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Vyjádření oponenta 

 

Dizertační práci pana Jiřího Frýdy, která je předkládána ve studijním programu 

Historické vědy a oboru Iberoamerikanstika, vnímám v přítomném českém 

iberoamerikanistickém kontextu jako výjimečný přínos k diskuzi, která je samotným autorem 

pojmenována Ohrožení ekonomických zájmů Evropské unie v Jižní  a Střední Americe. 

Ač jsem skeptický k podobám zpracovávaných a zpracovávání dějin současnosti, které 

mají blíže k aktuálním politologickým studiím (včetně ekonomické politologie) a jsou 

vzdálenější poznání v minulosti tkvících předpokladů, rád konstatuji, že mne pan Jiří Frýda 

získával a získal svým rozhledem, přehledem a zprostředkováním sdělovaného. Současně 

však sděluji, že vedle historika obecných dějin předpokládám vyjádření hospodářského 

historika či analytika makroekonomických náhledů.  

Do jaké šíře a hloubky jsou zájmy Evropské unie (Evropy) v latinskoamerickém 

prostoru ohrožovány a kým, nesporně vyvěrá z času minulosti, byť sám autor uvádí pracovní 

mezník daný polovinou dvacátého století a cíle práce soustřeďuje k první dekádě 21. století 

včetně přesahu do současnosti. 

Prvou poznámku věnuji skutečnosti, která je mnou vnímána jako autorský a tvůrčí 

vklad doktoranda, to je nahlížení na latinskoamerický subkontinent přednostně zájmovým 

okruhem evropského celku, zastoupeného Evropskou unií, kterýžto pohled překonává tradiční 

náhledy prostřednictvím interesu jednotlivých evropských (národních) států při vymezování 

jejich vztahů vůči Jižní a Střední Americe. 

Polemicky může vyznívat konstatování, že vztahy mezi Evropou/EU a Latinskou 

Amerikou byly a jsou pragmatizovány s ohledem a důrazem na obchodní zájmy. Není to 

realita posledních desetiletí a analyzovaného času. Zřejmě tak tomu bylo ve všech časových 

údobích vzájemných kontaktů (byly-li zkoumány z pohledu hospodářských dějin) a bude 

tomu tak/je tomu tak rovněž v poměru vztahů mezi Latinskou Amerikou a dalšími regiony 

(např. Čínou). 

Na zájmovou přítomnost Číny v Latinské Americe nutno nahlížet vedle evropské 

optiky – transatlantického vztahu současně jako na skutečnost transpacifickou. Přítomnost 

čínských zájmů v Latinské Americe vnímám jako prodlouženou vlnu přítomnosti čínského 
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kapitálového zájmu ve Spojených státech amerických. Jsem mínění, že v případě Latinské 

Ameriky se nejedná o novum, ale jen o opakování dřívější čínské severoamerické zkušenosti 

a skutečnosti. Právě průnik čínského kapitálu do anglosaského amerického prostoru pociťuji 

jako alarmující ve vztahu k Latinské Americe – a ohrožující ekonomickou bezpečnost 

amerického kontinentu jako celku. Souhlasím s autorem, že v tomto kontextu je Latinská 

Amerika tolika součástí čínské (celo)světové strategie.  

Je skutečností, že Evropská unie představuje vedoucího investora s bohatou tradicí 

kvantity i kvality, zatímco se Čína zaměřuje vedle preferovaného zájmu o přírodní zdroje na 

prodej vlastního zboží, které oproti Evropě není doprovázen rozvinutými technologiemi. Toto 

stále zůstává bonusem evropské přítomnosti v Latinské Americe.  

Vedle evropských a latinskoamerických limitů spolupráce, které jsou dány na obou 

stranách vnitřní nesourodostí zájmů (politických i ekonomických), je překážkou ve spolupráci 

v trojúhelníku Evropa – Latinská Amerika – USA mimo jiné postoj Spojených států 

amerických, příkladem ve vztahu k ropným zdrojům. 

Latinská Amerika na počátku 21. století (obdobně jako ve století předcházejícím) 

představuje stále „jediný volný“ prostor/subkontinent bohatý surovinami, které nabízí 

k využití. Evropa (Evropská unie), provázána s Latinskou Amerikou staletou zkušeností, je 

v tomto ohledu ve vztahu k asijským/čínským ambicím ve výhodě. Z pohledu dlouhého času 

se hospodářské zájmy a priority proměňovaly a nadčasově promlouvá obecně kulturní 

spolupráce. Právě toto vnímám jako dlouhodobou výhodu Evropy v jejich aktivitách 

v latinskoamerickém prostoru. 

Předloženou disertační práci pana Jiřího Frýdy doporučuji k obhajobě a hodnotím 

výborně. 
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