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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Téma dlouhodobě v centru pozornosti politiků i akademiků, proto aktuální jak z hlediska 
mezinárodních vztahů, tak bezpečnostních studií.  

Logická formulace proměnných a jejich redukce na základní – nezávislou (politika 
ruského energetického exportu) a závislou (strategie energetické bezpečnosti zemí 
Visegrádu).  

Výzkumných otázek je více, stačilo by sloučit č. 2 a č. 3 do jedné.  

K teoretickému zázemní – diplomantka představila více teoretických konceptů 
adekvátních tématu, z nichž pak vybrala jako nosný rámec neoliberální institucionalismus 
a vysvětluje, proč, ačkoliv po provedené analýze dospívá k závěru, že tomu tak není.  
Nicméně vysvětlení jeho vzniku není přesné – použitá argumentace odpovídá i dalším 
možnostem, jako např. teorii mezinárodních režimů či mezinárodní politické ekonomii, 
které autorka nereflektuje. K obhajobě by to chtělo přesněji vymezit podmínky 
zformulování konceptu neoliberálního institucionalismu.  

Metodologicky se diplomantka orientovala na cross-case study, tedy komparativní analýzu 
energetické bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky, jde tedy o čtyř-případovou studii. 

Vedlejší kritéria: 

Ernst Haas nebyl zakladatelem funkcionalismu, ale neofunkcionalismu.  

Myslím, že členění práce do 10 kapitol je příliš podrobné.  

Velmi oceňuji dílčí závěry, ačkoliv nejsou u všech kapitol.  

Celkové hodnocení: 

Předložená práce je pečlivou komparativní studií čtyř energetických sektorů a strategií 
zemí Visegrádu. Práci ráda doporučuji k obhajobě.  

Výsledná známka:  B-C dle obhajoby 

 

Podpis: 

  


