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Předložená práce je velmi dobře zpracovaným kompletním průřezem období let 1923 

až 1935, které vedlo k válečnému konfliktu mezi Etiopií a fašistickou Itálií. Z historického 

hlediska j sou zde uvažovány také zásadní skutečnosti, které vedly k válce těchto dvou států 

v roce 1896. 

Jádrem původního konfliktu byl rozdílný text článku 17 Smlouvy z Wichalle 

o přátelské spolupráci mezi oběma státy. Problematickým se stala interpretace věty, ve které 

se v italštině říká, že Etiopie musí při svém kontaktu s evropskými státy použít jako 

prostředníka Itálii. Oproti tomu je v amharské verzi pouze uvedeno, že Etiopie může použít 

Itálii jako prostředníka, pokud bude chtít evropské mocnosti kontaktovat. Po podpisu smlouvy 

seznámila Itálie se svou verzí jejího znění vládní představitele Evropy. Císař Minilik II se 

však o italském pojetí smlouvy dověděl až při probíhajícím jednání s britskou královnou, 

která o projednávaných krocích Itálii informovala. Poté, co Itálie nevyhověla přání etiopského 

císaře o opravu italské verze ve prospěch verze amharské, Minilik II tuto smlouvu vypověděl. 

Spor se vyhrotil vojenským vpádem Itálie do Etiopie a skončil italskou porážkou. Tuto prohru 

Itálie Etiopii neodpustila a při první příležitosti, kterou se stal nástup fašistické diktatury 

v Itálii v roce 1922, nastoupila cestu odvety a postupné přípravy na válku proti Etiopii. Itálie 

tak chtěla propojit svá nabytá koloniální území (Eritrea, italské Somálsko) s územím Etiopie 

a hledala důvody k okupaci. Své fiktivní argumenty našla v roce 1934, kdy ze strany italského 

Somálska napadla Etiopii v hraničním konfliktu obecně známém jako "Walwal incident." 

Italské okupaci nezabránilo ani členství Etiopie v mezinárodní vládní organizaci Liga národů, 

která si kladla za cíl bránit světový mír. 
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Složitá bádání v této problematice zvládl doktorand na výbornou. Kromě vědecké 

práce na českém území podnikl několik zahraničních studijních cest do odborných knihoven 

v Leidenu, Kolíně nad Rýnem, Neapoli i Addis Ababě. Na téma své disertační práce také vedl 

terénní výzkum v Etiopii. Výsledky svého zkoumání zveřejnil v různých vědeckých 

periodikách a sborníků z konference. 

V českém jazyce nejsou k danému tématu téměř žádné zdroje, a proto doktorand 

vhodně využil bohatou italskou, francouzskou, německou, anglickou i amharskou literaturu 

a různé elektronické archivy jako výchozí body své disertační práce. 

Během celé přípravy textu této disertační práce předkládal doktorand pracovní verze 

školiteli ke konzultaci. Všechny své připomínky, které školitel měl, byly s doktorandem 

postupně projednávány, a proto v této závěrečné hodnotící fázi, nemá školitel k disertační 

práci žádné závažné připomínky. 

Celkově lze tuto disertační práci hodnotit jako vynikající pramen pro studia 

problematiky rohu Afriky, fašismu a mezinárodní politiky konce devatenáctého století a první 

poloviny dvacátého století. 

Z výše uvedených důvodů plně doporučuji disertační práci k obhajobě. 
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