
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Jana Kříže ,,Proměna Česko-německého
pohraničí po roce 1989 (z bezpečnostního hlediska)"

Alttor si 1,ybral na ponrěr1, INlS ptllllc'rrrč r_rnikátr-rí térrla" které se jen v clílČÍ ciimenzi

týká česko_rrěrrreckých vztahťr; mnohet,tt l,íce jcle o problernatikr-r z širokého korrtextu zmČn

bezpečnostní situace po páclLr ,Želczné opol-}}i'' se zaměřením na z,,,láštní oblast. která tvořila

,oučárt strategicky diiteZiteho pásu, clclclělLriícího oba znepřátelené systémy a jejich 1rlavní

yoiensko politické blok1.. Chr,ályhoclné jc. že vzhledem k neotřelosti ténrattl alltor byl nr-rcen

přistotrpit k.jeho r.,ynrez,etlí a zpracování zcela samostatně, vznikla do jisté mírY Pionýrská
práce. nebot'ténra v tóto konrplextlosti zatít-tl v oclbclrrré literatr.rře pojedrráno nebYlo.

Illavrrírrr cílenr práce jc arlaliza bczpcčtlost,-,11,,9 1,j,ztraIntr českólro ťtzenrí Při lrranicícIl

se Spolkovou republikott Nčtrrecko r ziivěrečnórll obclobí ,.studené váiky" a _jeho ProtnČnY
l,důsledku páclu komunistických režirnťr. přípaclrrě sjedrlocení Něrnecka na přelomr,r 80. a

90. let. 20. století, pronrěny vo.jenské pi,ítotrrnosti v totlto regiot-tu a koneČně jak tento

korlplex znlěn dotýkal života řador,ý,ch obvvatcl polrraničí. .Te nutrré podotknor,rt, Že proPorce

térnalu sc autorovi porrěkrrcl vl,1nkly, , prakticli."- polovillrt práce tvtlří ana|ýza r"ýl'oje do rclkr"t

l989. Atrtor Lrspoltqir.,č analy,ztll,al r,lr,oj polrraničí 1, je}ro bezpečnostní dirnenzi, PřiČemŽ
zohleclniljak kontext trrezirrároclní politikl (s.jecinoccrlí Nčrllecka a oclclrod sovčtských armád

z jclro ťlzemí" oclzbrojovacíjeclnání)" tak ir,ýro.i bezpcčrrostních potřeb obou sousedních státťr

a z tohcl v,vplýi,ajících změn furrkce ochrany a systértru ostralry státníclr hranic na obou

stranáclt. za očekár,ánírr, zůstal problém clclpaclr.r těchto znlěn na civilrrí obyvatelstvo r' českérn

polrrar.ičí. .Iiž v analýze r,ývoje před rclkenr 1989 autor v tomto ohledu jen jednLr speciÍ'ickou

záležitost, a sice zesílerró idcologické pťrsoberrí ntr ob.yl,atelstvo a jeho vyLržívárrí pro PotřebY
ochratry lrranic. tím se r,šalt problettratika pochopitelrlě ani zclaleka nevyčerpávii. Po roce 1989

zmiňuje veln-ri lakonicky,. že rrěltteré oblasti regionLr musely čelit ekonorrrickýrrr probléIrrŮnr.

které byly spo.ierry s oclcl.oclem arnlácly,. PřekážkoLr pro rozvedení nrohla být velká

korllplertrost clopaclů. která b1, sc zře.jrrlě vl,žirclala přípaciovoLr analýzu konrr,rr-rálrrí politikY

alespoň některé z obcí. které se odclrocl art,trilci_',- týkal, irrepřístupt,tost archívních n-rateriálŮ

ztohotoobclobí. Zdáse.žebytoblloriacialší bakalářskcltrapravdčpodobnčir-raclalekor'ětŠÍ
práci. Nicrr-iéně alltof se r-rlěl pcllrLrsit tlastínit strukturlt nložrrých problénlii alesPoň

v hypotctické rovině anebo rllěl rezigrrc)\,ilt l1a ťrrrly,,sl anal1,,zol,at clopady bezpečnostníclr zrr-rěn

nl cir ilIrí tlbl vatelstr o.

1-ext práce je psárr úsporný,r-rl stllcnl a sv,ědčí cl tttttorovč schopnosti formulOvat Své

rrryšlerrk;-, a sor,rcly. nictnérrč r,íce llaracc by, neškoclilo. ForIrrulačních problémťr ncbo

vl,slovenÝclr clrvb je v prlici 1.1ottláltr - sIliid za překlep by,clr por.,ažoval tvrzení, že k poclřízení

československé armáci_v ot'crrzivnítn cílcnl SSSR ciošlcl až na př,elonrtr 50. a 60. let (s. 8),

konrunistickou pohraniční stráž (PS) bi,ch neoznačil za..polovcljcnskou organizaci (s. 34) -
ale to jsotr poclrtržnosti. Pro přehlcdtlost nlěly, být v analÝza litcrattrry uvecletry oclkazy na

jmenované práce. Pral,clpistt sc vcelku nedá nic vvtknout. jen světové strany,,výchcld" a

..západ" jsou v clanórn kontextu geografický,tll pojnrenor,ánín-i. proto by"ch je psal s velkýnli
písnlenv.

J. Kříž přectložil práci. která.je zir.jírlar,Ýrl výsledkerrl jeho sanrostatnéhtl baclatelsliého

úsilí. Práce r,yhclvtrje nárokťtt-ll, klacleIljIrl lla telltl) ty,p zárčrečn!cir prací. Doporrrc'trliji Prt,to
k obha.jobč a navrhuji ji klasifilior at str"tpttčtll ..l i borIlč".
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