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Studentka indologie Oľga Biľová si vybrala velmi zajímavé a zároveň 

aktuální téma vztahů mezi Indií a Evropskou Unií. Téma se velmi úzce dotýká 

zahraniční politiky obou zemí/uskupení, je velmi široké, a co se týče dostupnosti 

materiálů velmi plodné. Nicméně je nutné zdůraznit, že právě proto je velmi 

náročné, jelikož vyžaduje prostudování nekonečného množství textů. 

Cílem předkládaného textu je analýza a kritické zhodnocení bilaterálních 

vztahů, které započaly s větší intenzitou po roce 2004. 

Práce je přehledně rozdělena do čtyř kapitol; v první kapitole autorka 

nabízí náhled do historie uzavření významných smluv, například tzv. 

Strategického partnerství, od něhož se odvíjejí další bilaterální vztahy. Ve druhé 

kapitole se věnuje zahraničnímu obchodu, který je hlavním cílem strategického 

partnerství, proto se na něj studentka zaměřuje. Po analýze jednotlivých 

ukazatelů, jako je HDP, PZI či vzájemný zahraniční obchod, studentka hlouběji 

popisuje zahraniční obchodní vztahy s největšími ekonomikami EU. Zde 

vyplývá na povrch zásadní jev, a to, že nejvýznamnější obchodní vztahy 

probíhají na úrovni Indie – člen EU nikoli Indie – EU jako celek. Třetí kapitola 

je věnována oboustranným protekcionistickým opatřením, která nadále brání 

v zefektivnění ekonomické spolupráce, jako je například rozmělněný a 

nepřehledný daňový systém, byrokracie a další. Ve čtvrté kapitole autorka 

srovnává obě země/uskupení z různých hledisek. V druhé části této kapitoly 

shrnuje přínosy a negativní aspekty partnerství. Ve zdařilém závěru se studentka 

vyjadřuje k možným řešením ne právě efektivně fungující spolupráce, která se 



omezuje v podstatě na pokusy o obchodní styky. Budoucnost ukáže, jakým 

směrem se tato spolupráce bude ubírat, jakou politiku bude EU prosazovat po 

Brexitu, jak se po něm bude rozvíjet slibovaná spolupráce Velké Británie s Indií, 

a jak indická strana naplní svá předsevzetí z úst premiéra Módího nadále otevírat 

ekonomiku. Tyto, a mnoho dalších faktorů, budou nadále formovat vztahy nejen 

na obchodní úrovni. 

Text magisterské práce na mnohých místech poskytuje čtenáři analýzu 

jevů a faktorů, která napomáhá pochopení dané problematiky. Je také prokládán 

tabulkami a grafy, které poskytují přehledné a dodatečné informace k textu.  

Je zřejmé, že studentka pro napsání této práce věnovala velké množství 

času studování zpráv, smluv a dalšího materiálu publikovaného za strany 

Evropské Unie, Indie a mezinárodních organizací. Tato mravenčí práce přinesla 

výsledek, kterým je zdařilá diplomová práce; práce, která je napsaná čtivě, 

vysvětluje danou problematiku na odborné úrovni, ale zároveň tak, aby ji 

pochopil i laik, který se nepohybuje v ekonomických kruzích. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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