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V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce? 

 

Díky včasnému zahájení procesu konzultace s vedoucím práce byl cíl stanoven vhodně, prozatím se 

tedy nijak nezměnil. Analýza se bude týkat potenciálních důsledků přílivu ruského kapitálu do 

ropných rafinerií v Evropě. 

 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

 

V této oblasti rovněž žádné změny nenastaly. Z teritoriálního hlediska je primárním cílem evropský 

kontinent, věcné vymezení se stále omezuje na problematiku ruského vlastnictví rafinerií v Evropě, 

časově se práce bude soustředit na období po rozpadu východního bloku do současnosti. 

 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

 

Struktura práce bude zhruba odpovídat prvotnímu návrhu, došlo však k určitému zpřesnění obsahu 

některých kapitol a podkapitol. V první části práce bude představen sektor zpracování ropy v 

Evropě. Důraz bude kladen na jeho historicky daná specifika, která jej činí méně profitabilním 

oproti konkurenčním závodům na Blízkém východě, v USA a v Asii. Ve druhé kapitole bude 

analyzováno konstantně se zvyšující množství ruského kapitálu v evropských rafineriích. Ve třetí 

části budou zváženy možné dopady tohoto fenoménu. Práce na této kapitole bude bezpochyby 

nejobtížnější. Jelikož dostupné literatury je naprosté minimum, klíčové bude pokusit se získat 

informace od expertů, kteří mají do této oblasti hlubší vhled. Následně přijde na řadu potvrzení či 

vyvrácení stanovených hypotéz a zodpovězení výzkumné otázky. Budou také doporučeny možné 

směry pro další bádání v této oblasti. 

 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

 

Metodologická koncepce na počátku semestru nebyla detailně stanovena. V této oblasti došlo 

během prvního diplomového semináře k mírnému posunu. Především byla zvolena teorie 

mezinárodních vztahů, podle které se bude v průběhu výzkumu postupovat. Z užšího výběru byl 

vyřazen liberalismus, který přikládá významnou roli nestátním aktérům, v mém případě tedy 

energetickým společnostem. V Ruské federaci však jednotlivé firmy zabývající se obchodem s 

ropou podléhají de iure i de facto kontrole ze strany státního aparátu, nedají se tedy považovat za 



autonomní hráče. Jako nejvhodnější teorie se tedy ukazuje (neo)realismus, který považuje za 

klíčové činitele v mezinárodní politice národní státy, jejichž prioritou je prosazování vlastních 

zájmů. Co se dalších metodických specifik týče, práce bude případovou studií s prvky asynchronní 

komparace (porovnávání činnosti rafinerií před a po vstupu ruských investorů). 

 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 
 

Aktuálně jsou zpracovávány především materiály související s postojem NATO k problematice 

rafinerského průmyslu v Evropě. Ačkoli se v diplomové práci budu zabývat civilní dimenzí tohoto 

odvětví, pro pochopení celkového kontextu je určitý vhled do vojenských a bezpečnostních aspektů 

dané problematiky velmi užitečný a inspirující. Jako zásadní rozdíl se prozatím jeví, že zatímco 

vojenští logistici se v souvislosti se zavíráním rafinerií v Evropě a jejich částečným přechodem do 

rukou ruských investorů nejvíce obávají komplikací se zajišťováním produkce leteckého paliva, 

civilisté se připravují na problémy s importem dieselu, a soustředí se na zkoumání širších důsledků 

v podobě rostoucí nezaměstnanosti v odvětví zpracování ropy.   

 

Podle agentury Reuters se problematikou ruských financí v evropské petrochemii začaly na 

oficiální úrovni zabývat také analytické orgány spadající pod Evropskou komisi. Z tohoto důvodu 

pravidelně sleduji odpovídající internetové stránky, jelikož případná nová zjištění v této oblasti by 

mi mohla v procesu kompletování diplomové práce napomoci. 

 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

 

Nejvýznamnějším pokrokem je úspěšné získávání kontaktů na osoby, které se v rámci své kariéry 

dlouhodobě věnují energetické bezpečnosti. Prozatím nejužitečnější konzultace probíhají s 

plukovníkem Nicolasem Henrym, který zodpovídal za zásobování ropnými produkty ve 

francouzské armádě a v NATO. Momentálně vede výzkumné středisko NATO Energy Security 

Centre of Excellence, kde v tomto semestru vykonávám stáž. 

 

Mírné zklamání přinesla účast na semináři Europe@work, který pořádala kolínská univerzita v 

rámci programu Theseus ve dnech 11.-18.6. Oproti očekávání přednášející experti z NATO a DG 

Energy neměli o problematice zpracování ropy v Evropě prakticky žádné informace. Björn Spiegel 

z energetické sekce Wirtschaftsrat der CDU alespoň na základě kontaktů s představiteli německých 

rafinerií potvrdil, že současná situace na trhu je pro firmy nevýhodná, a je vysoce pravděpodobné, 

že mnoho evropských investorů v následujících letech sektor opustí. 

 

Dále (jak bylo uvedeno výše) došlo k upřesnění obsahu jednotlivých kapitol, stanovení výchozí 

teorie, a zpracování nových primárních a sekundárních zdrojů. Rovněž došlo k potvrzení vhodnosti 

cílů práce, a také jejího časového a teritoriálního vymezení.    
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