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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

 Cílem předloženého diplomového textu je představit reálné projevy nového regionalismu v prostoru 

jihovýchodní Asie a pokusit se ukázat souvislost mezi jejich existencí a ekonomickým růstem (s. 11). Domnívám 

se, že stanoveného cíle se podařilo dosáhnout. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost příloh) 

 Předložená práce se věnuje aktuálnímu tématu nového regionalismu a jeho projevům v prostoru jihovýchodní 

Asie, což je téma v soudobé mezinárodní politice notně probírané, v českém prostředí však stále trochu 

marginální. Teoretická část pojednává o novém regionalismu a jeho projevech a následně je pozornost zaměřena 

na oblast jihovýchodní Asie. Trochu mi vadí rozvržení kapitol - např. kap. 3 mohla být součástí kap. 2, kap. 6 má 

jen 4 strany a mohla být součástí kap. 5, stávající rozvržení trochu text kouskuje, u kap. 6 se navíc nepovedlo mít 

kapitolu úrovně 1 na nové stránce, jak se tomu jinde v textu. Studentka deklaruje, že se zaměří na ekonomické 

projevy NRA v regionu JVA a hospodářský vzestup dává do souvislosti s nárůstem liberalismu a globalizace, 

přičemž vedle ASEAN se soustředí na tři tzv. trojúhelníky růstu, nicméně je otázkou, zda lze NRA zužovat pouze 

na jeho ekonomické projevy. V závěru v první větě hovoří studentka o tom, že cíle bylo ověřit validitu teze, což 

ale jak se dozvídáme v úvodu nemohl být cíl, resp. obecně cílem nemůže být ověření teze.  

Text je doplněn velkým množstvím příloh, které text výborně doplňují, autorka s nimi průběžně v textu pracuje a 

odkazuje na ně. 

  

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

 Formální i jazyková úprava jsou bez výhrad, text je napsán velmi čtivě a zároveň odborně, odkazy jsou řádně 

vyznačeny a množství zdrojů je více než adekvátní danému typu práce. Rovněž jazykový úroveň je vynikající, v 

textu se prakticky nevyskytují gramatické chyby. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění níže uvedeného hodnocení) 

 Celý text je napsán velmi pečlivě, o čemž svědčí i jeho rozsah a množství použité literatury. Je zřejmé, že 

studentku problematika zaujala a nashromáždila úctyhodné množství poznatků, které utřídila a propojila v 



kompaktní celek. Vždy je pro studenty politologie a mezinárodních vztahů trochu problematické psát texty, v 

nichž se výhradně sledují ekonomické ukazatele, nicméně s touto výzvou se studentka dobře vyrovnala. Trochu 

mi v textu chybí zohlednění dalších aspektů, které mohly mít na ekonomický růst regionu vliv - co například 

domácí vlivy a fungování domácí politiky? Kromě ekonomických aspektů NRA trochu postrádám neekonomickou 

dimenzi spolupráce - studentka by mohla v rámci diskuze objasnit. zda pod vlivem působení NRA v regionu 

dochází také např. v oblasti kulturní, informační apod. Zaměření se výhradně na ekonomickou dimenzi chápu i 

vzhledem k rozsahu textu, avšak v rámci obhajoby by bylo dobré, aby studentka ukázala širší souvislosti 

fenoménu. V závěru na s. 83 studentka uvádí, že snižování chudoby ve sledovaných trojúhelnících není 

jednoznačně prokazatelné, protože neexistují dostupná data. I kdyby existovala data ohledně snížení chudoby, 

bylo by možné ekonomický růst považovat za jedinou příčinu tohoto stavu? 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři)  

 V textu autorka zmiňuje vztahy mezi ASEAN a ČLR. Co ale vztahy mezi ASEAN a Japonskem a Koreou? Jaké ty 

mají dopad na situaci v regionu? 

Může mít fenomén nudlové mísy negativní dopad na ekonomický růst regionu JVA?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

MEZI VÝBORNĚ A VELMI DOBŘE

DATUM: 22. května 2016

 
PODPIS:


