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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Diplomantka formulovala celkem logickou, byť simplifikovanou hypotézu a k ní navázala 
tři výzkumné otázky – opět poněkud zjednodušeně, nicméně volbou těchto otázek 
odkazuje k dalšímu tematickému výzkumu.  

Výběr teoretického rámce je také logický, nicméně jeho „provedení“ je velmi zkratkovité.  
Ačkoliv v Úvodu avizuje neorealismus a koncept energetické bezpečnosti, v příslušné 
kapitole se věnuje je letmo realismu a neorealismu, pravděpodobně měla pocit, že k teorii 
energetické bezpečnosti již vše řekla v Úvodu. Ani ty dva základní koncepty 
mezinárodních vztahů nejsou příliš rozvedené.  

K operacionalizaci – jsou stanoveny nezávislé proměnné, byť je člověk musí v textu 
hledat, závislé, u nichž bych doporučila sloučit druhou a třetí v jednu. Otázka zní, jak 
dalece pak studentka s nimi v textu reálně pracuje.  

Oceňuji pasáž věnovanou limitům výzkumu.  

Vedlejší kritéria:  

Je-li ústředním tématem energetická bezpečnost, měla by její teoretická analýza být 
výrazněji podložena více zdroji – diverzifikace zdrojů není dostatečná.  

Přehled geneze řešení energetické bezpečnosti Číny považuji za přínosný, neboť pomáhá 
vysvětlit současný přístup ke zdrojům v Africe (jako kdekoliv jinde).  

Snaha „nastínit myšlenkové principy a hodnoty“ čínské politiky (45) - ? – než snahy 
mimo-asijských autorů interpretovat, by bylo vhodnější použít tradiční čínské zdroje, 
v tomto případě hojně přeložené do světových jazyků.  

Zajímavé je pojednání o institucionálním pozadí čínské energetiky.  

Celkové hodnocení:  

Práce je zajímavým pokusem o vhled do čínské energetické strategie ve vnějších vztazích. 
Bohužel se nepodařilo udržet semknutost tématu, resp. jeho jednotlivých aspektů. 
Nenacházím reálné využitá proměnných v provedené analýze. Ostatně konzultace DP byla 
jen jedna… 

Výsledná známka: C 

Podpis:  

  


