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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Tato, především popisná, práce pojednává o historii těžby břidlicového plynu (shale gas), 

jeho dopadu na trh plynu obecně. Práce dobře popisuje rozdílné podmínky pro těžbu  v 

Evropě a ve zbytku světa (zejména pak na americkém kontinentě, resp Spojených státech). 

Práce je dobře strukturovaná, psaná lušnou angličtinou, avšak s velkým počtem zbytečných 

chyb (viz konec posudku). Autorovi by neškodilo si po sobě text před odevzdáním přečíst 

důkladněji. 

Ačkoliv úvod příliš nemotivuje čtenáře k dalšímu čtení, následuje celkem zajímavý výčet 

literatury a faktů o těžbě břidlicového plynu a jejich zasazení do makroekonomického a 

geopolitického kontextu. Citace odborné literatury jsou uvedeny uspokoivě, ale v referencích 

jsou odkazy na články, které nebyly zmíněny nikde v textu (např. Constantini, V., Markandya, 

A., Gracceva, F. & Vicini, G. (2005), Fetzer, T. (2014), Kinnaman, T. C., (2011)) 

Empirická část práce dosahuje bohužel bídné úrovně. První model bez “fixed effects” je od 

počátku odsouzen být nesmyslným. Už při prvním pohledu na data (která jsou volně 

dostupná), jsou vidět obrovské strukturální rozdíly v cenách pro jednotlivé federální země. 

Například pro Hawai dosahuje “avg residential price” i čtyřnásobku úrovně jiných zemí, 

jednoduše kvůli vysokým logistickým nákladům (mimochodem obdobným, jaké by s 

dovozem amerického plynu měla Evropa). Autor toto vůbec nezmiňuje, a to ani v kapitole 

8.2, kde Fixed effect zavádí. 

Problém endogenity není nahodilou záležitostí, ale vztahem mezi proměnnými. Autor se jej, 

zdá se, že nevědomně, dotýká větou: 

Consumption is also significant, but with negative sign. This could be explained as 

consequence of growing production. 

Toto vysvětlení je zoufale nedostatečné. Problém endogenity je mimo jiné vyvolán právě 

touto proměnnou. Studenta ekonomie (a to bez ohledu na nezáviděníhodné potíže se 

školiteli) by mělo napadnout, že spotřeba je sama o sobě závislá na ceně, a ačkoliv lze 

poptávku po plynu (speciálně ze strany domácností) jistě možno považovat za ne-elastickou, 

závislost spotřeby na ceně nelze jen tak přejít. Podobně překvapivé je, že autora nezarazil 

domněle kladný vliv proměnné Shale (dummy podchycující zda daná země produkuje či 

neprodukuje plyn z nekonenčních zdrojů) na spotřebitelskou cenu plynu. Pachatelem tohoto 
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paradoxu téměř jistě není nějaká státní dotace (jak by tomu bylo například u solární energie 

v Evropě), ale prostá korelace s proměnnou SG_prdctn (spojitým vyjádřením objemu 

produkce stejné komodity), která je z definice přítomna a působí vychýlení výsledných 

koeficientů. 

Závěrečná diskuse výsledků regrese je jednoduše nedostatečná. Jakákoliv širší interpretace 

výsledků chybí. 

Ve shrnutí práce se vyskytují silné, avšak nijak nepodložené závěry. 

In our model we have proved that the unconventional methods are economically reasonable 

in the US 

Předpokládejme na chvíli, že jsou výsledky předkládaného modelu nevychýlené a robustní. I 

tak ale odpovídají jen na otázku, zda produkce “shale gas” snižuje cenu plynu. O 

ekonomické racionalitě jeho produkce nevypovídá, a nemůže vypovídat nic (navíc autor sám 

popisuje problémy s ekonomickou rentabilitou a zadlužením některých těžařů). 

shale industry has positive effect on US economy upon whole. 

Pro toto tvrzení opět nenacházím v práci žádnou oporu. Spotřebitelé nepochybně z nižší 

ceny těží. Ale celková ekonomika? Kolik pracovních míst zaniklo v důsledku nižších cen u 

konvenčníc těžařů? Zvýšilo se díky nižší ceně plynu HDP? Na tyto otázky práce neodpovídá, 

a přesto z nich dělá závěry. 

 

Co se týče celkového posouzení, práci doporučuji k obhajobě. 

V případě úspšné obhajoby doporučují známku 3 (dobře) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Report on Bachelor / Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: Bc.Ivan Kondratenko 

Advisor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D. 

Title of the thesis: 
Economic impact of shale gas development in the 
context of energy security of the EU 

 
 
 
 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 17 

Methods                      (max. 30 points) 8 

Contribution                 (max. 30 points) 12 

Manuscript Form         (max. 20 points) 14 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 51 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 3 

 
 
NAME OF THE REFEREE: PhDr. Jakub Mikolášek 
 
 
DATE OF EVALUATION:          

___________________________ 
Referee Signature 



 

 
 

Několik poznámek k samotnému textu: 

 

P1. every half year the direction of this development changes a – celkem silné tvrzení, chtělo 

by ho podložit zdrojem či alespoň příkladem 

P2. tanking American gasoline – buď “tanking-up” nebo lépe “refueling” 

P2. preparing for expecting – to si lze těžko představit 

P3 fluctiations –  chybí plurál 

P3 And these two forces – “and” bez zjevné vazby 

P4 As a result, there will be probably realized regulations – špatný slovosled 

P5 totally economically effective – tenhle výraz by si zasloužil definici 

P5 subsidiary = dceřiná společnost 

P5 theoretically is ready – špatný slovosled 

P6 “hale gas” 

P6 which allowed to US intensely reduced import of liquefied natural – nedává gramaticky 

smysl 

P6 and how drilling of shale gas will affect supply - špatný slovosled 

P6 market for energy 

P7 Few scenarios will analyzed 

P8 may not be as economically profitable as was originally supposed 

P9 Thesis is divided into 9 chapters including Introduction and Conclusion and each of them 

is divided into subchapters for better orientation in the text…. … The second chapter (the 

chapter that follows the Introduction) provides the overview of the research literature on the 

topic. – tento text je opravdu poněkud balastní. Struktuře práce se obvykle věnuje jeden 

odstavec, nikoliv stránka. 

P10 Despite the majority of papers are dedicated to shale gas production in the US, only the 

most relevant were chosen to be discussed- to by chtělo zdůvodnit 

P10 for commercial purposes 

P12 Additionaally 

P14 Broomfield (2012) props oneself upon the several US studies – nerozumím smyslu věty 

P14 papers summarizing the US energy market are more optimistic – optimismus je velmi 

široký a subjektivní pojem – chtělo by to upřesnit 

P18 In Table 1 are listed 10 countries – špatný slovosled 

P21 Additionally, the fact, that Azerbaijan, for which shale gas revolution might not be 

economically effective (shale oil and gas can lower the prices of traditional oil and gas – the 

main exporting items of country), gives an indication for this revolution, be worth 

mentioning. – věta nedává smysl 

P22 plays the same risk – nesprávné sloveso 

P24 American shale gas boom has the changed world energy market. – špatný slovosled 

P24 Market participants are obliged to admit that the US shale gas revolution took place and 

the consequences are long-term and irrevocable. Sellers and consumers of 5 For more 

information about GTL production please see official Shell website, link is provided in 

Bibliography. 25 energy have no more hope for escaping this bubble and everything will 

remain as it was before. The producers of plastic materials for oil drilling became involved 

shortly after shale gas miners. As a consequence, countries of North America have chance to 

become fully energetically independent already in this decade, possibly till 2020. – tento 

odstavec nedává smysl 

P32 require to too much logistical maintance 

P34 mapa nevysvětluje, co symolizuje modrá a co zelená barva 

P35 Nowadays, Russia imports to Poland – mělo by být “exports “ 



 

P40 Four companies in total have sent 

P41 je nějaký důvod, proč jsou Nizozemí a Dánsko zmíněny právě v kapitole “Czech Republic”? 

Chybí něco jako “Other EU Countries” 

P46 issues in transportation 

P52 USA/US – sjednotit 

P55 verz¨ 

P55 Variable GDP gas strong 

P55 started to fall decrease – jedno slovo přebývá 

P56 legendy v grafu se překrývají 

P56 this sort of corrections was impossible   

P61 we can summarize 

P62 also other EU members will going – asi něco chybí 

 

 

 

 

 

 
 
 
EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
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41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
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