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Oponentní posudek

Bakalářslcí práee: Španětsko po 1l. září2o0l- boj proti terorismu
Auúorl Jana Juklová

F'SV UK, Praha 2006

Térna rigorosní práceje nesporn ě zajimavé i důležité, tím spíše, že teroristické útokyse stalY jednou z největších iroz"b ,oueu-*i"Jlo- ."ci". !1oto je nesporné , že znalost faktrispojených s bojem pioti terorismu je u 
"oueu.nolii ""lri důležitá.Autorka si Pro baka]ářsko'i 

9raq "ybrul"'Šp;ěIsko, které má dlouholeté zkušenostis bojem Proti domá.crmu Ou'ti&ern") t.r".ir*,i 
" v poslední době se stalo i cílemmezinátodního terori'*u, S'"- ,-eio:" t ;rF;i pripomink;. p"il autorka zamýšlelaanalYzovat boj ŠPanětska P'oti '.{ril* 9rňi, ,rr"dnější začít bojem proti baskickému_domácímu terorismu, se ttirYm *a Šp*girto i"tiíe 

"t,rs..rórti " "prrd"rt výsledné poznatkyna popis boje proli rrezinrároánímu teiorismu a na iaicrobě porovnat.Co se týéepráce sarnotné, uToŤ álÁ-ňir"* prótiteroristické politiky vlády J.M.Aznara Po 11, 
'á:!:.c2Ž 

jí o'':*: "rr.a"l-pr'"áiokruay pro rozbor konkrébť ch otžaekbýkajících se ŠPanělského 
-Půs;beni 

v ergrui"irtao'u-. rraru. V této části práce nelezemenePřesné formulace, Na 
't"án"" 

g 
.uo6iku-- "řar, z- irácká kňze zaa.arcna7a konecParlarnentního konsensu v ofázkách za}rranie"i poiir&.mezi trlavnírni politickými stranami.SkuteČností ovŠem. zŮstává, ii .F §j"d;r!];'s1 politické strany tedy Lidová aSocialisticlcí mělY již u *i,rriorii v rámci ,uÉ;t;Jí.t9i;;*iť"&^iry"*, neshod (např.rlČast ŠPanětst<a v Ňaro):ň;;ice lo je ru"a"o "tár.ktúJ;i;ý;.k ; 'íIaxoyypolitiky,

ktelý Podle autorkY sPoěívá;;dkÚ;" od kontine*aiJBr.opy 
".r.Éři.r.e- postoji k UsA.S druhou části uvedeoeho noa";; Ě ;;rbil; o"^, ěast tzÉ chápati tBk, že AntarovavlÁda zaajala nro!-evro.r;|í r"ri"j ry9ob"ý ;ď ;;;roji oDs 

" ;;r;ulrtusi s navrženýmmodelem vfvojc 
"u'oPrké 

iirtóerué. s umto'oááreri-o"tž" ,ourrr^ii, oŘa.- na pozitivnívaah Lidové sfuany k lokračoviní evropske i"t.gá.". 
..

Delší nesrovnalosti nacházím
ffio,kuu.g*,.ni,,:e, že bližši;,*ťu"Šťi;ffíí_tfilrH.":'*tjťffiT:i*í-Yifu.§1!
vztahY se státY Sťedomofi u roti".tJ. a,o.}iv'Ó. iiiis a 40). Co se týěe vzta}ru ke stítůnr§ťedomoff lze doji§té mírY 

'o"r'i*i : {-19a;a;ý^ tvrzením, vztÁys některými těmitostítY se Poněkud zhorŠilY (naPř Úaiotol. r.r" arrr,"-'."":e vztahý šp*cl.tu s jednotlivýmistátY Latinské AmerikY-bj'chom ,oorr1 , a""er]lj"ii 
"1y,eiř:"f. *ástandardní, např.zv|Šila se obchodní výŇna 

^.Á- obě*;;Á.ri"nr*utské firmy se staly největším
iffi :r"fi ";-Třtrb}.#i:i:X";16jfi*:'.;Já,.^uene--iieuí^upředŇfi ovat

n*,*,**Ť:fH",ffŤ;:'xpSť;*l*:"1*;§.T::?Ťji1f i*-il#;Ťxx;prohrála nadcházející parlamenfiri;"ibr_ řr";r:ó Zr. 
"u,o.ru 

se pouští do hodnocenívýsledku voleb 
"'áu "-r"ii "s'"úy'}c"3191 ffitrrr, . 

":pouze ty, které plně nevysvětlujítehdejŠÍ chování voličů, re Pravao! z..uóriei ÓjáJiiri*,r:,nesouhlas spoiitikou AznarovyvládY týkající se zásahu 
" 

r'am-uianiprrJal áá;;;ut ré uvést _ aoÁoctou) s veřejnýrnmíněním Po teroristickém Útoku 
" 

Úud;id; a"t"iťi lJe vůbec nezndňuje další poťebnáfaka objasňující rnýsted'1 y"l.Ě 1arera Prestige, i--*iriorrv mladých prvovoličů, bytováPolitikg ignorování PoŽadavkŮ u"rJno*"r"tr reg-ionů;. }Jomnivarn se, že na logiku volebních
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;íji"ffi*Hinirrahlížet 
v delší ěasové ose, než po dobu ří dnů, které oddělují teroristický

Ve druhé Části Práce se autorka ??bwe bojem Španělska proti teroristické skupiněETA (str, 30), Strukfuia této části nenr togicM. ;"ú".k" se pouze okrajově aniňuje, žeobět'mi ETA se stalo 81_7 lidí a poté uvá-dí, zé navntrrru}rou boje proť terorismu j e zanrczenífinancování a oslabení Činnosti aane .kupiny, ň;; p'Jt ueu3e zásahempolicie v íoce 2000.V této Časti autorka měla vycbázetz histo.ic[ýir, 
"Ú5.tr_a měla upřesnit žpůsoby nebo etapyboje Proti baskickým teróristŮm. Ňapřfl<lad zde chybí naprosto zásadn! zmís'ka o tzv.Špinavém boji prot! ElA, kdy s vědorn-Írn ulády Jr*"á.iJrtupiny GAL vyhledávali a vraždiliosobY sPojené s ET$, Roďíř_Lní o tyto_ú_duj9 uy nopo*ě práci obohatilo, byť přiznávám, že

3L$ilffi:ť'#i"%;|1ffi: vázna ty uýío 
"r,ianl:sli, aby si ""i.iu v úvodu pia""

ZávaŽného pochybení se autorka dopouští na strarrě.36, kde uvádí, že Lidovástrana bynikdY nevedla diatog s ETA, což vzhledá k říj;;ď ai"logů* z roku t999 není ptavda.Vroce 1999 zástupci (Azrrarovy) vlády 
""ajiáia"'g-r'Bra vCurychu. Nezna]ost těchto

:l"b9':ť.P9Y" Potvrzuje pori"ú rnalost aane proirematiky. Dokonce prcrniér J.M.Aanarve veřejné deklaraci uvedlm-ožnost začítrozhov"ď; ,k;;čenr násilí s ETA.
il:"fi§:,,v'jffii"* 

ŠPanělskénr resumé autorŘa ponetua poacexqp k-ontrolu pravopisu

Zátv ér :D oPoruČuj i vhodné vysvětlení uvedených nepřesno stí. Nawhuj i hodno cení dobře

PhDr. Traian Urban

Praha 10.06.2006


