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 Studentka indologie Tereza Pyciaková si za téma své diplomové práce zvolila 

problematiku týkající se ekonomického vývoje současné Indie. Třebaže mě jakékoliv 

problémy moderních indických dějin zajímají, můj záběr pokrývá především politický a 

společenský vývoj – v oblasti ekonomie se mi nedostává jak fundovaného terminologického 

základu, tak ani znalosti obvyklých metodologických postupů. Přesto práci podobného 

zaměření vítám, protože poukazuje na narůstající zájem našich studentů o otázky současné 

Indie a rovněž na jejich odvahu překročit filologicky profilované hranice indologie, tak jak je 

po desetiletí pěstována na naší fakultě. 

 Práce je velmi přehledně rozdělena do tří nestejně dlouhých kapitol, které se postupně 

zabývají obecnou charakteristikou ekonomického prostředí v Indii, obchodní politikou 

v kontextu jednotlivých odvětví a česko-indickými vztahy odehrávajícími se na rovině 

vzájemného obchodu. Text je proložen množstvím tabulek a grafů, které mají dobrou 

vypovídací hodnotu, jsou navíc aktuální, nikoliv několik let staré, jak bývá bohužel ve 

studentských pracích obvyklé, a rovněž jejich přehlednou úpravu nelze než pochválit.  

 Informační hodnota celé práce, jakási „tvrdá data“, která jsou zde prezentována, je 

značně vysoká, ostatně autorka čerpá z mnoha dostupných (až na nepočetné výjimky takřka 

výlučně) internetových zdrojů indických státních úřadů i nadnárodních organizací. Jistou 

výtku by snad bylo možno směřovat k přílišnému lpění na teoretickém uchopení zkoumaného 

tématu, na definování terminologických nástrojů a obecně platných poznatků týkajících se 

vývoje indické ekonomiky na úkor soustavnějšího zaměření na česko-indické obchodní styky, 

popř. jejich analýzu, tak jak by podle mého soudu přisliboval samotný titul práce. Ačkoliv je 

text srozumitelný a z prezentovaného výkladu je patrná autorčina bezchybná orientace 

v tématu, místy mi až příliš připomíná učební text, resp. vysokoškolská skripta, jež student 

používá k přípravě na zkoušku z indického hospodářství. Nevím však, zda v tomto smyslu 

neočekávám od ekonomicky zaměřené práce příliš, každopádně bych uvítal formulace 



nějakých vlastních názorů či nových perspektiv, ať už na povahu vývoje indicko-českých 

obchodních kontaktů či jejich možnou projekci do budoucna. 

Rozsáhlý seznam použité literatury svědčí o autorčině důslednosti při sběru dat, 

ačkoliv z čistě formálního pohledu by si snad internetové zdroje zasloužily lepší strukturaci, 

která by odlišila, zda se jedná o webový odkaz oficiálního úřadu, tiskovou zprávu či 

ekonomickou analýzu prezentovanou v některém odborném periodiku. Celková formální 

stránka předkládaného textu je však prakticky bezchybná a dosud jsem se snad nesetkal 

s bakalářskou či diplomovou prací, která by tak přesvědčivě vypovídala o pečlivosti svého 

autora. 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení VÝBORNĚ. 
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