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Volba tématu a cíl práce:  
Surovinová a z toho vyplývající energetická bezpečnost je základním předpokladem 

pro fungování každé ekonomiky. To, že její zajištění není v současném světě samozřejmostí, 

dokládá i aktuální dění v oblasti Blízkého východu. Z tohoto hlediska lze tak volbu tématu 

považovat za vhodnou. 

Cílem diplomové práce je posoudit možnosti Evropské unie zajistit si stabilní přistup 

ke klíčovým energetickým surovinám, tj. ropy a zemního plynu.  
 

Struktura práce, způsob zpracování: 

Práce je, kromě úvodu a závěru, členěna do tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována 

surovinové politice EU s důrazem na hlavní suroviny energetického mixu EU. Druhá kapitola 

charakterizuje energetickou politiku EU a vývoj vztahů EU s klíčovými partnery na poli 

energetických surovin. Třetí kapitola analyzuje současný stav světových zásob ropy a zemního 

plynu a nastiňuje budoucnost EU ve světě omezených zdrojů – možné scénáře vývoje poptávky 

po energetických zdrojích a nové zdroje energií. 

Práce je po formální i logické stránce je dostatečné úrovni. Po odborné i obsahové stránce 

odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci.  

Formální úprava 

Jazyková úroveň i formální úprava by zasloužily více pozornosti. Formulačně je práce na slabší 

úrovni. V práci se vyskytují gramatické chyby, překlepy (např. str. 5 Evropská unie s velkým U, 

str. 31 EUROATOM místo EURATOM, aj.), nekorektní formátování textu, apod. Odkazy 

na citace neodpovídají normě (např. chybějící ISSN, apod.), navíc některé zdroje nejsou vůbec 

uvedeny v seznamu použité literatury (např. str. 5 – MPO, 2010). 

Připomínky, náměty k diskusi: 

To, co autor označuje za analýzu, je z mého pohledu pouhým popisem daného stavu. Skutečná 

hlubší analýza příčin a následků odpovídající diplomové práci chybí. S tím souvisí 

i nedostatečné množství použitých pramenů a jejich neaktuálnost.  

Autor na základě své práce považuje svoji hypotézu o zajištění energetické bezpečnosti EU 

za potvrzenou. Při obhajobě práce proto doporučuji k diskuzi následující otázky: 

 Blíže vysvětlete klíčové faktory, na základě nichž považujete energetickou 

bezpečnost EU za zajištěnou. 

 Zhodnoťte vliv dnešního dění na Blízkém východě na zajištění energetické bezpečnosti 

EU.  

Závěry práce a její přínos:  
Práce podává přehled o problematice zajištění energetické bezpečnosti EU. 

  

Diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě. 

 
V Ostravě dne:  20. 8. 2013 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

Katedra evropské integrace 


