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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Práce se věnuje se věnuje dobře probádané, ale zároveň důležité a aktuální tematice, a to 
čínské energetické politice vůči Africe.  

 
Zásadním problémem práce je návaznost mezi hypotézou, výzkumnými otázkami, teorií a 
proměnnými. Ačkoliv specifikace každého z těchto kroků, jak ji provádí autorka, by sama o 
sobě mohla dávat smysl, dohromady vůbec netvoří koherentní celek.  
- Teoretickým rámcem má být neorealismus a koncept energetické bezpečnosti. 

Neorealismus je pouze deklarován a stanovení výzkumných otázek jde proti jeho 
zaměření, když se všechny otázky zaměřují na politiku související s vnitřním 
prostředím. Ačkoliv se konceptu energetické bezpečnosti věnuje autorka ještě 
podrobněji než neorealismu, tak jeho propojení se stanovením otázek a cílů práce není 
zřejmé. 

- Je předem jasné, že hypotézu odmítnout nelze („Čínská lidová republika svými 
investicemi v Africe řeší svou energetickou bezpečnost.“). Kromě toho že je stanovená 
velmi obecně a že její potvrzení je téměř očividné, tak na její platnost upozorňuje 
poměrně bohatá literatura.  

- Hypotéza velmi nejasně souvisí s výzkumnými otázkami (Proč Čínská lidová republika 
nedodržuje mezinárodní standardy? Na jakých principech zakládá Čína vztahy s 
africkými státy? Jak Čína přispívá ke stabilizaci Libye a Súdánu/Jižního Súdánu?) 

- Není jasné, na základě čeho práce stanovuje závislé a nezávislé proměnné (označení 
proměnných jako závislých a nezávislých je navíc patrně přehozeno). Určitě to není na 
základě neorealismu, možná částečně základě konceptu energ. bezpečnosti (ale nikoliv 
explicitně).  Především proměnné nejsou nijak vysvětleny (chybí konceptualizace i 
operacionalizace) (zejm. proměnná „b)“ a „c)“ na str. 10; navíc jsou označeny jako 
závislé, ale patrně má jít o nezávislé proměnné).  

 
Rovněž chybí vymezení vůči literatuře, zvlášť když sama autorka správně konstatuje, že se 
danou problematikou zabývá řada studií (s. 11). Takové „literature review“ by autorku 
jistě mohlo nasměrovat na přesnější vymezení výzkumného cíle. 

 
Empirická část je opřená o poměrně slušnou základnu zdrojů (primární i sekundární 
zdroje), a dodává tak práci poměrně slušnou datovou hloubku. Především ve dvou 
případových studiích má výklad práce slušnou úroveň, ucelenost a podrobnost. 

 
Bohužel se i zde na některých místech objevují nedostatky.  
Autorka se snaží poukazovat na klíčovou roli tzv. pěti principů mírového soužití (mj. 
obsahují princip nevměšování do vnitřních záležitostí), které přispívají k vlivu Číny 
v Africe. Reálně jde však spíše o čínskou politiku nekladení si podmínek na charakter 
režimu, než o dodržování uvedených pěti principů. Naopak Čína fakticky získává poměrně 
silný vliv v domácím prostředí afrických států (nyní i včetně výstavby vojenských základen 
a vlivu na tamní politickou scénu). 
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Především však omezením se na daných pět principů (resp. na politiku nekladení 
politických podmínek) práce kopíruje čínskou oficiální rétoriku, ale zdaleka nevyčerpává 
principy (typ jednání, normy) v energetické politice Číny vůči Africe (např. Brautigam, D.: 
The Dragon’s Gift), na což se ptá jedna z otázek. 

 
Není také jasné, proč se práce potřebuje věnovat některým oblastem (např. institucionální 
rámec čínské zahr./energ. politiky), což vyplývá ze zmíněného neujasněného 
teoretického/analytického postupu. 
 
Rovněž na str. 39-40 se nakupilo několik nepřesností. 
- Mj. Čína rozhodně není komplexním kritikem vestfálského uspořádání (co to přesně 

znamená?), naopak koncept tradiční (tzv. vestfálské) suverenity velmi silně oficiální 
čínská politika obhajuje.  

- Tvrzení, že Čína je velmi hierarchická společnost a pokládá za přirozené podřídit se 
centrální autoritě je příliš esencializující (proč to vlastně autorka potřebuje řešit?). 

- Především pak na tomto místě (a rovněž dále) autorka nedocenila roztříštěnost čínské 
energetické politiky. Právě energetická politika je jedna z oblastí, které je v případě 
Číny nejvíce roztříštěná a nesjednocená (např. práce od: S. Breslin, S. Hameiri, L. 
Jones). V tomto ohledu jde však spíš o pokročilejší debatu o povaze čínské zahraniční 
politiky. Pokud by však toto téma dokázala autorka systematičtěji uchopit, mohla by 
její práce dostat větší dynamiku a kvalitu. 

 

Vedlejší kritéria: 

Kapitolu 2 by bylo patrně vhodné rozdělit do více kapitol, v nichž by se autorka odděleně 
věnovala teoreticko-konceptuálnímu vymezení energ. bezpečnosti, historii energetické 
bezpečnosti obecně (je to však k něčemu reálně potřeba?) a přístupu ČLR k energetické 
bezpečnosti obecně (k čemuž se stejně autorka znovu vrací v kap. 3). 

 

Celkové hodnocení: 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům (především v analytickém vymezení) navrhuji 
hodnotit práci „E“.  
Pokud však autorka dokáže vystihnout přínos práce (Poukazuje na něco nového? Do čeho 
konkrétně nabízí vhled?) či vyzdvihnout jasný závěr (argument) lepší hodnocení je 
rozhodně možné. 

Výsledná známka: E 

 

Podpis: 


