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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce sleduje vývoj energetického 

dialogu mezi Evropskou unií a Ruskem. Její základní otázkou je, jakým způsobem tento dialog reagoval na 

ukrajinské plynové krize v letech 2006 a 2009. V tomto směru je cíl definován zcela jasně, stejně zřejmé je i 

časové, teritoriální či věcné vymezení problému. Srozumitelně přitom i vysvětluje výběr časového období 2000-

2013, čímž se vyhnul současným, přeci jen zpolitizovaným problémům.  

 

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): práce logicky sleduje oficiální 

pozice EU vůči Ruské federaci. Autor si správně definoval povahu zdrojů, ze kterých hodlá čerpat, a provedl 

jejich kritiku. Ta by sice mohla být obsáhlejší, ale i v této podobě odpovídá požadavku na bakalářskou práci. 

Struktura je přitom logická, svědčí o tom, že autor důkladně promyslel, jak bude postupovat. Za velmi dobré 

považuji to, že se autor hlásí již názvem k pozici jedné ze stran, čímž se vyhnul zbytečnému přeskakování 

mezi stanovisky. Autor se opírá ve velké míře o internetové zdroje, což je ale vzhledem k tématu naprosto 

oprávněné.    

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazyk v některých místech poněkud drhne „Nedostatečná 

propojenost plynovodů a ropovodů dostala prostor v rámci projektů pod označením „common interest“ (str. 

10) Omezil bych jen výrazy „podívejme se, musíme si uvědomit atd.“. Z dalších drobností se jedná o 

nerozlišování 20 % (dvacet procent) a 20% (dvacetiprocentní)-str. 7. Na té samé stránce došlo také ke 

zkomolení jména Viktor Krištěnko, namísto správného Viktor Christěnko. V k ostatním bodům, jak jsou 

odkazy atd., nemám žádné připomínky.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Paradoxně, práce je originální právě v tom, co by se mohlo zdát nejméně „zajímavé“, a to ve výzkumu 

institucionálního rámce. Práce logicky hodnotí vývoj energetického dialogu mezi Evropskou unií a Ruskem. 

Lze velmi pozitivně hodnotit, že se autor vzdal snahy „popisovat všechno“, ale soustředil se právě na onen 

rámec jednání a institucionálního vývoje. To mu dalo šanci i věcně zhodnotit, v jakých oblastech energetický 

dialog sehrál pozitivní roli a v jakých žádnou (například Nord Stream). Jediné, co práci mohu vytknout, je 

poněkud slabší stylistická stránka, kdy některé věty působí doslova násilně.  

 

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

 Co považujete za hlavní cíle obou partnerů v rámci Dialogu v současné době 

 Jedním z největších problémů v současnosti je pro Gazprom ustanovení, podle kterého musí 50 procent 

plynovodu OPAL ponechat pro konkurenční dodavatele, a to i přes to, že tito dodavatelé prakticky 

neexistují. Reaguje na to nějak Dialog?  

 V průběhu ukrajinské krize prezident Putin varoval evropské partnery, že dodávky zemního plynu přes 

Ukrajinu mohou být zastaveny. Lze to interpretovat jako projev v rámci Early Warning Mechanism 

nebo jde čistě o politický nátlak?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně 



 

 

Datum:         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. 

 

 


