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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce J. Koutníka je věnována tzv. 
energetickému dialogu EU s Ruskem, tedy problematice navýsost důležité pro oba partnery, zvláště dnes, kdy 
jsou opět (a již téměř periodicky), dodávky plynu do Evropy jakoby ohroženy. Cíl si autor stanovil jasně, 
rozumně ho omezil na energetický dialog, dospěl k jasným závěrům. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Problematika vztahů EU-
Rusko v energetice je celkově velmi náročná, mj. proto, že obsahuje řadu vedlejších, byť důležitých směrů. 
Autor při analýze vývoje dialogu postupoval logicky, plně využil dostupných dokumentů a materiálů, které 
doplnil výběrem z literatury. Větší pozornost mohl věnovat teoretickýma metodologickým záležitostem. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev je vyspělý, formální záležitosti práce, 
včetně poznámkového aparátu také. Bylo by však třeba věnovat větší pozornost grafické úpravě, mj. 
výrazněji oddělovat kapitoly a subkapitoly. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Nutné je ocenit, že J. Koutník napsal práci zcela samostatně, 
přestože se jedná o složitou záležitost a že ji udržel sevřenou. Ke kladům náleží již pouhá skutečnost, že 
osvětlil stav a průběh jednání a základní problémy mezi EU a Ruskem a výsledky rozhovorů. 

  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 Jak lze hodnotit roli tranzitérů ve vztazích mezi EU a Ruskem? Jaké jsou možnosti překonání vzájemné 
závislosti v energetice? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práce J. Koutníka splnila nároky kladené na bakalářskou práci, hodnotím ji jako výbornou. 
 
Datum: 2. 6. 2014        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. 


