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Proměna česko-německého pohraničí no roce 1989 (z bezpečnostního hlediska)

Předkládaná práce se zabý,vá předer,ším vojenskýnri a s nirni spojení,mi obccrrějšínri aspekty'

r,ír,oje česko-něnreckého pohraničí, Autor si tak z1,olil zajímavé a nlálo probádané téma.

vl,užil při zpracování zřejmě r,eškerolt dostupnott literatr_tru. Struktttra práce téna logick1'
rozl.,íjí.

V ťrvodu alttor r,,1,trrezLrje téma časorě. teritoriálně ipokud jde o obsahor,é zanrěření a LrvádÍ.

že se bude věnovat tradičnínl. r.o.jensko-bezpečnostnín' aspektťrm ténrattt. Prrní tři kapitoly'se
zanlěřtrjí na lristorický r,,ýi,oj do roku 1989. NásledLr;ící tři kapitoli,,pak popisují změny, jeŽ
l,pohraničí nastal1., s koncem sttidené válk1,,. Závěr porněrnč podrobně shrnirje lrlavní
poznatk.v" práce.

Priice nlá charakter zasvěceného a poměrně pocirobnóho výkladLt na darré tclnla. .Iako takor'á
předsta,,,r_rje Lržitečný souborný sttrcli.jrií rnateriál a to zejména pro obclobí před rokett-t 1989 a

pro změnLt vojenskélro cl,iar;rkteru regionLr pt] roce l989. Práce narozltje řaclLr otáze,k ohledně
ro_ienské strategie, spollrpriice československý,ch a sovětskích 1,ojsk r clatléttl regiotlr_t. zclařile
c1o kotrtextLt zařirzr_rje ténra společenského clopadr-r celkol,é zátěže tla žil ot l, Lrr áděrrých

okresech. Arttor clobře pracLrje s literatttrort a dokr.ttnentr,, r,,četnč internetor,ích zclro.jú.'l'ext je

psán pěkný,rll jazvkerrr. je takřka bez c[rl,b a překlepů.

N,lezi recetlzento\,,}, ..,ýhrad;,, patří, žc prác: :;,,.;,n,, 
'uror,jn-i 

zanrěřenínl zcele nc..ipr-'r'Ídá
názrlt: polovina texttr.je větrol.,ána analÝze sitrtirce před rokern 1989. Prár,ě tato část přitorn

přináší zře.jnrě rreji,,íce pozniitkťt, které ne.jsoLr běžrrě znánré; arrtor nlčl tr"rto skutečnost \ názvlt
prtice zolilednit. Lépe b_v charakterLt práce rovněž odpor.,ídal pocititLrlek ;,z 1,o.fensko-

Llezpečtrostrrí hlecliska,'. prár,ě pro období po roce 1990 (pocile současttého názvt-t tec1l'i.'lastrií

ttítna priice)_jsou to sanrozře.jn-iě ne-t,t|en,s,Ée aspekty,. které r,ý1,oj '',,regiot-tit or livňLrjí nt-jr'Íce.

S postttrenl těžištěrl. práce před rok l989 soLtvisí i l,ýhrada. že arttor térna. obrazttě řeČeno.

tlpoLtští s odchoclenr r,,ojenský,ch jednotek z daného prostorr_t. Infbrmace o souČasnó ostraze

hratlic. i,,četrrě počtrr nasazenýclr policistťr. nTohla být pro sror.nání s předešlýrrr obdobítn
podrobrrější. Nor,,ý charakter pohraničního regionrr pak asi nejlépe clenlonstrujc ote\'ření

lrranice, odstranění lrraničrrích bariér, přeshraniční kontarkt1,, včetr'ě spolr-rpráce při ostraze

hranic. I kdy,ž r.,ttveclenétl období se tato spolupráce tepr\e rozbíhala. přeclstavor.,ala zi]tsadrrí

zlclnr k přístLrpLr k regiotir,r a ntohla bit šířL,ji ztnínčtla.
I)ro ťrčel srovnání sitr.tace před rokerrl 1989 a po trěnr by,b1,lo vhoclné ltvcjst tre.jetr lojenskott
sílLr. roztlrístětrolt v clanéttr prostoru r,80.1etech (str.1.1) alle rovněž po roce l990, Práci b1'

prospěl1,. kcll,br.byla doplnc\na přílohanri. kde bv iiLttor lrlai,ní ťrda.je pro období pt'ed a pO roce

1989 nlclhl přelrledně porovnat. Nerrléně Lržitečné bl,by,l1,alespon drě scltérllatické rnapr, jeŽ

bl, znázornilv irtrstotr.r roznrístění jednotek v oboi-t obdobích.

l)ále. na str. 2l autor tnohl zn.ínit itzv. Jakešůr,ptán rokLr 1988 (iniciatira F|VíZV). který se
zattlěřo,,,al nir prohloLtbení opatření k pclsílení clťrlěry riii hranici ČSSzuSnX.

Na str. 8 atrtor hovoří o of-enzir.ních cílech a zájnrech SSSR po roce i955. Má-li na nrYsli

oterlzivní clrarakter vojenské strategie. by,,lo bl,dobré tbrmLrlaci r-rpřesrrit. Pakliže nlá na mYsli



skutečně politický záměr SSSR provést útok proti západnínrr_r bloku, měl by, sr.ou tezi běherrl
obhajoby rozvést. Domníváme se, že po smrti Stalina byly úvahy o vojenské ot-enzívě OVS
proti NATO omezen1,, předer,ším na některé vojenské kruhy, neby,ly ale součástí záměrťr
politického vedení SSSR jako celkrr.

Celkor,é hodnocení práce je veln-ri pozitivní. V případě, že alltor bude s,,,ou práci dobře
prezentovat v prťrbělrLr obhajobl,, nal.rhtrjeme ohodrrotit známkou výborně.
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