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Autor si vybral velmi aktuální a zajímavé téma. Hned na úvod budiž řečeno, že to rozhodně nebyla 
volba jednoduché práce – to, co se může jevit jako velká výhoda (přítomnost tématu v médiích a živé 
paměti, značná přítomnost debat o něm) se může snadno převrátit v nevýhodu, zejména pokud autor 
zpracovává bakalářskou práci. Téma se může ukázat být ne zcela ustálené v odborné debatě, 
neskýtající dostatek nástrojů ke svému uchopení, příliš převrstvované stále aktuálními zájmy. Je 
otázka, zda je toto problém tématu energetické bezpečnosti. Každopádně se domnívám, že aktuálností 
a atraktivností tématu, která by na první pohled byla vítanou přidanou hodnotou, práce bohužel spíše 
trpí.  
Základní problém práce ale příliš nesouvisí s tématem. Navzdory autorově snaze pracovat s teorií a 
práci pojmově vymezit, ba dokonce formulovat hypotézy, není v textu zcela evidentní ani co je 
zkoumáno, ani jak zkoumání probíhá. Jakkoli práce v zásadě obsahuje materiál potřebný k napsání 
bakalářské práce, zdá se, že až příliš často má spíše podobu neopracované suroviny, z níž je potřeba 
odborný text teprve napsat.  
Teoretická část v zásadě logicky vymezuje kodaňskou školu vůči realismu, ten ovšem ne zcela logicky 
nechává reprezentovat Morgenthauem a zcela opomíjí pozdější autory, vůči nimž se Kodaňská škola 
vymezovala mnohem příměji. Následující přehled definici spíše než aby projasnil zkoumané pole 
zvyšuje zmatek. To, co má být analýzou, můžeme při troše dobré vůle označit za přehled, a při absenci 
této dobré vůle spíš za nepříliš uspořádaný soubor rozsáhlých citací bez jakékoli analýzy, vesměs 
pouze uvozených jednou či několika větami.  
Samostatnou kapitolou je pak autorova práce s hypotézami. První z nich se týká toho, do jaké míry 
Rusko zneužívá své role v distribuci energie. Autor ale tuto hypotézu v práci nijak nezkoumá, což 
v závěru práce bezelstně připouští, s tím, že by k jejímu prověření potřeboval zdroje BIS (!). Nezbývá 
než se tázat, zda je více ohromující autorovo suverénní přiznání, že nemůže „potvrdit ani vyvrátit“ 
svou hypotézu prostě proto, že se jí nevěnoval, nebo autorova důvěra v poznatky tajných služeb 
(respektive české tajné služby) a naopak neschopnost pracovat s případnými veřejně dostupnými 
indikátory.  
Autor ale ve skutečnosti nemohl zodpovědět ani druhou hypotézu, ač se domnívá, že se jí věnoval – 
tvrdí-li totiž, že české elity vnímají energetickou bezpečnost jinak než jiné západní elity a z odlišných 
důvodů, může je těžko zodpovědět bez zkoumání nebo alespoň tematizování názorů západních elit. Ty 
ale v textu nijak přiblíženy nejsou, v závěru jsou spíše předpokládány. Skutečně zkoumána je tak jen 
třetí hypotéza, totiž že téma energetické bezpečnosti bylo českými elitami ve sledovaném období 
sekuritizováno. I zde ale odpověď vychází jen z velmi slabé „analýzy“ shromážděných výroků, bez 
toho, aby autor svůj textový korpus analyzoval s jakoukoli metodou. Z toho plynoucí bezradnost autor 
řeší přibráním deus ex machina – ke skutečné sekuritizaci mohlo dojít pouze tehdy, pokud se vlády 
uchýlily k mimořádnému, nestandardnímu (autor striktně píše „nestandartnímu“) řešení. Vzhledem 
k tomu, že se k němu neuchýlily, je vlastně jedno, co jejich představitelé říkali (a že to autor práce 
neumí analyzovat). Otázkou už jen zůstává (vedle toho, zda skutečně můžeme tvrdit, že k sekuritizaci 
nedošlo, pokud nebyla úspěšně využita k obhájení krajních řešení, což osobně považuji za hodně 
spornou interpretaci konceptu, která by umožňovala zkoumat jen velmi krajní a velmi úspěšné případy 
sekuritizace), proč tedy vlastně autor vůbec věnoval celých dvanáct stránek, aby dané výroky 
shromažďoval.  
K celkově chabému dojmu z práce přispívá nezvládnutá struktura. Až jako jakási paralelní linka textu 
se v bakalářské práci vyskytuje hodnocení stávajících či plánovaných projektů tranzitních cest, která je 
na rozdíl od kvazikonstruktivistické analýzy sekuritizace zakotvena ve zcela  „realistické“, respektive 
materialistické (pokud nějaké) analýze možnosti těchto projektů. Autorovi se nepodařilo obě analýzy 
nijak propojit, jsou zkrátka vedle sebe jako dva v zásadě oddělené texty, se potkají i v závěru. Chabá 
je i jazyková stránka práce.  
Práce má zásadní vady a v důsledku nemůže obstát ani s těmi nejminimalističtějšími nároky na 
bakalářskou práci. Navrhuji, aby nebyla v této své podobě obhájena a autor dostal možnost ji 
přepracovat.  
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