
 

 
Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Kovářová, Ph.D. 

Název práce:  
Bariéry vzniku Celoamerické zóny volného obchodu 

Jméno posluchače:     Ondřej Latka  

Volba tématu a cíl práce:  
Vznik nových, rozšiřování a prohlubování stávajících regionálních integračních projektů 

představuje jeden ze základních znaků světové ekonomiky od 90. let 20. století. Na počátku 90. 

let se také poprvé veřejně prezentuje myšlenka vytvoření Celoamerické zóny volného obchodu 

(FTAA), která představuje jeden z nejambicióznějších projektů integrace vůbec. Přestože 

přetrvávající rozpory mezi případnými členskými státy dosud brání jejímu vzniku, je jistě 

zajímavé a přínosné se této integrační myšlence hlouběji věnovat. Volbu tématu proto hodnotím 

velmi kladně.  

Cíl práce posluchač formuluje v úvodu, je v souladu se zadáním, obsahem a strukturou práce. 

Cíl je naplněn.   

Struktura práce, způsob zpracování: 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do pěti kapitol. Ty na sebe logicky navazují, 

jejich názvy odpovídají jejich obsahu. Posluchač nejprve charakterizuje z hlediska socio-

ekonomického americký megaregion světové ekonomiky, následně popisuje vznik a fungování 

vybraných integračních projektů v regionu a ve 4. kapitole se zamýšlí nad prozatímním 

neúspěchem projektu FTAA. V kapitole přesně identifikuje hlavní příčiny tohoto neúspěchu, 

z textu je patrné vlastní zaujetí pro téma. Přesto má kapitola menší rozsah než předcházející dvě.  

Předložená práce je aktuální, přehledná, přináší mnoho zajímavých informací a podává ucelený 

obraz o tématu. Posluchač využil při zpracování práce velké množství zdrojů, na které v textu 

adekvátně odkazuje.  

Formální úprava: 

Po formální i jazykové stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Drobné 

formální či jazykové nedostatky nesnižují kvalitu práce. Posluchač v textu využívá tabulky, ale 

v menší míře.  

Na str. 15 posluchač v tabulce uvedl chybně měrné jednotky, správně mělo být uvedeno tis. mil. 

USD. I přes tento nedostatek má tabulka vypovídací hodnotu, neboť posluchač spíše chtěl ukázat 

trend vývoje vzájemného obchodu než jeho konkrétní objem.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Navrhuji, aby posluchač u obhajoby zdůvodnil dosavadní neúspěch ve vyjednávání o vzniku 

FTAA. Které latinskoamerické země jsou největšími odpůrci projektu a proč? Které země by 

projektem FTAA nejvíce získaly?  

Závěry práce a její přínos:  
Předložená práce přináší mnoho zajímavých informací, je ucelená, a přínosná jak pro odbornou 

veřejnost, tak pro širší veřejnost zajímající se o integrační procesy ve světové ekonomice.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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