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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); 
 

I. téma přímo „horké“ – aktuální nejen nyní a před pár lety, ale i poměrně ve 
střednědobém horizontu; formulace výzkumné otázky poněkud nepřehledná, 
kostrbatá, nicméně zcela na místě (str. 2); hypotézy explicitní, logické 

II. teoreticky odkazuje DP ke konceptu aktérství a konsistence včetně literature review; 
operacionalizace standardní 

III. bez připomínek 
IV. teoretické kapitoly, subkapitoly bohužel bez přímého propojení s tématem práce, ale 

jejich zaměření odpovídá 
 

 
 

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); 
 

V pořádku 
 

 



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

Bez připomínek 
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
Pravděpodobně v pořádku 
 

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

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

1) Nakolik oficiální rozhodnutí N ěmecka odklonit se od projektu Nabucco sm ěrem 
k South stream je personifikováno tandemem Schröder  -Putin? A co je možné 
z toho vyvodit? 

2) V čem spo čívá rozdíl v politickém postoji k projektu Nabucco Velké Británie a 
Francie, a čkoliv ob ě země mají značně diverzifikované dodávky energetických 
zdroj ů?  - prosím politické zd ůvodn ění  

3) Proč odkazuje diplomantka v p řípadě členění hospodá řských politik EU na 
sekundární zdroj a ne na primární, tudíž v tomto p řípadě Lisabonskou smlouvu? 
(str. 30) 

4) na str. 36 cituje diplomantka zdroj, z něhož vyplývá, že jedním z důvodů, proč se EU 
začala věnovat více energetické politice, byl „export energetických surovin RF“ – to 
musí být buď překlep, nebo zásadní nepochopení situace:  export kohokoliv není 
základní determinantou příjemce, problém je jednoznačně vysoký podíl importu jedné 
strany, v tomto případě RF, kromě toho značně rizikového partnera, což autorka vůbec 
nereflektuje0 

 
 

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]); 
 

Práce splňuje požadavky kladené na závěrečné práce, jistě ji doporučuji k obhajobě. 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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