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Volba tématu a cíl práce:  
Oblast Jihovýchodní Asie je jednou z oblastí, kde původní integrační myšlenka vojensko-

politické spolupráce přerostla až do ekonomické oblasti. Důkazem toho je Sdružení národů 

jihovýchodní Asie, jež je předmětem této diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je analyzovat vznik a vývoj integračního seskupení ASEAN, 

charakterizovat jeho vnější vztahy a zhodnotit efekty jeho ekonomické spolupráce, zejména 

spolupráce s Evropskou unií. Vzhledem k prohlubování spolupráce s Evropskou unií hodnotím 

zvolené téma jako aktuální.  
 
Struktura práce, způsob zpracování: 
Práce je členěna do tří hlavních kapitol. První kapitola vymezuje předpoklady úspěšné, 

respektive neúspěšné integrace z teoretického hlediska, i na konkrétním příkladu integračního 

seskupení ASEAN. Druhá kapitola je věnována naplňování integračních tendencí ASEANu 

od 70. let až do současnosti, zejména vytváření zóny volného obchodu a spolupráci s vybranými 

asijsko-tichomořskými státy. Třetí kapitola hodnotí efekty spolupráce zemí ASEANu a EU, 

včetně příkladu konkrétních projektů. 

Práce je přehledně zpracována a po formální i logické stránce je na velmi dobré úrovni. Přehled 

použité literatury obsahuje dostatečné množství pramenů (88). Po odborné i obsahové stránce 

odpovídá práce nárokům kladeným na diplomovou práci. 

 

Formální úprava 
Jazyková úroveň i grafická úprava jsou v práci na velmi dobré úrovni. 

 

Připomínky, náměty k diskusi: 
K práci nemám zásadní připomínky. Při obhajobě práce doporučuji k diskuzi následující otázky: 

• Pokuste se zhodnotit reálné naplňování integračních cílů ASEAN. Vzhledem 

k rozdílným skupinám států ASEAN dle jejich vyspělosti, je dle vašeho názoru reálné 

další prohlubování integrační spolupráce mezi zeměmi ASEAN (který integrační stupeň 

jsou schopni v budoucnu dosáhnout)? 

• Zhodnoťte efektivitu spolupráce ASEAN – EU. Ve kterých oblastech by dle vašeho 

názoru mohlo dojít k většímu prohloubení spolupráce (navrhněte)? 

 
Závěry práce a její přínos:  
Práce podává ucelený přehled o problematice integračního seskupení ASEAN a jeho vnějších 

vztahů se zeměmi asijsko-tichomořského regionu a Evropské unie. Stěžejní část práce je 

věnována vnějším vztahům zemí ASEAN se zeměmi EU. 
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Práce je přínosná nejen z teoretického, ale i praktického hlediska pro zájemce o problematiku 

Jihovýchodní Asie a projektů podporovaných EU v této oblasti. 

 

Diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě. 
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