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Další připomínky: 

 

Studie širší veřejnosti dosud ne příliš známé autorky je pro mě osobně velmi pozitivním 
překvapením. Ačkoli text vykazoval určité slabiny co se týče používání zkratek nebo psaní 
velkých a malých písmen v odkazovaných zdrojích, ty byly překlenuty a vyřešeny v rámci 
recenzního řízení. 
 
Výsledkem je studie, která je jednak historickou sondou, jednak široce využitelnou 
faktografií, aplikovatelnou i na situaci v České republice nebo dalších zemích Visegrádské 
skupiny. „potyčky“ zemí Pobaltí s Ruskou federací se odehrávaly často v době, kdy byla tato 
země relativně slabým a pasivním státem. Na malé sousedy si však přesto troufala  vlastně je 
pod tlakem nutila k hledání řešení, která je vynesla na čelná místa současné evropské 
energetické politiky (co se týče využívání obnovitelných zdrojů, ale i s ohledem na některé 
jiné ukazatele). 
 
I Česká republika byla v minulosti konfrontována s „technickými poruchami“ co se týče 
zásobování ropou a zemním plynem a situace Pobaltí je tedy zdejším expertům do určité 
míry familiární. Nemusí se ale jednat pouze o incidenty tohoto typu. Třeba zmíněný projekt 
Nord Stream propojující přímo Ruskou federaci a Německo ukazuje, že Evropská unie e přeci 
jenom uskupením států, jejichž priority se mohou lišit (podle hesla „bližší košile než kabát“). 
 
Samostatně je třeba pozitivně hodnotit použití ilustrací (ať již přímo v textu nebo v rámci 
přílohové části na konci studie). 
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