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Volba tématu a cíl práce:  
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku postavení Austrálie v mezinárodní ekonomické 

integraci – analyzuje australskou ekonomiku, jednotlivé dohody o volném obchodu včetně 

zapojování Austrálie do integračních seskupení. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit postavení Austrálie v mezinárodní ekonomické integraci a 

identifikovat její ekonomické vztahy. Vzhledem k neustále probíhajícím procesům globalizace a 

regionalizace je zvolené téma aktuální.  
 
Struktura práce, způsob zpracování: 
Práce je členěna do tří hlavních kapitol. První kapitola charakterizuje ekonomicko-politický 

profil Austrálie. Druhá kapitola kvantifikuje dosavadní zapojování Austrálie do integračních 

seskupení a dohod o volném obchodu. Třetí kapitola analyzuje vnější vztahy Austrálie se 

zeměmi Evropské unie, zejména Spojeným královstvím a Německem. 

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

použité literatury obsahuje nadstandardní množství pramenů (96). 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: 

• Blíže rozeberte integrační spolupráci mezi Austrálií a Novým Zélandem a nastiňte, do 

jaké hloubky integrace může vzájemná spolupráce těchto států dle vašeho názoru vyústit. 

• Pokuste se zhodnotit postavení Austrálie v Tichomořské oblasti. 

• Je dle vašeho názoru „dostatečná“ spolupráce mezi Austrálií a státy Evropské unie? 

Doporučila byste některé kroky či oblasti spolupráce do budoucna prohloubit? Můžeme 

některé státy EU označit za typické „spojence“ Austrálie? 

 
Závěry práce a její přínos:  
Práce podává ucelený přehled o problematice postavení Austrálie v mezinárodní ekonomické 

integraci. Stěžejní část práce je věnována vnějším vztahům Austrálie se zeměmi Evropské unie. 

Práce je přínosná nejen z teoretického, ale i praktického hlediska pro zájemce o problematiku 

Austrálie a jejích ekonomických vazeb (exportéry, apod). 

 

Diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě. 
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