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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. Diplomantka si zvolila aktuální téma z ohledu vývoje politiky energetické bezpečnosti 
EU. Případy Ázerbájdžánu a Gruzie jsou zdůvodněné a reflektují význam obou zemí 
pro přepravu energetických surovin do zemí EU. Časový horizont je dán vznikem a 
vývojem Evropské politiky sousedství a Východního partnerství. 

ii. Práce je ukotvena v teoretickém rámci konstruktivismu v kombinaci s racionalismem, 
volba metody je adekvátně zdůvodněna, ačkoli lze klást otázku, co nám vlastně 
poznatky získané diskurzívní analýzou oficiálních dokumentů Evropské komise a 
Evropské rady říkají o dynamice vztahů EU – Ázerbájdžán, Gruzie – Rusko v oblasti 
energetické bezpečnosti. 

iii. Práce staví na relevantní literatuře k tématu i metodě. 
iv. Práce má logickou strukturu, z pohledu relativních poměrů částí textu se jeví 

teoretická část mírně naddimenzovaná na úkor hlubšího rozboru kontextu 
v empirické části práce.  

 
 

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); 
 

 
Diplomová práce se významně odkloňuje od původního projektu z pohledu teoreticko-
metodologického ukotvení. V důsledku název práce ne zcela dobře reflektuje podobu 
předloženého textu, což sice diplomantka v úvodu práce vysvětluje, ale tím rozpor neřeší. 

 



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

Práce splňuje kritéria požadovaná standardy.  

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 

Jazyková a stylistická úroveň textu je dobré úrovni.  
 

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

 

Předložený výtisk práce je úplný. 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Otázky k obhajobě:  
Jak hodnotíte význam energetické bezpečnosti v kontextu Evropské politiky sousedství a 
Východního partnerství? 
Vysvětlete předpokládaný mechanismus tvorby diskurzu na úrovni Evropské rady.    

 

 
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 kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Navrhuji práci klasifikovat jako velmi dobrou. 
 

 
datum       podpis 
 

16.6.2015 
 

 
 


