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kttntttllit
llřípat!ě tirrlzícíhoč,ijižprtlbílra.jícíhoniisilrrélro stř,etu ttiirodních
trru
m,je
y trrtlItlcnttr vnitřIrí krize spoleclnóho stirtu. I(onlirótnírrr přílrlrrde
chorr,atslitl_srbský konílilit y Chtlrvatsliu v 1.poltlvině 9().let 20.století,1rřetlmětenl.jclrtl
zírjlr-ru .ic r,šali předcl šíntmezinárcltlní lirrntext této etapy, lirvavóltrt rtlzPadu
1;u.i"lirti.kó .tugcrslávie. ,Icdná se o prolrlemirtiktr navÝsost irlitu:ilnÍ, sloŽitou a r'
součtrsnosti yclice diskutoyanou. Přcstavba princillu nlczittli1,otlních vztalrú Po Pirclu
biprll:irního sr,ěta totiž zas:iltl:r tltlsavatlní poje tí niirrldní a stiitní sur e rcnitr, :tl<ccntuJe
pr:ioritní ťrlrllru lidsliých Jrriiv it vy,zvcditr li oprá r ttčltttst preventivníhtl zás:thrt
lncziniircldrrílro společ.nrivi v přípatlčprltřeb1,. Kontrtlvcrzní přístullr' :r z:ir'ěn' r' dtlsutt
prrrbílra.iícíclrtliskusíclr .jstlu tlr,šcm přirtlzerró r,Šudc tant, l<tlc sc.ietllrír tl sr'ár
a ptllitickóho pragrrratismu.
,.pritlcipú"
Auttlr přistoupil l<e sr,ó ;rr:ici zrrtlpor,čdně. \'1užil ttostu;rlré lite rattrrY Předer'ŠÍnr
(ř[latlliÝ,
r:!1lat!lrí 1ln,tle,ticltcc, ptlut'il sc i nčIioli!ia nrlr,č.išíltli1lnaccrlti tlrllrrlicích lttltorŮ
[,ciilián, ltl,chlíl<). č:eipal z tištěný,ch 1rcrioclitr zcjrrléna alrtcrickí'ch a vlrtltlnč i z
clelitrtlnicltýclr zdro.in. 7,.|cho ztlrného úhlu r,šali rl,pacll aspekt ruskó zatrraniČrrí
ptllitik1,. (( e nnÝ prlrnle n - panrčti gen. Iiadi.icYióc zírstlrl ncvr užit.)
Irriicc .jc dollře struliturtlr,/tn:t it ztlařile prltlchl cujc .jctlnrltlil'ó oltolntlsti tt t'itt,l:
ltudor,/tní a í,inattcttr:inínrisc t]NPItOFl()l{ na úzeltlí(]lrrlrvatslta a.ic.jí specifilia vc
srttr.n:ínís ttlltttlbntlu tltisí r, l}ttsnč a IIe rcegttvinč a N'Ialretlonii.l)řehletlnČ.jc zPracrlr':irt
()SN (Ptl
rlstttl tzr. \'ancctlt,:t 1ll:ilru, auttlr rl,stilrrr.ic tllioltttlsti přcvzctí zrtttlrtlr'Čtlntlsti
selhirní I.1r rrlpslióhtl sptllecYe llstr,í) i sltržitéolitlllttlst, r ctltlucí lic ztriitČ dÍrr'Črrr
[]lrrrrvatska r,tiči ()S\ :r vt,lrrttcení situltce, liteI,:i llr l:t ltrlrtttttlvlitra úrs;lč'šnoucltttrYlttslitltt
rll'tttzivott !llesli it zt,iInón:r l}ouřc (lir,ěten, srl)cn l995).
Irř-etll<llitlan:i prtice Jltlcllc ntólttl stlutlu s1llňu.ie r,še cltlrv rtiiležittrsti a 1lttžitdavkr',
kladcné na llakaliiř-sktltI 1tr:ici. l)rl1loručrrii př,iictí pl,iice ,I.,-\ntlrle lrtl a travrhu.ii.ieJí
hodnocení stupněm výborně".
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