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Předkládaná disertační práce ve velmi širokém kontextu pojednává o vývoji a současnosti 

regionálních integračních procesů v prostoru Latinské Ameriky. Autorce se, dle mého názoru 

velmi zdařile, podařilo propojit dva paralelně probíhající procesy, jimiž jsou regionalizace na 

straně jedné a globalizace na straně druhé. Na zvoleném regionu pak pečlivě a srozumitelně 

demonstruje, na základě jakých očekávání byla zahájena, s jakými problémy se potýkala a 

jakým výzvám v současnosti čelí početná integrační uskupení.  

Dříve, než autorka přistoupila k vlastnímu zkoumání zvoleného prostoru, se musela 

vypořádat s problematikou regionu a regionalismu, z hlediska jejich používání ve 

společenskovědních disciplínách, zejména pak na poli politické geografie. Rozbor této 

problematiky považuji za fundovaný a pečlivě zpracovaný. Autorka vyšla z dostatečně široké 

a reprezentativní základny informačních zdrojů, a teoretickou dimenzi zkoumaného fenoménu 

dokázala uchopit fundovaným a kreativním způsobem. Její definice regionu – „Region 

můžeme definovat jako uskupení dvou či více států, které vědomě sdílejí různé formy 

interakce na různých úrovních, a jejichž teritorialita je považována za rozpoznatelnou entitu 

od jiných entit a vnějšího prostředí opírá“,  je plně akceptovatelná a vyhovující účelům takto 

zaměřené práce.  

 

Díky takovému přístupu není region Latinské Ameriky v jejím podání nazírán a zkoumán 

pouze jako „pasivní“ geografická jednotka, ale jako funkčně definovaná jednotka, jejíž 

členové se na různých půdorysech snaží postupně realizovat sbližování (zejména) svých 

ekonomik a případně koordinovat nejrůznější aspekty hospodářských, ale i zahraničních a 

bezpečnostních politik. Zasloužená pozornost je věnována rovněž kulturní dimenzi 

latinskoamerických integračních procesů.  

 



Pro rozsáhlý exkurz do problematiky historie i současnosti regionálních 

latinskoamerických uskupení autorka, zcela logicky, zvolila empiricko-analytický přístup, 

který jí v jednotlivých případech umožnil prezentovat vývoj daného uskupení, z něj vyvodit 

dílčí, zobecňující závěry, jež byly následně vzájemně komparovány a evaluovány.   

 

Za velmi vydařené považuji ty pasáže práce, ve kterých autorka ukazuje, že probíhající 

regionalizace nemá pouze lokální odraz, ale že (a jak) se Latinská Amerika stává jedním 

z možných pólů tvořícího se nového světového uspořádání. Zároveň se jí podařilo ukázat, že 

se jedná o oboustranný proces, neboť globalizační tlaky ve světě po rozpadu bipolárního 

systému Studené války zpětně ovlivňují regionalizační aktivity. 

U pasáží, v nichž se autorka věnuje globálním či mimoregionálním rezonancím 

zkoumaných latinskoamerických aktivit, velice oceňuji, že byly použity aktuální informace, 

díky čemuž se středoevropskému čtenáři velmi plasticky podařilo ilustrovat dynamiku 

proměny současného světa, která je z naší perspektivy obtížně viditelná, ale kde zejména 

chybí chuť věnovat těmto procesům pozornost, jakou si zasluhují. Zdůraznění role Číny, 

dialogu mezi latinskoamerickými a arabskými státy, vztahy mezi Latinskou Amerikou a 

Afrikou, to všechno jsou důležité střípky globální mozaiky, které v našem prostředí zatím 

chyběly, ale touto prací jsou plnohodnotně doplněny.      

Na závěr proto mohou konstatovat, že předloženou disertační práci považuji z obsahového 

i formálního hlediska za vyhovující standardům, jež na texty tohoto typu bývají kladeny, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 
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