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Volba tématu a cíl práce:  
Téma předložené práce je v současné době velmi aktuální a významné. Značná závislost EU na dovozu 

energetických zdrojů z třetích zemí, ovlivňuje stabilitu i konkurenceschopnost unijní ekonomiky. 

Představitelé EU i zástupci národních vlád členských států EU přijímají různá opatření ke zvýšení 

energetické bezpečnosti a efektivnímu využití dostupných zdrojů, nacházejících se na území EU. Cíl 

diplomové práce je uveden v úvodu práce, tj. zjistit, jaká je současná energetická bezpečnost EU a je 

doplněn souborem různých otázek, na něž se autor práce snaží v průběhu jejího zpracování nalézt odpovědi.  

Název práce koresponduje se strukturou diplomové práce, která napomáhá k dosažení stanoveného cíle.  
 

Struktura práce, způsob zpracování: 
Diplomová práce je členěna do pěti hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. Rozsah práce činí 109 stran 

(vč. seznamu zkratek) a jedna samostatná příloha, ve které autor práce graficky shrnul hlavní mezníky 

vývoje energetické politiky EU. Jednotlivé části diplomové práce na sebe logicky navazují, od historického 

vývoje energetické spolupráce v EU, autor přechází k analýze energetického trhu v EU a uvádí možné 

alternativy budoucího vývoje energetické politiky EU. Data, která autor v diplomové práci komentuje, 

pokrývají zpravidla leta 2002-2013. Diplomová práce je napsána čtivým způsobem, avšak je ve své 

podstatě kompilací a neobsahuje vlastní výpočty a návrhy, jimiž by autor práce přispěl k posunu v dané 

vědní oblasti. Seznam literatury obsahuje 165 titulů, které tvoří knihy a převážně internetové odkazy. 

Zdroje použité literatury jsou v obsahu diplomové práce průběžně citovány dle citační normy ISO 690, 

platné od 1. dubna 2011. 

 

Formální úprava 
Diplomová práce byla napsána na standardní úrovni a splňuje zpravidla všechny formální požadavky. 

Připomínku lze vznést k číslování stránek, které zcela přesně neodpovídají Směrnici EkF (SME_07_004). 

V obsahu předložené práce se vyskytují barevné obrázky, které byly převzaty z oficiálních zdrojů, které 

jsou pod nimi uvedeny.  Za obrázky autor práce označuje i grafy, které jsou rovněž z převzatých zdrojů a 

v některých případech obsahují anglické názvy, které nebyly přeloženy do české verze, v níž je diplomová 

práce zpracována. Tabulky s daty, které jsou uvedeny v 3. kapitole, byly zpracovány autorem, ačkoliv tento 

údaj není u zdroje uveden a nejsou vhodně vycentrovány, což ale jinak nesnižuje přehlednost a vypovídací 

schopnost uvedených dat. Formální úprava některých názvů obrázků a tabulek je rovněž méně precizní 

(zarovnání a mezera mezi řádky u delších názvů). 

 

Připomínky, náměty k diskusi: 
Autor diplomové práce by v rámci obhajoby mohl uvést některé aktuální návrhy na spolupráci v oblasti 

energetických dodávek, které předkládají další světové mocnosti (Rusko, Čína). Jak by tato spolupráce 

mohla ovlivnit energetickou bezpečnost EU?  V jakém rozsahu se uskutečňují investice v EU v této oblasti? 

Jak byste hodnotil účinnost energetické politiky EU? 
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Závěry práce a její přínos:  
 

Diplomová práce představuje rámcový materiál, který lze použít při pedagogické činnosti a dalšímu 

zkoumání a diskuzi na úrovni odborné i laické veřejnosti. 

 

S ohledem na výše uvedené hodnocení formální a obsahové stránky předložené práce, diplomovou 

práci doporučuji k obhajobě. 
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