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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce je zhodnotit opatření Gazpromu na zmírnění hospodářské krize v letech 2008-2012. Autor se 
pokouší postihnout na poměrně malém prostoru (viz poznámku k rozsahu práce dále) celou řadu dílčích aspektů 
tématu.   
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Pokud je již zvolený omezený rozsah práce, překvapí poměrně značné množství odklonů od tématu. Samotná 
první kapitola pojednávající poměrně podrobně o historickém kontextu práce – vývoj Gazpromu a jeho pozice na 
evropském trhu (cca 4,5 normostrany) může být jedním z těchto odklonů.  
Jinak lze konstatovat, že na daném rozsahu autor postihl základní problémy celého koncernu. Na druhou stranu 
však není příliš sdílný a mohl by se zabývat jednotlivými aspekty mnohem hlouběji. Problém je především 
v nedotažení většiny započatých témat. Zdá se, že autor se nemohl nebo nechtěl zabývat všemi témat podrobněji 
a více vyčerpávajícím způsobem. Výsledek tak vyznívá poměrně povrchně a všeobecně. Celkový rozsah práce je 
tak na hraně uznání (33 normostran čistého textu). Není to sice zcela proti předpisům, které vymezují požadavky 
k bakalářské práci, nicméně nesvědčí to příliš o kvalitním přístupu ke zpracování bakalářské práce. 
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Přestože se autor chvályhodně pokusil vytvořit analýzu z poměrně značného množství zdrojů, občas to vypadá, 
jako kdyby se nezabýval příliš vlastními názory, jako spíše kompiloval ze zdrojů.  Z menších pochybení 
grafického charakteru lze jmenovat mj. existenci poznámek pod čarou uprostřed věty, což poněkud stěžuje 
orientaci ve větách. Zajímavou je i poznámka 32, která je patrně nedokončenou (s. 6 práce). 
  
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Pokud bych se měl zaměřit vysloveně na obsah, potom se jedná o poměrně solidní, argumentačně standardní 
základ pro text bakalářské práce. S ohledem na často spíše pouze nadhozené a nikoliv dostatečně rozebrané 
aspekty tématu však nelze vyjádřit zcela pozitivní hodnocení. Jakkoliv byly hlavní cíle práce v zásadě splněny a 
objasněny, jejich předchozí argumentace není dostatečná.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Jaké jsou perspektivy dopadů opatření Gazpromu pro Střední Evropu v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém výhledu?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci proto nedoporučuji k obhajobě a doporučuji její předělání a podstatné prohloubení. 
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