
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Eliška Vařejková 

Název práce: Rusko-čínské vztahy v oblasti dodávek zemního plynu 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 

 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce si klade za cíl zkoumat vztahy mezi 

Ruskem a Čínou v oblasti obchodu se zemním plynem. Mapuje tyto vztahy jako dlouhodobou záležitost a 

zkoumá, nakolik bylo podepsání kontraktu v roce 2014 ovlivněno momentální situací a nakolik se jednalo o 

důsledek právě těchto dlouhodobých jednání. Jak autorka již v úvodní hypotéze uvádí, kloní se spíše k druhé 

variantě, tedy k dlouhodobým jednáním. Ta jsou poměrně poctivě analyzována, nicméně musím říci, že úplně se 

motiv reakce na současnou geopolitickou situaci vyvrátit nepodařilo.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): práce se zabývá velmi 

aktuální otázkou spolupráce mezi Ruskem a Čínou, jakož i jejími možnými důsledky. Oceňuji především 

autorčin úsporný styl, kdy se nesnaží mnohomluvností „okecávat“. Za pozitivum považuji také to, že autorka 

jasně a srozumitelně definovala téma, kterému se bude věnovat.  

V některých případech se ale výklad přeci jen odklání od základní otázky. Jedná se například o poměrně 

podrobný popis obou společností, tedy Gazprom a CNOOC, respektive obou plynárenských sektorů. Bylo by 

vhodné detailněji vysvětlit, proč zde takové popisy mají důležité místo.  

Rovněž u teorie je odkaz na Kennetha Waltze sice chvályhodná, ale chybí mi analýza toho, čím byla právě jeho 

teorie pro tuto práci přínosná. Zde by bylo vhodné ji podrobněji představit.  

Poněkud větší rozsah mohl být věnován také závěru, který mohl o něco přesvědčivěji, než že „nastala vhodná 

doba pro podpis“ zhodnotit, v čem tato vhodnost spočívala.  

Co se příloh týče, není jim z mého pohledu co vytknout.   

 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Práce neobsahuje pravopisné či jiné chyby. Překlepů, byť se vyskytují, rozhodně není žádné závratné 

množství ($160-170 dolarů na stránce 32 atd.). Z tohoto pohledu ji lze hodnotit jako výbornou. Jazyk, jak již 

bylo zmíněno, je velmi úsporný, což také považuji za pozitivum. Jistou výhradu lze dle mého názoru mít ke 

kritice pramenů a literatury, která je spíše komentovaným seznamem, než aby ukazovala na konkrétní místo 

této práce v dosavadním výzkumu. Poněkud nepatřičně pak působí odkazy na některé autory v textu (podle 

Koďouskové atd.), zvláště když se v jiných částech neobjevují. Text pak působí nevyrovnaně.   

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):  

Práce je rozhodně velmi zajímavá a ukazuje na autorčin zájem o problematiku energetických surovin a zázemí 

obchodu s nimi. Oceňuji, že si je autorka vědoma složitosti problematiky, kdy v určitých momentech 

vystupuje Rusko a Gazprom jako jedna entita, v jiných se zase jejich zájmy rozcházejí, byť samozřejmě nikoli 

v zásadní míře. Nepodlehla tak obsesi části politologické obce nálepkovat Gazprom jako polický nástroj 

v rukách ruského státu. Rovněž oceňuji množství faktografického materiálu, který autorka nasbírala a uvedla. 

To následně vede k tomu, že se objevuje jen minimum hluchých míst.  

Z negativ lze uvést odklon od snahy pozorovat situaci ze strany Ruska, kdy se výklad posouvá k vzájemným 

vztahům. To vede, hlavně vzhledem k tomu, že sama autorka upozorňuje na neznalost čínštiny, k jisté 

nevyrovnanosti, i když to nehodnotím jako zásadní. Z mého pohledu ale není přesvědčivě vysvětleno, proč 

došlo k podpisu nyní, když jednání probíhala takovou dobu. Autorka správně zpochybňuje přelomovost 

dohody, ale mohla by také detailněji toto zpochybnění vysvětlit.   



Práce je tak z mého pohledu zajímavá, ale v některých případech zcela vyčerpávajícím způsobem problematiku 

nedovysvětluje.  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 Můžete detailněji rozvést, nakolik se případně odlišovaly  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): práci doporučuji k obhajobě s výsledkem velmi dobře. 

Práci doporučuji k obhajobě s výsledkem velmi dobře.  

 

 

Datum: 18.1.2015      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. 


