  bakalářské  práce,  silné  a  slabé  stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Předložená studie po mém soudu snese s jen minimálními úpravami, které by vedly k odstranění atributů školní
práce,  publikaci  jako  odborný  článek.  Je  originální,  pojednává  o  tématu,  které  je  aktuální  a  v  odborné
literatuře  jen  málo  reflektováno.  Úroveň  zpracování  v  kontextu  absolventských  prací  tohoto  druhu
obhajovaných na IMS určitě nadprůměrná. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Bez připomínek.  Pro diskusi  u  obhajoby navrhuji,  ať  se diplomant  pokusí  zasadit  závěry  práce  do aktuální
debaty o liberalizaci  evropského energetického trhu a diskutuje možnosti přenositelnosti britské zkušenosti s
přechodem na spotové obchodování i na další země kontinentu, jakož i předpokládané dopady takového kroku a
možná úskalí a risika s tím spojená. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně a pochvalou za vynikající práci.
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