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Posudek oponenta dizertační práce 

  

Jiří FRÝDA, Threats to Economic Interests of the EU in Central and South 

America, Středisko iberoamerických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze, Praha 2014, 248 stran 

  

Jiří Frýda si pro svoji doktorskou dizertaci zvolil navýsost atraktivní a zároveň velmi 

náročné téma, konkrétně analýzu hrozeb hospodářským zájmům Evropské unie ve Střední a 

Jižní Americe (země MERCOSUR). Zároveň se jedná o téma, které je svou povahou fakticky 

vzato interdisciplinární, neboť se reálně pohybuje na pomezí historie (obecných, respektive 

světových dějin), politologie a ekonomie; toto konstatování není v žádném případě kritikou 

autora, nýbrž naopak pochvalou – osobně takto aktuální a interdisciplinární témata 

doktorských dizertací jednoznačně vítám. 

 

Frýdova dizertace je rozdělena do několika základních, tematicky jasně vymezených 

částí/kapitol. Ponechám-li stranou standardní úvod, včetně (snad až – na dizertaci – příliš 

stručného) rozboru pramenů a literatury atd., věnoval se autor v první kapitole postavení 

Latinské Ameriky v poválečném, „studenoválečnickém“ světě a otázkám její ekonomické 

bezpečnosti. V dalších dvou kapitolách pak pečlivě a s velkou erudicí rozebral vztahy mezi 

Evropou a latinskoamerickým kontinentem (přirozeně s vědomím a znalostí historického 

kontextu, jenž pro tento vztah byl, je a bude vždy nesmírně důležitý) a „asertivní vstup Číny 

do Latinské Ameriky ve vymezeném období“. Následná kapitola je věnována čtyřem  
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„případovým studiím“, zaměřeným na čtyři velké latinskoamerické země – Brazílii, Chile, 

Argentinu a Venezuelu. Klíčovou tezí je pro autora skutečnost, že „po skončení studené války 

došlo k významnému posunu vnímání ekonomické moci státu/regionu z bezpečnostního 

(vojenský) na vlivový (kondicionalita, sankce). Právě s ohledem na tuto tezi provedl svůj 

výzkum, což mohu bez problémů akceptovat, stejně jako závěry, k nimž posléze dospěl.  

 

Frýdovu dizertační práci pokládám za přínosnou především proto, že nahlíží a 

analyzuje vztah mezi Latinskou Amerikou a Evropou, přesněji řečeno Evropskou unií jako 

celkem, tj. že se nejedná o analýzu vztahů jednotlivých, jakkoli významných evropských států  

se středo- a jihoamerickým kontinentem. Velmi cenné je vzhledem k jejím ambicím a 

možnostem rovněž analýza čínských hospodářských (a fakticky vzato též [strategicko] 

politických) zájmů v Latinské Americe, tohoto „nového“ prvku v existenci a vývoji 

zkoumaného regionu“. Za důležité pokládám již naznačenou schopnost nadhledu, to, že se 

autor dokázal povznést nad analýzu detailních dat (čímž nechci říci, že je nezná) a vidět věci 

v širších souvislostech, to, že dokázal oddělit to zásadní, podstatné od méně podstatného a 

marginálního, aniž rezignoval na ilustrativní detaily.   

 

Autor ve své práci vycházel ze studia rozsáhlých vydaných pramenů, odborné 

literatury (monografií, studií, článků), webových stránek atd. Množství prostudovaných 

zdrojů velmi dobře vypovídá o jeho zaujetí tématem, stejně jako o jeho pracovitosti; totéž 

platí o rozsáhlém poznámkovém aparátu, který svědčí o profesionalitě autora. Velmi vítám  

rovněž skutečnost, že Jiří Frýda napsal svoji dizertační práci v angličtině, což výrazně usnadní 
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její recepci u odborníků v různých částech světa včetně Latinské Ameriky samotné (což je 

vzhledem k tématu více než žádoucí).  

 

Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, zřejmé, že Frýdovu dizertaci hodnotím 

kladně a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 V Praze, 26. května 2014 

  

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


