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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autorka v textu zkoumá motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci. 

V rámci tohoto výzkumu autorka pracuje s nezávislou proměnnou, kterou je ruská 

energetická politika, a závislou proměnnou, kterou je bezpečnostní strategie a politiky 

jednotlivých zemí V4.  

Autorka dochází k závěru, že energetická spolupráce je nejlépe objasnitelná z pozice 

neorealismu, čímž vyvrací svou počáteční hypotézu. Nechtěl bych tomu udílet až příliš 

velkou váhu, ale domnívám se, že je většinou lepší své hypotézy spíše dokazovat než 

vyvracet. Výhradu bych měl k počáteční tezi autorky, která v zásadě i určuje celkový 

rámec výzkumu, a to, že zkoumané země spolupracují a je nutné dokázat proč. Myslím si, 

že by bylo vhodnější nejdříve dokázat existenci samotné spolupráce: tj. jasně definovat 

oblasti, kde zkoumané země spolupracují a kde nikoliv.  

Z výzkumných otázek mám výhradu ke dvěma, a to k první a třetí. Nemyslím si, že 

výzkum „současného stavu energetických sektorů v jednotlivých“ zemích si zasluhuje 

samostatnou výzkumnou otázku, neboť samotná diplomová práce zcela jasně předpokládá, 

že se bude opírat o stav energetických sektorů. První otázka tak v zásadě ani 

nepředstavuje výzkum, ale spíše stručnou deskripci, na které pak výzkum bude autorka 

stavět, což tak i bylo v DP pojato. V případě třetí otázky, tak se fakt spolupráce bere jako 

samozřejmost, což, jak již bylo uvedeno, je podle mě problematické. Nakonec i v závěru 

10. kapitoly uvádí, že „státy [nejsou] schopny zkoordinovat své jednání a stále jsou ve 

velké míře ovlivněny vlastními zájmy […]“ (s. 66). 

V případě teoretického konceptuálního rámce by šlo zvážit, zda diskuze o klasickém 

realismu a o šesti principech Morgenthau jsou nutné. Není totiž jasná jejich provázanost 

s energetikou. V případě neorealismu autorka pracuje v zásadě pouze s Waltzem, což 

z mého pohledu není dostatečné.  Navíc v diskuzi o Waltzovi autorka opomíjí tu 

skutečnost, že i on hovořil o problematice vzájemné závislosti. Kromě Waltze by bylo 

jistě vhodné zmínit další autory, kteří zkoumají problematiku politické ekonomie, jako je 

např. Gilpin. Jde o to, že jak autorka tvrdí, (Waltzův) neorealismus předpokládá, že 



 

hlavním cílem států je přežití. Avšak v energetických vztazích Rusko-V4 může jít o 

energetickou bezpečnost, ale asi nikoliv o problematiku samotné existence. Vzhledem 

k tomu, že autorka zkoumá problematiku spolupráce, tak by bylo vhodné, pokud by se 

soustředila na distribuci relativních zisků a strach z podvádění, o čemž mluvil podrobněji 

Mearsheimer.  

Tudíž by bylo lepší, pokud by autorka ve své snaze odpovědět na výzkumné otázky 

zkoumala, zda země V4 sužuje problém kolektivní akce (relativní zisky a strach 

z podvádění) a jak je tento problém překonán (teorie neoliberalismu). To by pak mnohem 

lépe odhalilo, jaká z teorií lépe vysvětluje spolupráci zemí V4. 

Nakonec pouze v případě analýzy problematiky z pohledu neorealismu se naplňuje vztah 

mezi závislou a nezávislou proměnnou (bezpečností strategie a politika zkoumaných států 

na jedné straně a ruská energetická politika na straně druhé). Z textu totiž vyplývá, že 

neoliberální institucionalismus pracuje s jinými proměnnami.  

Ve třetí kapitole autorka pracuje s konceptem bezpečnosti a popisuje jeho proliferaci. 

Z mého pohledu je to pro DP spíše zbytečné (obzvláště jednotlivé uvádění různých 

sektorů bezpečnosti, které s DP přímo nesouvisí). 

Text praktické části je rozdělen na několik kapitol zkoumajících země V4, jež mají čtyři 

části (energetická bezpečnost a klíčové strategické dokumenty, stav energetického 

sektoru, výzvy a dílčí závěry). Jedná se o přehledné zpracování, ale z analytického 

hlediska pokulhává. V první řadě je to spíše popis než analýza, která přichází až v dílčích 

závěrech a v předposlední kapitole 10. Rovněž tato empirická část nedostatečně propojuje 

(analyzuje) nezávislé a závislé proměnné. Jinými slovy chybí zde jasný vliv Ruska na 

politiku zkoumaných států a ani oblasti spolupráce mezi jednotlivými zeměmi nejsou 

příliš dotčené.  

Dále autorka například píše: „Rok po druhé rusko-ukrajinské plynové krizi, která proběhla 

v roce 2009, došlo k dalšímu snížení podílu zemního plynu [v Maďarsku]“ (s. 39). Není 

ale jasné, zda to bylo kvůli krizi, zda to bylo reakcí na politiku Ruska, nebo Ukrajiny, či 

případně obou států. V případě Polska je opomíjena otázka plynovodu Nord Stream, která 

je velmi důležitá (je zmíněna v kapitole o ČR). 



 

Jako významného vnějšího aktéra, který ovlivňuje spolupráci dotčených zemí je 

představeno Rusko, avšak chybí Komise či Evropská unie. Chybí adaptace a 

implementace třetího energetického balíčku, diskuze ohledně návrhů rozhodnutí o 

mezivládních dohodách a nařízení o bezpečnosti dodávek. Dále chybí bližší analýza 

vyšetřování Komise proti Gazpromu, které se přímo dotýká zemí V4. Vzhledem k tomu, 

že ruská energetická politika je nezávislou proměnnou, tak by analýza ruské energetické 

politiky vůči každému zkoumanému státu v rámci samostatných podkapitol jistě práci 

prospěla.  

Vedlejší kritéria: 

Z pohledu vedlejších kritérií je práce na vysoké úrovni, obzvláště z hlediska stylu a 

jazykové úrovně. Určitá výhrada se týká zdrojů, která již byla vyslovena v předešlé části. 

Dále používání učebnicových textů (Weisová nebo Kratochvíl a Drulák) není příliš 

vhodné pro diplomovou práci. 

Celkové hodnocení: 

Práce je dobře zpracována, nicméně má jisté meze v teoretické a analytické části. Práce by 

byla povedenější, pokud by byla lépe zohledněna teorie neorealismu. Analytická část 

postrádá propojenost mezi závislými a nezávislými proměnnami. Z formálního hlediska 

(stylistika, rozdělení kapitol a jazyková úroveň) je práce na vysoké úrovni. 

Výsledná známka: C 
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