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I. Název projektu 

 Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci. 

II. Námět práce, hypotéza a výzkumné otázky 

Energetická bezpečnost se v posledních několika desetiletích stala významným politickým a 

bezpečnostním tématem, neboť zajištění pravidelných dodávek energií je v dnešní době pro 

fungování jakéhokoliv státu naprosto nezbytné. Ačkoliv je energetická bezpečnost vnímána 

v jednotlivých zemích rozdílně, národní bezpečnostní strategie se většinou zaměřují na 

minimalizaci potenciálních rizik, která by mohla zapříčinit přerušení dodávek energií či 

takzvaný „blackout“. Mezinárodní energetická agentura IEA v definici energetické 

bezpečnosti klade důraz i na ekonomicky přijatelnou cenu energií. Jedná se hlavně o evropské 

státy, které jsou do velké míry závislé na importu energetických surovin a tím pádem jsou 

v této oblasti snadno zranitelné. Na poli Evropské unie proto představuje energetická 

bezpečnost jedno z nejvíce probíraných témat. Stoupající poptávka a nestabilní ceny s rizikem 

možného přerušení přísunu energií vedou k nutnosti zavedení efektivní energetické strategie. 

Energetický balíček Evropské unie si za hlavní cíl klade zvýšení udržitelnosti a 

konkurenceschopnosti a zajištění větší bezpečnosti v oblasti energetické bezpečnosti.  

Nicméně tento balíček vyžaduje sloučení energetického systému Unie do jednotného 

celounijního rámce. V současné situaci je energetická bezpečnost regulována na vnitrostátní 

úrovni jednotlivými členskými státy, které nesou primární zodpovědnost za její zajištění. 

Jednotlivé země se potýkají s rozdílnými výzvami, tudíž se liší i jejich přístupy k zajištění 

energetické bezpečnosti. Velmi specifickou pozici má uskupení čtyř středoevropských států 

v rámci takzvané Visegrádské skupiny, pro které je energetická bezpečnost zásadním 

tématem. Mezi sdílená specifika zemí Visegrádu patří členství v Evropské unii a NATO, 

geopolitické umístění a vysoká míra závislosti na Rusku v oblasti energetiky. Členské země 

Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko se rozhodly k aktivní spolupráci v oblasti energetické 

bezpečnosti. Tato regionální spolupráce vznikla v reakci na rusko-ukrajinské energetické 

krize v letech 2006 a 2009, které měly negativní dopad i na státy Visegrádské skupiny.  

Tato diplomová práce se bude věnovat právě Visegrádské skupině, konkrétně motivaci 

členských zemí pro spolupráci v oblasti energetiky. Existují dva hlavní teoretické přístupy, 

které se snaží objasnit spolupráci v rámci Visegrádské skupiny. Prvním přístupem je 

realismus a druhým je neoliberální institucionalismus Roberta O. Keohana a Josepha S. Nye. 

Realismus představuje klasický přístup v mezinárodních vztazích s bohatou historií, který se 
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štěpí do mnoha směrů, a tak vedle klasických realistů, jakými jsou Edward H. Carr a Hans J. 

Morgenthau, má významnou roli v tomto přístupu například i neorealista Kenneth Waltz. I 

přes bohatost přístupu disponují jednotlivé realistické směry společnými znaky, kterými jsou 

ústřední role státu, přežití a svépomoc. Spolupráci, která je stěžejním tématem této práce, 

vnímají realisté jako dočasný jev a podle nich je státy využívána pouze k vlastnímu posílení. 

Podle neorealistů existuje také možnost spolupráce jako reakce na hegemona, který svou 

existencí ostatní státy ke spolupráci donutí. Neoliberální institucionalismus a jeho dva přední 

myslitelé Robert Keohane a Joseph Nye s knihou „Power and Interdependence: World 

Politics in Transition“ čerpají z realismu i idealismu a soustředí se na nové druhy interakcí, 

především na koncept takzvané komplexní vzájemné závislosti. Tento přístup pracuje 

s myšlenkou, že prohlubující se závislost vyžaduje spolupráci v rámci mezinárodních 

institucí, které umožňují dosažení cílů, kterých by jednotlivé státy samy dosáhly jen stěží.  

Za pomoci těchto dvou teoretických rámců se práce bude snažit objasnit motivaci členských 

zemí Visegrádské skupiny ke spolupráci v oblasti energetiky. Cílem práce pak bude verifikace 

či falzifikace hypotézy, která zní:  

„Spolupráce zemí Visegrádské skupiny v oblasti energetiky je založena na společných 

problémech a výzvách, kterým členské státy čelí, přičemž tato motivace pro spolupráci 

je nejlépe objasnitelná pomocí přístupu neoliberálního institucionalismu.“ 

Výzkumné otázky jsou formulovány tak, aby usnadnily ověření či vyvrácení uvedené 

hypotézy: 

1. Jaký je současný stav energetických sektorů v jednotlivých členských zemích?  

2. Jakým problémům a výzvám čelí jednotlivé členské země v oblasti energetické 

bezpečnosti?  

3. Jaká je motivace zemí Visegrádské skupiny pro spolupráci v oblasti energetické 

bezpečnosti?  

4. Odpovídá motivace pro spolupráci vysvětlení přístupem neoliberálního 

institucionalismu?  
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III. Předpokládaná metoda zpracování 

Diplomová práce bude založena na empiricko-analytickém přístupu a pro dosažení cíle práce 

bude použito metody komparativní případové studie (Karlas, J. 2008). Práce bude rozdělena 

na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude uvedena vymezením pojmů týkajících 

se bezpečnosti jako takové a energetické bezpečnosti. V této části bude práce pracovat 

především s dílem myslitelů Kodaňské školy, kteří se zabývají bezpečností (Buzan, B. - 

Wæver, O. a de Wilde, J., 1998) a tvorbou Daniela Yergina, který se zaměřuje přímo na 

energetickou bezpečnost, například (Yergin, D. 2006) nebo (Yergin, D. 2011). Teoretický 

rámec realistického přístupu bude vycházet z primárních zdrojů jako je (Waltz, K. 1979), ale i 

sekundárních (Waisová, Š. 2009) a (Drulák, P. 2003). V případě neoliberálního 

institucionalismu bude práce vycházet především z (Keohane, R. a Nye, J., 1977) a (Keohane, 

R. 1984).  

Následná praktická část bude zaměřena na Visegrádskou skupinu. Případové studie 

jednotlivých členských zemí Visegrádské skupiny budou zaměřeny na analýzu současného 

stavu energetického sektoru a na výzvy a problémy zemí v oblasti energetické bezpečnosti, na 

jejichž základě bude pomocí komparace vyhodnoceno, co motivuje státy Visegrádu ke 

spolupráci v této oblasti. V této části bude práce pracovat převážně s primárními zdroji, jako 

jsou energetické bezpečnostní strategie jednotlivých zemí, oficiální materiály vlád a 

ministerstev členských států i samotné Visegrádské skupiny a oficiální dokumenty Evropské 

unie, nicméně použita bude i relevantní sekundární literatura.  

IV. Předpokládaná struktura práce 

 

Úvod 

a. Vymezení tématu, metodologie 

b. Hypotéza a výzkumné otázky 

c. Shrnutí literatury 

1. Teoretické ukotvení a koncepty 

a. Realismus/neorealismus 

b. Neoliberální institucionalismus 

2. Vymezení pojmů 

a. Bezpečnost 

b. Energetická bezpečnost 
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3. Energetická bezpečnost zemí Visegrádské skupiny 

a. Česká republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

b. Maďarská republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

c. Polská republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

d. Slovenská republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

4. Motivace pro spolupráci v oblasti energetiky 

5. Závěr 

6. Bibliografie 
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