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1. OBSAH A CÍL PRÁCE:
Práce zkoumá vzájemné vztahy Ruské federace a Čínské lidové republiky v plynárenském průmyslu v období let
2000 až 2014. Po stručném úvodu, načrtávajícím základní rámec, přibližuje strukturu a hlavní parametry 
energetického sektoru obou zemí. Jádro práce sleduje jednání o společných projektech v plynárenské sféře. Tyto 
rozhovory na jaře 2014 vyústily v dohodu o dodávkách zemního plynu a stavbě plynovodu z Ruska do Číny 
(projekt „Síla Sibiře“). 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:
Problematika dodávek energetických toků na eurasijském kontinentě obecně a rusko-čínských vztahů zvlášť je 
mimořádná závažná a velice aktuální. Jako taková však do velké míry také předurčuje možnosti a limity 
zpracování tématu pro účely bakalářské práce, což je dáno mezi jinými nízkým stupněm akademické reflexe 
tématu a s tím spojeným i nedostatkem odborné literatury. Autorka tak zůstala odkázána na množství novinových
článků, statistik a oficiálních materiálů, s nimiž si - v jejich záplavě - nedokázala vždy poradit. Zvolený 
výzkumný rámec - navzdory přehledné základní výstavbě textu - je neujasněný. Co autorka nazývá (bez další 
operacionalizace) hypotézou, je nesrozumitelné i na tezi, kterou eventuálně hodlá argumentovat. Vytyčené 
výzkumné otázky zčásti nekorespondují s tím, na co hledá v textu odpověď (motivace jednotlivých aktérů). „Tři 
úrovně analýzy podle Kennetha Waltze“, jež avizuje v úvodu, podle nichž hodlá dále postupovat, se mi v textu 
nepodařilo přes nejlepší vůli najít. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Práce  zjevně  nemá větší  literární  ambice;  v kontextu  toho  je  styl  vyjadřování  srozumitelný.  Gramatická
stránka je v normě. Formální úprava je víceméně také v normě (tabulky v textu nutno číslovat a řádně značit;
vlivem interference z angličtiny autorka o anglických billion hovoří jako tu o bilionech, tu jako o miliardách;
ruská jména - např. Michail Kasjanov - nedává smysl přepisovat v jejich anglické transkripci).  Problémy
s odkazováním  jako  takovým  nezjištěny.  Některé  souhrnné  monografické  tituly  uvedené  v závěrečném
seznamu literatury (Baev, Yergin, Andrews-Speed/Dannreuther) nicméně nejsou v textu citovány, což je na
škodu obsahové stránce věci; jejich reálné využití by autorce umožnilo uchopit velké množství informací
čerpaných z tisku v širších souvislostech.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Autorka  obsáhla  širokou  datovou  základnu  k mimořádně  náročnému  a  málo  zpracovanému  tématu,
rozprostřenou po velkém množství primárních zdrojů,  zejména denního tisku a zpravodajských materiálů.
V tomto ohledu určitě odvedla kus práce a to se cení.  Zpracování  bohužel pokulhává. Množství věcných
nepřesností  není  fatální  (tak  např.  rusko-čínská  hranice  určitě  není,  jak  autorka  tvrdí,  „nejdelší  společná
hranice světa“, zvlášť když hned vedle Rusko sousedí s Kazachstánem - str. 3; BP se ve sledovaném období
skutečně rozšifrovává jako BP, a ne jako „British Petroleum“ - str. 6; distributor také není nutně totéž co
dodavatel - str. 14; aj.). V každém případě, vedle neujasněného výzkumného rámce, vnímám jako problém
možnou nekompatibilitu výzkumných cílů a použité (dostupné) datové základny. Dohodu, jejíž genezi v práci
sleduje, autorka neviděla a její obsah reprodukuje na základě novinových komentářů a prohlášení jednotlivých
stran. Podrobnosti komerčního kontraktu včetně nejzákladnějších parametrů, jako je cena dodávaného plynu,
nezná (ani já je neznám - mj. proto, že nebyly zveřejněny). To jí nicméně nebrání, aby jej postavila do centra
svojí pozornosti, jala se jej hodnotit a formulovala závěry stran jeho výhodnosti či nevýhodnosti. Syntéza
shromážděných dat tak zaostává a závěry bez náležitého podložení vyznívají nepřesvědčivě.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:
Nechť autorka diskutuje politickou/geopolitickou komponentu rusko-čínského plynárenského kontraktu

z jara 2014. Ptám se proto, že dle řady komentátorů je podpis dohody pro Rusko z čistě ekonomického hlediska



nevýhodný a pouze utužuje prohlubující se ruskou závislost na ČLR, což je v rozporu s jí postulovanou tezí o
ekonomické  výhodnosti  projektu  coby  hlavní  motivaci  Moskvy  k uzavření  kontraktu  a  motoru  posledního
rusko-čínského sbližování. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
Práci  doporučuji  k obhajobě.  Navrhuji  hodnotit  jako  velmi  dobrou  nebo dobrou,  s přihlédnutím

k průběhu obhajoby. 

Datum: 15. ledna 2015 Podpis: 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém
editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 
nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a 
literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při 
stanovení konečné známky.


