
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Kovářová  

Název práce:  Latinskoamerické integrační procesy a EU  
Jméno posluchače:  Simona Čichoňová  

Volba tématu a cíl práce:  
Volbu tématu práce hodnotím velmi kladně, neboť význam zemí Latinské Ameriky ve světové 

ekonomice stále více vzrůstá. Latinská Amerika také představuje velmi významného obchodního 

a investičního partnera Evropské unie. 

Cíl práce je formulován v úvodu práce, jeho formulace je adekvátní a koresponduje s názvem 

práce. Posluchačka se v práci zaměřuje na charakteristiku integračních procesů v Latinské 

Americe a zhodnocení vztahů vybraných latinskoamerických integračních organizací s EU. Cíl 

práce byl naplněn.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol (přičemž první kapitolou je úvod a pátou kapitolou je závěr), 

kapitoly na sebe logicky navazují, jejich obsah odpovídá jejich názvu. Druhá kapitola 

představuje velmi obecná východiska analýzy integračních procesů v Latinské Americe, neboť 

je zaměřena na vymezení základních aspektů integračních procesů ve světové ekonomice, 

vymezuje mimo jiné základní pojmy (např. integrační stupně – jejich popis mohl být dle mého 

názoru stručnější), ale také motivy integrací a faktory ovlivňující rozvoj integračních procesů ve 

světové ekonomice. Ve třetí kapitole posluchačka popisuje a hodnotí hlavní faktory ovlivňující 

rozvoj integračních procesů v Latinské Americe a stručně představuje integrační seskupení 

působící v tomto regionu světové ekonomiky. Výraznější pozornost věnuje nejvýznamnějším 

integračním organizacím. Ve čtvrté kapitole se posluchačka zaměřuje na vztahy EU s Latinskou 

Amerikou, podrobněji pak na vztahy EU s MERCOSURem a ANCOMem. Provedená analýza je 

poměrně jednoduchá, vystihuje však nejvýznamnější aspekty těchto vztahů (hlubší analýzu lze 

snad očekávat u posluchačů vyššího stupně studia). Za určitý nedostatek práce považuji 

chybějící komentář k předloženým tabulkám (např. k tabulce 3.2 obsahující vybrané 

makroekonomické ukazatele vybraných zemí regionu). 

Posluchačka využila při zpracování práce jak knižní, tak elektronické zdroje. Použité zdroje jsou 

vzhledem k zaměření práce adekvátní, posluchačka na ně v práci průběžně odkazuje.  

Formální úprava: 

Po jazykové a formální stránce je práce poměrně kvalitní, splňuje všechny požadavky kladené na 

bakalářské práce. V práci se vyskytuje několik drobných překlepů, které však v žádném případě 

nesnižují celkovou kvalitu práce. Posluchačka využívá v práci tabulky (jak již bylo uvedeno, u 

tabulky 3.2 bych očekávala určitý komentář), hojně však využívá mapy, což, vzhledem k tématu 

práce, hodnotím kladně.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Navrhuji, aby posluchačka u obhajoby zhodnotila vývoj integračních procesů v Latinské 

Americe a význam vzájemných vztahů Evropské unie a Latinské Ameriky.  

Závěry práce a její přínos:  
Závěry uvedené v práci jsou adekvátní, plně odpovídají jejímu obsahu. Práce může být využita 

jako určité východisko pro hlubší analýzu zkoumané problematiky. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

V Ostravě dne:  16. května 2011 
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