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Komentář 

Předložená práce má celkem 54 stran, z toho 35 stran zabírá vlastní text (42 včetně abstraktu, obsahu a seznamu obrázků, 
tabulek, příloh a přehledu použitých zkratek), 8 stran seznam použité tištěné literatury a internetových zdrojů a 4 strany 
přílohy. Ačkoli práce obecně dodržuje základní náležitosti týkající se grafické úpravy apod., formální stránka bohužel patří 
k výrazným slabinám textu. Často se vyskytují gramatické chyby, vedle přehlédnutelné chybějící či přebývající interpunkce 
se jedná především o špatné skloňování, neshody podmětu s přísudkem apod. Viz např. již v abstraktu: „na příkladu 
vybraných evropských i ruských projektech plynovodů“; „…konfliktům, které Rusko svoji přímou vojenskou angažovaností…“ 
(s. 12);  „Rozpory o vlastnictví přírodního bohatství v Kaspickém moři bude tématem…“, „Soupeření o vliv v oblasti je však … 
způsoben i historickými příčinami. … Rusko, Turecko a Írán, kteří zde měli v minulosti vliv…“ (s. 13); „…Bergera, poradce pro 
národní bezpečnost působícím ve funkčním období…“ (s. 16); „…podepsali tyto dva státy…“, „prezidenta Íránu Hassana 
Rúhání“ (s. 17); „plynovodný systém“ (s. 18, častěji); „Rozostření geopolitické situace a počátek velké hry o energetické 
zdroje započal“ (s. 20); „Bělorusku, jako jedinému, cena navýšena nebyla a to v důsledku přátelské politiky těchto dvou 
států, respektive vlastnictvím běloruských plynovodných struktur…“ (s. 26); „…neshodami ukrajinského prezidenta Viktora 
Juščenka a premiérkou Tymošenkovou“, „ukrajinského oligarcha“, „zvyšování ceny … byl tak bezpodmínečně nutný“, „Kreml 
… se pokoušelo…“  (s. 27); „Potřebu diverzifikovat plynové zdroje v EU nenechalo Rusko nečinným.“ (s. 28); „přes závazek … 
učiněném“ (s. 33); „Stále nejasný zdroj zemního plynu a neúnosná odhadovaná částka donutila konsorcium…“ (s. 34). 
Objevují se též chyby ve slovosledu, vynechaná či nevhodně zvolená slova: „…díky teokratické diktatuře politicky velmi 
nestabilní…“ ( s. 13); „posílal skupiny svých vojáků do Afghánistánu a Iráku pro pomoc při potlačování nepokojů“ (s. 16); 
„Kaspické státy se tak obnovou své nezávislosti snaží mj. nastartovat export na západní trhy“,  „ledabyle ignorováno“ (s. 
18); „rozdíl mezi tím, co Gazprom vyprodukuje společně se středoasijským plynem, tedy tím, co je Gazprom schopen celkově 
dodat na domácí i zahraniční energetický trh, se od toho…“ (překombinované, s. 19); „persko-íránské dohody“ (s. 20); 
„…opleteny mnoha pochybnostmi o demokratičnosti“ (s. 26); „boje plynovodů“ (s. 39). Často se vyskytuje záměna slov 
„kapacita“ a „objem“ a pod pojmem „energetický“ (sektor, podnik) je myšlen spíše úžeji vymezený termín  
„plynárenský/plynařský“ . Ze stylistického hlediska působí jazyk často příliš žurnalisticky, expresivně, bez akademického 
odstupu, např.: „Gazprom pod taktovkou Kremlu“ (s. 9); „Zbigniew Brezinski je skutečným odborníkem v geopolitickém 
oboru.“  (s. 10); „Rúhání s Obamou uskutečnili telefonát, během kterého projevili společné přání vyřešit definitivně jaderný 
konflikt.“ (s. 17); „…což ruské monopolistické strategii samozřejmě nemůže jinak než lichotit.“ (s. 22); „…diskutovaný 
evropský sen – plynovod Nabucco“ (s. 28); „Vřelé vztahy mezi Ruskem a Německem trvají již celá staletí: od četných 
manželských svazků německých šlechticů a ruských vládnoucích rodů, přes Gorbačovovo ochotné stažení sovětských vojsk z 
bývalé NDR či německé investice v ruských podnicích a finanční podporu podpořenou úzkými styky Borise Jelcina a 
německého kancléře Kohla, až k již zmíněnému přátelství Schrödera a Putina, jehož výsledky byly patrné především v 
energetickém poli.“ (s. 29, rozvláčné, přitom neúplné); „…než se zaseknout na současných dodavatelích…“ (s. 32); 
„Přetrvávající nestabilita zdrojového regionu nebrala konce“ (s. 34); „…třetí energetický balíček EU a tedy nesouhlas s 
producentem ruského plynu a vlastníkem plynovodu v jedné osobě, respektive Gazpromu“ (s. 37). Překlepy se ovšem 
vyskytují prakticky pouze ve jménech a názvech, např. „Brezinski“, „Brezinského“ (s. 10); „British Petrol“ (místo Petroleum);  
„EAI“ (zřejmě místo EIA, s. 10); „Busher“ – správně českou transkripcí Búšehr, anglickou Bushehr (s. 17); „Sanaie 2007“ 
(správně ve zdroji Sanai - s. 17, i v seznamu literatury); „Hamburg“ (místo Yamburg či Jamburg, s. 19); „Michala 
Chodorkovského“, „Trasněft“  (s. 25); „Lukaščenkem“ (s. 26); „Fritaše“ (s. 27); „Turkmeneftegaz“ (s 33, 47); „Miroslav 
Topolánek“ (s. 38); „Marošem Šefovičem“ (s. 42). U obrázku 1 na str. 11 nemá smysl uvádět pod grafickým i číselné měřítko 
– v elektronické podobě se mění a tisk jej také zkreslí (ve skutečnosti cca 1 : 35 000 000, nikoli 1: 25 000 000). Na str. 18 je 
přímá citace íránského ministra obrany mírně upravena oproti zdroji, stejně tak text poznámky 8 na str. 27. Putinovy 
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výroky na s. 37 citované ze zdroje „RT 2014“ ve skutečnosti pocházejí z jiného článku (http://rt.com/business/210483-
putin-russia-gas-turkey/). Představení hlavních výchozích teoretických děl v úvodu by měly doplňovat i řádné citace. 
V seznamu literatury je uveden zdroj „BRZEZINSKI, Z. (1999)…“, avšak text odkazuje chybně na „Brzezinski 2008“. U „The 
World Factbook“ by měla být zmíněna jako autor CIA. Autorem zdroje „Rada bezpečnosti OSN 2009“ je ve skutečnosti 
Delegace EU při OSN v New Yorku. V obsahu nejsou zmíněny přílohy, jen jejich seznam. Vyskytly se i další formální 
nedostatky (občas chybějící horní index u „m

3
“, používání názvu „Česká republika“ místo geografického „Česko“, nadpis 

subkapitoly 4.2 až na konci stránky). 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cílem práce „je posoudit přítomnost geopolitických aspektů v ruské energetické politice zaměřených na zisk kontroly nad 
zdroji zemního plynu v oblasti „eurasijského Balkánu“ a podmanění si evropského energetického trhu“ (s. 9). Takto 
formulovaný cíl se jeví jako vhodný pro odbornou práci tohoto typu. Dále však cíl rozvíjí nepříliš vhodné tvrzení: „Pokusím 
se analyzovat současnou situaci v eurasijském energetickém hracím poli, kde se i přes své obrovské vlastnictví zdrojů 
zemního plynu Gazprom pod taktovkou Kremlu, snaží zmocnit středoasijského nerostného bohatství na úkor diverzifikace 
dodavatelů Evropské Unie.“  Toto spíše žurnalistické až ideologické konstatování, byť založené na známých faktech, 
předjímá závěr a prakticky popírá akademickou snahu (byť diskutabilní) o odstup a pokud možno objektivní analýzu. 
Hypotézy jsou formulovány nepřímo: „Na příkladech plánů několika vybraných plynovodů se budu snažit prokázat 
převládající geopolitický záměr těchto projektů nad ekonomickým. Dále se pokusím prokázat snahu Ruska o zamezení 
nezávislé regionální spolupráce nově vzniklých kaspických států se současnými odběrateli ruského plynu, podobně jako 
snahu oslabit americký geopolitický vliv v této oblasti.“ 

 

Práce s literaturou 

I přes výše zmíněné dílčí formální nedostatky pracuje autorka s literaturou obecně dobře, oceňuji množství použitých 
zdrojů, byť není jisté, zda si text zachovává dostatečně kritický odstup od výroků politiků, podniků, státem kontrolovaných 
médií apod. Různé pohledy jsou spíše jen předkládány proti sobě. Autorka využívá 15 tištěných zdrojů, z toho 10 
cizojazyčných, a 83 internetových zdrojů, z toho asi 73 cizojazyčných (převážně psaných anglicky, ale i několik ruských). 
I přes rešeršní povahu není vhodné označení některé z prací za „kostru“ textu (s. 9). V seznamu literatury mohly být mezi 
elektronickými zdroji pro přehlednost rozlišeny odborné studie, mediální zprávy a datové zdroje. 

 

Metodika práce 

Hlavní metodou práce je „kritická“ rešerše, konkrétně ověření pracovních hypotéz na základě literatury, mediálních zpráv a 
datových zdrojů týkajících se projektů plynovodů. Dále jsou použity také základní kartografické a grafické zobrazovací 
techniky. U tabulky 3 mohla být lépe vysvětlena metodika výpočtu závislosti zemí na ruském plynu (viz i níže). 

 

Analytická část práce 

Vlastní analýza, byť převážně popisná, se dělí do šesti dále členěných kapitol od obecného představení sledovaného 
„zdrojového“ regionu, „eurasijského Balkánu“ podle Brzezinského (s důrazem na Ázerbájdžán, Turkmenistán, Írán a 
Turecko), etnických a geopolitických poměrů, přes otázky spojené se zdroji zemního plynu v oblasti Kaspického moře, až po 
problematiku evropské energetické bezpečnosti ve vztahu k Rusku, i vzhledem k jeho konfliktům s Ukrajinou, diverzifikační 
projekty EU, ruskou odpověď a roli Turecka. Analýzu doplňují i tabulky, obrázky a tabulkové přílohy za textem rozkrývající 
vlastnickou strukturu vybraných významných plynárenských společností a též působení západních firem v ázerbájdžánském 
a turkmenském plynárenském průmyslu. Vlastní analytické poznatky přehledně shrnuje závěr. I přes celkově kvalitní 
faktografickou stránku práce se v textu vyskytlo několik nepřesností, na str. 12 je uvedeno, že Turecko „vlastní nejmenší 
zásoby zemního plynu“ (zřejmě v regionu „eurasijského Balkánu“, avšak v tabulce 2 na str. 13 figuruje Turecko na třetím 
místě s údajem „6 824“ (mld. m

3
). Tento údaj je chybný - vlivem posunuté desetinné čárky 1000krát větší než podle zdroje. 

I tak je však Turecko 8. z 11. zemí, nikoli poslední. Chybný je následně i údaj o celkových zásobách zemního plynu v regionu 
v m

3
 (správně 46 621, nikoli 53 438), který je použit i v textu na str. 9 či 13. Na str. 13 je uvedeno:  „V severozápadním 

Íránu žije 16 % Ázerbájdžánců (viz tab. 1).“  Nevhodná formulace nabízí více výkladů, i když tabulka jasně ukazuje, že se 16 
% Azerů vztahuje k populaci celého Íránu, takže na severozápadě jich bude relativně mnohem více.  Na str. 13 autorka 
tvrdí, že se v regionu „drtivá většina ložisek nachází na dně Kaspického moře (viz obr. 2)“. Obrázek 2 však zahrnuje jen část 
sledovaného regionu. I tak je z něj však zřejmé, že mnohem větší počet oddělených ložisek plynu se nachází kolem 
Kaspického moře, nikoli na dně (název obrázku je zavádějící). Větší bude zřejmě i rozloha pevninských plynových polí, i 
když nemusí vypovídat o kapacitě. Na straně 13 chybí zmínka historického působení Ruského impéria. Diskutabilní je, byť 

http://rt.com/business/210483-putin-russia-gas-turkey/
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převzatý, údaj, že Ázerbájdžán „leží v nesmírně výhodné geografické lokalitě, ve středu spojnice Evropy a Asie“ (s. 16). Není 
jasné kritérium výběru firem v příloze 1, některé významné uvedeny nejsou. V textu o EU by mělo být u obrázku 3 
zdůrazněno, že se týká celé Evropy mimo Rusko, tedy zahrnuje i Norsko s bohatými vlastními zdroji. Závislost v tabulce 3 je 
vyjádřena relativně v procentech, a tak by název neměl zahrnovat jednotku „mld. m

3
“. Absolutní objem dodávek (z Ruska či 

LNG) by v tabulce neměl být označován jako „podíl“, termín naznačující údaj relativní. Závislost v tabulce nepočítá se 
skutečnou kapacitou alternativních zdrojů či strategickými rezervami. U údajů o kapacitě plynovodů často chybí časový 
údaj - že se jedná o přepravený objem za rok. Na str. 28 není jasný význam spojení „bezmála násobek“. Z věty na s. 29 
„Teoreticky existují i jiné potenciální trasy plynovodů, které by takto propojily ruský a německý trh a zároveň se vyhnuly 
těmto zemím“ není jasné, že jsou zřejmě myšleny výše zmíněné země 1. a 2. stupně. Snad vlivem špatně zvolených slov 
vznikají zásadní faktografické posuny významu: „Pozemní trasa by pak Rusko propojila s Bulharskem“ (s. 35, trasa měla po 
mořském úseku navazovat na souši v Bulharsku). Na s. 36 jsou zmíněny teoretické větve plynovodu, „které by připojily i 
Bosnu a Hercegovinu a Chorvatsko (viz obr. 4).“ Obr. 4 ale tyto větve nezobrazuje. Společnost Rosněft je v příloze na str. 52 
označena jako ukrajinská, avšak i z uvedené vlastnické struktury, názvu a dalších zdrojů vyplývá, že je ruská. Není mi jasný 
význam poznámek o vlastnické struktuře Gazpromu z let 2005 a 2006 na s. 52, když by měl být v tabulce aktuálnější údaj.  

 

Závěry práce 

Autorka rozlišuje v energetické politice aspekty geopolitické, geoekonomické a jejich kombinaci. Uznává, že jejího hlavního 
cíle, potvrzení toho, že Rusko v energetické politice vůči zemím kolem Kaspického moře a EU sleduje čistě geopolitické 
zájmy, se dosáhnout nepodařilo - vlivem přítomnosti více aspektů - avšak samotná přítomnost geopolitického jednání 
v ruské energetické politice se prokázala. Autorka upozorňuje na nejednotu členských zemí EU v postupu vůči Rusku vlivem 
sobeckého sledování ekonomických zájmů bez ohledu na bezpečnost partnerů- na příkladu projektu plynovodu Nabucco, 
který nakonec odmítly i nejvlivnější členské země (Německo, Francie, Itálie), nemající na diverzifikaci zdrojů velký zájem. 
Navrhuje proto společný postup na úrovni celé EU. Do budoucna vidí šanci pro kombinaci ruských i dalších zdrojů. 

 

Celkové zhodnocení práce 

I přes formální nedostatky, zejména pokud jde o stylistickou stránku, práci, jejíž výsledek se mohl i vzhledem k některým 
nevhodným tvrzením v úvodu zdát předem jasný, shledávám po obsahové stránce velice zajímavou. Týká se velmi aktuální 
problematiky. Díky vhodné kombinaci základní teoretické literatury a úctyhodného počtu aktuálních datových a mediálních 
zdrojů přináší důležité poznatky a vysvětluje okolnosti problematiky v celé šíři její komplexity. Nejedná se o prvoplánovou 
kritiku Ruska, naopak jsou popsány nedostatky i na straně EU. Práci, ačkoli by jí výrazně prospěla jazyková korektura a 
přinejmenším errata k tabulce 2 a souvisejícím údajům, doporučuji k obhajobě, která rozhodne o finálním hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě 

1) Odpovídá tvrzení ze str. 13 „Írán je navíc díky teokratické diktatuře politicky velmi nestabilní“ skutečně citovanému 
Brzezinskému? Je íránská teokracie v kontextu „eurasijského Balkánu“ skutečně méně stabilní než jiné režimy? 

2) Zahrnuje „ukončení jaderné činnosti“ zmíněné na str. 18 i uzavření JE Búšehr? 

3) „Bude-li mít Kreml na vybranou, zda nechat mrznout voliče nebo si popudit své exportní zákazníky, patrně si zvolí první 
variantu. “ Platí toto Lucasovo tvrzení i za dnešní rusko-ukrajinské krize? 

4) Na str. 24 se uvádí: „Energetický průmysl se stal výchozím článkem ruského zahraničního obchodu po zvolení Vladimira 
Putina prezidentem (Orbánová 2008).“ Jak tomu bylo před Putinem? 

5) Stály za krachem projektu South Stream primárně překážky kladené Evropskou komisí, zmíněné ve výroku Vladimira 
Putina citovaném na str. 37, nebo spíše ruská anexe Krymu a následující události, v následujícím textu též zmíněné v 
souvislosti s tlakem EK na Bulharsko? 

6) Co je myšleno omezenou evropskou legislativou, která brání zajištění dodavatelů plynu (viz str. 38)? 

7) Vyjmenujete prosím důvody, proč by spojenectví Ruska a Turecka zmíněné na s. 40 nemuselo být pevné (ohniska 
sporů, některá v práci i uvedena). 
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