
IlNlVLlI{Zl l i\ KAIti,()VA V PI{r\ZL,
F \Kt l l,A Srlt L\t,Nl(,ll VLt)
Facu]tr., ol Social Scicllces. Charles [-illiversity,
Strletantlvo ntibř.6. ll0 0l Praha 1

telefbn: 00,120 2 ]1] j8 ]50
lar: 00420 ) | 212 j5 ó.l-i

Oponentský posudek na bakal:ířskou práci:

Klirrreš. VladisIav:Arnerické ekotlotlické sallkce Ltv,alenó rra Irldii po.jaclerrlých testech r loce l998.
IMS FSV LiK. 2009. 56 s.

Atttor si re své bakalářské priici statlor,il zir cíl ptl_ieclrlat tl irttlerickíclr ekclrrtlrrlickjcit

sarlkcích. které byl1, r,r,hlášen!, l,ůči Irlclii po _jaclerrljch tcstccIl v rOcc l99íl. a o _jc,jiclr ciopaclcch.

Jedrlá se o tól]lti tlesporně za.j írnar,é. které doptlsLtcl tlcby lo l,české literirttrře poclrtlbrrč_j i zpracor,átttl.

Zár"oveň.jeho porněr,rtě přesná časová a obsaltor,á tlllllirličerlost srližLrje lrcbezpcčí příllš širokéliLl

záběr,Lr lrodnocelré práce.

V Úvodtr autor charakterizLrje pol,ahtr slé prácc a stiinovtúe tezi. ktet,otr se budc- srlažit obhá.j it.

NáslcclLrIe rtlzbor literírttlry. který _je l,širk olllezeIt pOtlze lla.jcclert 0dstavec. Io rtepor,,ažtrii za zcela

dostatečrlé. nar.,íc tt většinl,potržitjch pLrblikací a zclrojů.je pouze taxati1,1lě \}l,}leletlo. číitl se

zabýva.ií. popřípaclě _je rozbor ,.odbl,t" kotlstatoviiníttt. že b,r,11 pro napsárlí práce dLiležlté. Jedillé

kritičtě.iší hodllocettí naleznetne Lr často dále v textLl cilovatlé pt,áce Stroba l-albotta. arnet,ického

v1,.jednalače při rozltovtlrech s llldií..jellož knihtt atttor ozrlačiI za..ne.jtttéllč rlezar_rjatý" z potržitích

zclrtliti. S tínltcl ltoclrttlcenínl lze sice r, zásaclč soLthlasit. tla tlrtlllott strallt| .je tlršctn ztllírtčrlli pt,iice

př,ínosná prál,ě proto. že by,la rlapsána přínlýrrl účastrlíkcrlr bilaterálrlího.iedIliiIrí tltezi obětlla stát\ a

rrttiŽe tecl1 obsaho,n,a1 za.j írnavé iIlfbrnlace a postřehr,. které neb1 l1 clalšírrl arttclrLittl clostttprlé.

P<l útrocjtr náslcduje krátký historický erkr,trz do probletttatiky,ilrclicktl-atltcrickjch rztirltrr.

()bccrrč lze říci. že trirtot,se s probléntettt Ltr,erleníčtcrláře clo problenlatiky v,ypořticlal celkcttl clobr'e.

Nev;,lrrltll se v,šak boIltržcl nčkterrnr ltepřesnostertt, Na straitč 7 (a pozdešii rra clalšíclt Itlístecll r tcrttt)

se ne.jeclná o ..I lrltrtí rrezávislých státLi", rlýbrž o ."f lrrrrtí ttezúčastllětlÝclr státLr" (což r r plÝl á i

z angIickéhtl tlázv,tt Norr-Aligrled N{overneIlt). t{nLrtí se ttrrvíc tlekoIlstituovzrlo v, roce l955_ ale spíšc

až'u,rclce l96l" kdy, ploběhl .jeho prr,,ní strltlit r.,[}člchradtr. t]rčitó lýhracll, lzc rltít i k hoclnoccrlí

atllericko-itldických vztahú za str.rcle,tlé válk,v-. Atrtor tvt,clí. že Irlcl ie naviizala sptlltrprtici sc SSSlt

klŮli spolerlectví [lSA s Pákistárlelrl ir llttttrtlsti vyr,ážit tottl spo.jetlcctr,í vlastrrí aliirrlcí sc silrlírn

partllelenl (s.7). ()tázkoLl or,šetn_je" zda sl lrrclie tlczarittila 1Lrto situaci satt,til. priir,č slojí vlhlartčrtě

antikolillriálrlí rétolikotr a účastí v, l Irltrtí Ilezúčasttlěrtých státLr. kteró se vtlči []SA rlosti ostře

t. l,tllczov,alo. Bčhern Nixonova prezidel]tst\ípak b1 tcl aIncrické spo_jcrlcctr,í s Pákistirrrclrl isclLrčástí

sbližovárrí t,ISA s Č]ínotr Ie_jínlž spo.jetlccttl Plrkistlrrl tlatličlrě byl). rlaopak na írlclii Lrlpčlo klťrli

spoltrpriici s iVloskl,ott z arrrerického pohleclLr stigntzi rtespolehliv<)sti. ktclé začalo postLtptlč ttlizet až

po rozpadtt SSSR a bipolárrlího roztlělerlí sr,ěta jako celktr.
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testů a ll]oti\aci. ktcroLl Indie k jejiclr provecletlí Ittoltla l1lít. Zde blcIr ze.irrrérla v}zclvihl ťrvaltLr. že za

test!, stál indickÝ kalktrl s pákistánskOLl od\"ctotl a sallkceíni \,ůči obělntl zťlllíln_ které b1, r e

sr,énr clůsleclktr poškodilv více Islárrlabád rlcž [)illí (s, 1.1). Sice se. _jak airttlr sprár,rtč Lrriiclí. _jedlrá tl

spekr,rlaci. rlictltétlě se dotnttívalll. žc .ie opoclstatnětlo íi žc přcdstar Lrie za.j írrlarý cloplrlčk a

obolracetlí dalšíclr uvedett,vjch zdúvodlrětlí. Mclžrtá stálo za úr,aIrLl podrobrlě.ji zrrrírlit..iak reauor.,alo

ntezinárodníspolečetlstl,í tia prvrtí irldické.jaciclrlé test} ( 19]4). a.jak a prtlč se tato reakce odlišovala

od reakce v foce l998 (autor uvádí poLtze neiorrtlálrií rcakci llenrlho Kissirlgera), Ror,llěž b1 byto

vlrodné některá ttvecletlá trrzettícitovat z rclel,atltníclr zclro_jťr rrapříklacl na stratlč l2" kdc atttot, 1líše.

že Irrclie věclěla. že I)ákistán je držitelenl.jaclerrré zbratlč a že _ie ..scltopeil ji za trrčit!cll ptlcltllírlck

0testovat". Otázkotr clo cliskLrze _je pak retlrlllý dopacl .jaderrríclr testtj a irrclickélro.|aderrléhtl arzcttáItt

obecrlě rla korrf'likt v KaštnírLt - zcle totiž boj dlotrhoclobě (až rtir rlěkolik cič.jirlrrých okalrržiktr. ktlt

střet eskaloval) tlcrtí veden konverlčrlí fbrrtlcltl" a zblallě hrotltadnéhtl lličerlí cob1 pslcholtigickj

deterettt zde nra.i í potltěrtlě olllezellé 1,1,Lržití. Je tottrtl tak i proto. _jak aLrtclr pozdě.i i sprltl,ttč Lrrtrdí. že

lndie.jasllě cleklarovaIa. že.je.ií.|aclerrlá doktrírla faktickr vyltrčLrje tlložtlost prvrlílto úclerLr (s. 35).

V totnto případě b.l rtlttsel zaťrtočit.jako prv,rrí [)ákistilrl" cclž rtettí pr'íliš reálrlé" pokLrd bl, nedošltl

k radikálrrízl]lěllě politického systétnu v zeltti. Posleclrrí otázkoLt. ktertltl byclr clrtěl v,této stlt,tv,islosfi

zrnínit. je atttoI,ent ztttiňované nebezpečí úniktr jaderného ..know-hol,v" a jelro nlelžití jak třetínri

zeměttli. tak například radikálnírlli skttpirlatni zejtllérla v Pákistálltr (s. l3. )7) Tottl llebezpečí

ttepoclt.r,bttč existtlvalo a existLrje. tlicrllérrč rrerrí ťrplrrč.jasrlé. zcia a jak se r!lazrtě zv,ýšilo v clLisleilkLr

jaderných testil v roce i998. Ne.jserlr si ťrplllě _j ist. zcla argitnlerrt. že právě vttíIllartí této lrrozb,r clo

ztlačrtrí rnírv zltpříčirriltl tvrdý p()5ttIl] [iSl\ a illrllišcrlísatlkcí_ rrlťržc bit 1ltlrltžrliiitl za r-clcvitlltrtí.

Ve třech ústředních kapitolách prtice _je pak obsažerlo l,y,hlášellí alltcrickÝclr satlkcí. _jeclntirlí

trtezi oběllla zelněttti a konečně zhodnocerlí účirrllosti satlkcí. Z lrlecliska faktickélro je tato část

zprrrcovtitla dobře a 1lorrtěrně přehledrlě. Určit_l, problérn _je rlicrllérlě v satntltttéttl \,\lllczellí cí|c prácc

a jejíteze. V této sotrvislostije rla rnístě se zeptat. co.je lllítlěnt) aLltorel]l častei poLržívarll,ttl terIllítlctll

..cfektir,ita sankcí". Jeclná se čistě o.|ejich dopacl na hospoclliřstr,í postižeI]Li zů|llě, čio.ie_jich přispčrtí

k closažetlítlápravl ve r,ěccch. kvtili kterýrrl byll,prirnárrlč přiIat1"'? PokLIcl se_jeclrlá o clrttIttltt tll()žllost.

pak lze t'íci. žc arlterické sarrkce. rl,hliišerlé r letech po tlrLthc! světové i,iilce. neb1.,11 cfěktil,rlí térrrčř

nikc11, i v Asii lze .jttletlovat rtanlátkoLt rlapříkiac1 BarrllLt (N'lyarrrrllrr). \t,\ťlllí K()rťLl. Írárr nebtl Iriik.

kde arnerické sankcc sice vedly k (v některÝch přípaclech lk zrlačrrérllLr) zhtlršení lrospodářskó

situacc dotčcrrích zetní. rlictrléně stittttll erl!cll cí|tr l rclvittč politické a bezpečrlostrlí zpravitlla

closažetlo rreby,lo. Jc-li torntr tak, pak tvrzetlí. že satlkce přeclstavLrjí..j irlcl1 účinrlj rrlrstro.j artlcrické

zahrartičrlí politiky,'' (s. 38). bLrde přlrrc,irnenšínl diskLrtabilrlí. V kollkrétrrírrl přípaclě llldie.je rovItčž

poněktlcl obtížrló trrčit. zda sankce nepřirleslr kýžerrý elekt protcl. že by,ly Lrplatriovátlv potlze krátkoLr

dobtr a proto rlettlěly čas se pro.ievit. tlcbo prtlto. že rra.jejiclr striktrrírtr cltlclržovtiní treb1 l ze strall\

CIirltorlovy aclttlittistrativ;, zá.jenr. PokLrcl by platila clrtrltá variarlta. pak sartkčtlí cipatřetlí cle fhcto arri
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ostatně Ilazllačtlie iatttor. když arlunlcrrtLrje. že rra stratlé tlSA nebyl lla tvldélll tlplatl]rrllí sankcí

zá.jern ze strateglckýclr clůr,odů a že je_jich vy"hlášerlí tllělo rllít spíše r.,ýstražrr_ účirlek vttči clstatttírn

zelníln (s, ,17) ani tohcl však nakonec neb1 ltl dosažctttl.

Z hlediska stvlistického a.jazlkolého |le,jsou v prtici závažrrě.jší ploblérny krtltllč rrěkrllika

glamatických chyb a tte zcela obratllě užitjch vl,jádI'ení. Například rozh()\,olv rnczi irrclickýnt

ttlittistretrr zahraničía anlerickýrrl nátllěstkettl rtlitlistra zaIlrarličí lze asi stčží ozrlačit jako.jednállí..rra

ne.jlr,ššístální úrovni'' (s.30). MLtsítl sc ale ztníttit Lt používatlých přepisú irrdickÝcIl a pákistárlsk!cIl

_inlen. Na.iedrlé strarlč oceriLrii. že atrtot, ncpotržír,á arlglického přepistr. a že pro řacltr _jrlletl rraopak

Lržír,á české fillnly". Bohtržel však tato trallskripce tlcIlí v práci aplikovátta kotlzistelltttě často se

vl'sk;'ttrjí iarlglické fbrnlv. a to i tt často poLtžívarti,cli rlázr,ii.jaktl .latllrntt (tlapt', s. l() a cliile r tcrttl.

českv sprártlě Džarnttlú). Bangalorc (s, ]5. I3engalťrr). Navlaz Sharril (s. i_i. Narlz Šaríf). irttl,

Jtnéno bývalé pákistánské hlav,r, státu se pak vvskvtLrje _lak v českértt (Perl,ez Nllršaraí. s, 3-1..ještc'

správně.ji Ptlrvíz Mušaraf). tak v arlglickérn přepisLr (VlLrslraraf-. s. j6). Správrré české přepisi. b1

přitorll lrvlo tnožtlcl cloIlleclat v bčžně clostLrpnýclr popLrlárrlěvědeckýcIr pLrblikacíclr nilpí,. Děiittv

Irulie (l.idor,é tlov,itly:2008). Púki,yttin (Libri: 2002). apod.

Posleclní odstavec posLrdkLr .je r,ěnor,átt strttktuř,e poLržité litcratury et pratltetlti. K clané

problerrratice. která rlení příliš časor,ě rzclálerra, cristLrje doposLrcl pcllněrltě nllilo literattll_\. 3.jL, pt,Oto

r.'pořádkLr. že autor svoji práci opírá pr'eder,šírn (i kdlž ne výlLrčně) o člárrkv z irltertletclv!clr zdro.jLi a

c-lektrorlické zdroje obecně. Nictnrjrtě v lristorickértl exkrtrzrt b,rclr trvífal pilLržrtí ilěkteré

z přehIedovÝch pLrblikaci. at' již Lrvederlých v přcdešléttl odstavci. rlebo dalšíclr" napí. Indiu u/|ar

Ittdt'llt,tltlctttc,(i)elluLritt [Jooks: ](XX)). kdc tl1 ltrtilt,[lczlltlcll1,b,r irlriczi itlr;.tittečllc tiititilrtí iltlllis
kašmírskélro korlf]ikttr (a netnLtsel b1 tak úda_jc o něrrr přebírat z BB(') [1 irlforrrlací tl clrgaltizaci

OPIC b_vch pak radě.|i vvLržil přírno webtlr,é stránkl, tóto instittlce (http:/irvr,vrr.opic.uclvi ) tlež strátlkl

]Vlinisterstv,a životrrího pl,ostiťdi ť'R. ktere stcjnč citorarle ťrcla.jc ocl Ot'lCtr 1lřevzalo. Již ztttiticlviirlá

ptrblikace Stroba Talbottir l1nguging Irulítt Diplrlnurc:l , [)cmoc,rttt,.\.,Ltntl thc lJrlnh. která.jc atltolelll

ho.jně r,,vLržíl,árla. se lteclb.ievLrje \ sezllilll1tl poLržiti,clr zdro.j Li tta kollci práce.

Zavěretlt l,šak chci zdLtrazrtit" žc r jše Ltvecletlé tleclostatk} " bi,t' sIližtrjí kr alittr 1lriicc.

nezakliida.i ÍciLilocl k totrrtr. ab,l nebyla úspěšrlě obhá.jella. Je třeba zejittélta ocettit. žc si atrttll vlbral

térna. které není tt rrás příliš zIlátlté. a přispěl tak k.jeho lepšírtltr poztliittí a sllad i1loclroperrí. Práci

tedv ttavlllLrii k obha.iobě s hoclltocertírn velmi dobře.

V Prazc clIle ]8. 5. 2009

ffO, Íarl Bečka

Ás rrrls Fsv uK ov Fsv t K


