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Je zněmou skute~nostir že z2Das o nerqtné bohatství, surovinové 

zcT'oje či o vodu je velmi často obsahem mocensko - poli Lick=ích záP8S:i. 

Napf~ v sDu~asné době je ropa a voda klíčovým motivem geopolitického 

zájmu velmocí oí;'Ólast 3lí~1{ého východu. Kolegyně Hladíková se zE{;Ilěřila 

na roli jiné d~(leži té surovin.y - ledku, a ve své magisterské diplomové 

práci 8n~lyzoval~zápas o kontrolu této d11ežité komodity mezi Chil~ 

Peru 8 Bolívií, s8'Ilozřejmě v kontextu domin8ce Velké 3ritánie na 

~iho8merickém sub~ontinentu. u 

Pf~dně jsem ocenil óvodní historiografický pfehled, který Je 

z8svĚcenou studií, která by si zasloužila publikování. V dalších 

kapitolách ;"ak 8utorka přetledně zP~8cov81a "ledkové" století, od 

2rvnich let chilské nezávislosti, přes projekt peruánsko -bolívijské 

kon~ederace k ~8cifické válce až k druhé et8pě ledkového rozmachu a 

oj~8~skému ko~fliktu v Chile v roce 1891. V závěrečných p8só~ích 

Tečkou je D8k z8c> .. ycení role l:2dku v~es\;:oslovEnsko - cr,ilské obchodní 
výmĚně. 

Pfcdlo~ené di::;loiJov::; prsce Je přínos eg i po metodic:.zé strárQce. 

Pfcs "leckové zsležitosti" je čtenář SeZC8:TIOV8.n Lc=jen se složitým 

v.:,,!vojem tři jiho8:nericl.:ých stét'j, ale i s rolrií Velké 3ritánie v čase 

kdy Jižni Ameril.:e by18 de fecto ~oučásti - byt neformální - 3ritského 

i:nséria •. Toto je coct;le mého soudu nosná :netoda, kdy c:.'rostfecnictvím 

hospodářských dĚjin JSTe vtahování i do politických dějin. 

~olegyně Eva Hladíková napsala kvalitní diplomovou práci, kterou 

mohu od povědně c cporu~i t 1{ závěrečné obhajobě p:">ed s tátn: zkušební 

komisi. Navrhuji klasifikac-i v-j bor ~.ě ! Do~oruču~í rovl)ěž případné 
uznáni této práce jakO zá~lad k získání L,tulu PhDr I / 

V Praze, 24. ledna 2007 "PrOf. PhD~ť~ladl;~ Nálevka,CSc 

Omlouvám se za formu oponentského posudku, ale ve Vojenském r 

ním dstavu jsem :n~l k dispozici stafičký pS8cí stroj. 


