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Studentka hindštiny Oľga Biľová si za téma své diplomové práce zvolila problematiku 

týkající se mezinárodních vztahů mezi Indií a Evropskou unií, jak tedy alespoň přislibuje 

název předkládané práce. Ačkoliv je studium indologie na našem ústavu profilováno 

filologicky, s hlavním důrazem na zvolený indický jazyk, jehož zvládnutí stále chápeme jako 

nezbytnou podmínku pro jakoukoliv seriózní odbornou a badatelskou práci, nelze si 

nevšimnout, jak v posledních letech u našich studentů, bakalářů i magistrů, neustále narůstá 

zájem o témata týkající se moderní či soudobé Indie, ať už se jedná o její politický či 

ekonomický vývoj. Tato skutečnost na jedné straně bezpochyby souvisí s měnícím se 

postavením Indie v současném, globalizovaném světě, na druhé však také s potřebou našich 

studentů hledat témata, během jejichž zpracování by si mohli osvojit prakticky uplatnitelné 

metodologické nástroje, které by mohli využít i ve své budoucí profesní kariéře. 

 Oľga Biľová smysluplně rozdělila svou práci do čtyř kapitol, srovnatelných šíří 

tematického záběru i rozsahem. V úvodní se věnuje stručnému představení historie vztahů EU 

a Indie, především tak jak je lze sledovat na pozadí několika oficiálních dohod obou partnerů, 

jež přislibovaly rozvoj další spolupráce. Druhá i třetí kapitola se věnují ryze ekonomickým 

aspektům vztahu, především vzájemnému obchodu a s ním souvisejícímu souboru regulačních 

opatření, jejichž prostřednictvím si Indie i státy EU nadále chrání vlastní trh 

(protekcionismus). Čtvrtá kapitola se pokouší kriticky zhodnotit dosavadní spolupráci, 

upozornit na shody i zásadní rozdíly v profilech obou celků a také na přínosy i slabiny 

strategického partnerství, alespoň tak jak bylo dosud realizováno.  

 Výklad celého textu je vhodně doplněn množstvím přehledně zpracovaných tabulek a 

grafů s dobrou vypovídací hodnotou, údaje v nich jsou navíc takřka bez výjimky aktuální, což 

nebývá vždy pravidlem. Z prezentovaných informací je více než patrné, že sběru tohoto 

materiálu autorka věnovala mimořádnou péči, a to ať již jde o výčet a popis prakticky 



veškerých oficiálních dohod a setkání čelních představitelů EU a Indie nebo o konkrétní data 

týkající se např. objemu vzájemného obchodu, jež jsou čerpána většinou z oficiálních 

(elektronických) zdrojů indických státních úřadů či příslušných oddělení byrokratického 

aparátu EU. Ačkoliv tedy práci nelze v tomto smyslu upřít vysokou vypovídací hodnotu, jako 

celek se bohužel omezuje prakticky jen na deskripci, a pokud se objeví náznaky analýzy 

prezentovaných dat, jedná se většinou pouze o obecně známá fakta. Tento nedostatek lze však 

do značné míry omluvit skutečností, že se diplomantce během studia na našem ústavu 

nedostalo soustavného ekonomického vzdělání, včetně zvládnutí metodologie, a musela si 

tedy hledat cesty sama, popř. ve spolupráci se svým školitelem. Jistý díl viny nese i poměrně 

rozsáhlý tematický záběr celé práce, díky němuž tak autorce nezbyl prostor a zřejmě ani síly 

na cokoliv jiného, třeba na formulaci vlastních názorů a nových perspektiv. Ačkoliv se má 

práce podle svého názvu zabývat vztahy Indie a EU, ve výsledku se jedná de facto jen o 

vztahy odehrávající se na rovině ekonomické. Sama tato skutečnost je však mimořádně 

pozoruhodná, protože jasně poukazuje nejen na autorčino opomenutí dalších důležitých 

vztahových témat (politických, společný postup v boji proti terorismu, mezinárodní vědecký 

výzkum apod.), ale zejména na jejich faktickou absenci. Právě ta se v závěrečné kapitole 

práce stala pro autorku předmětem kriticky-analytického pohledu, který v celkovém kontextu 

považuji za nejpřínosnější a lze ho shrnout pod obecně formulovanou otázku, jaké jsou 

příčiny malého rozvíjení vzájemných vztahů EU a Indie nad rámec ekonomické spolupráce. 

Doporučoval bych, aby se právě kolem této otázky rozvinula debata během obhajoby. 

Po formální stránce lze textu vytknout jen máloco, osobně bych například 

upřednostňoval překlady anglických citací, je-li práce předkládána v češtině (velmi nepěkně 

tak například zní věta: „Manmóhan Singh na „Conference of combined Commanders“ z r. 

2010 poznamenal: „India is too large a country to be boxed into any alliance…“ s. 57). 

Seznam použité literatury je poměrně rozsáhlý, s výjimkou čtyř položek v něm však 

nalezneme výlučně elektronické zdroje. Pro větší přehlednost bych uvítal propracovanější 

strukturaci těchto zdrojů, tak aby bylo jasně patrné, o jaký typ elektronického zdroje se jedná 

– zda informace pocházejí z oficiální webové stránky státního úřadu, z novinové zprávy či zda 

se jedná o ekonomickou analýzu prezentovanou v internetové mutaci odborného periodika. 

V seznamu ale poměrně výrazně chybí publikace zabývající se zahraniční politikou Indie či 

EU v obecném smyslu, zejm. jejími principy (v případě Indie a nepochybně i EU existuje 

podobných odborných textů celá řada). 



Přes zmíněné výtky je však na práci patrné, že jí její autorka věnovala značné 

množství času, a to jak během sběru materiálu, tak při samotném psaní. Text proto splňuje 

všechny požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ho k obhajobě a navrhuji 

hodnocení VÝBORNĚ. 
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