Posudek na diplomovou práci Eduarda Hulicia

EU a terorismus - vývoj společné politiky 1999-2005
Aktivně nebo Reaktivně?
Eduard Hulicius se ve své diplomové práci zabývá reakcí Evropské unie na hrozby
teroristických útoků. Evropskou politiku sleduje chronologicky, jednotlivé kapitoly jsou
věnovány období před útoky na New York a Washington, období do útoků v Madridu,
v Londýně a po červenci 2005. Zvláštní kapitola je věnována spolupráci EU se Spojenými
státy.
Na práci je třeba ocenit množství materiálu, který autor zpracoval. Téma terorismu je
v Evropské unii z pochopitelných důvodů velmi aktuální, a je mu proto věnována velká
pozornost při jednáních na všech úrovních. Autor se tak musel vyrovnat s množstvím
primárních zdrojů. Rozdělení kapitol podle jednotlivých útoků je přehledné a logické.
Množství materiálu a poměrně jasnou strukturu práce ale, bohužel, zastiňují formální i
obsahové nedostatky.
Z formálního hlediska zarazí na první pohled, že si autor nedokázal svoji práci před
odevzdáním zkontrolovat. Jen tak se totiž mohlo stát, že chybí strana 55 a všechny
hypertextové odkazy, což vede na některých místech k prázdným poznámkám pod čarou.
Použitá literatura je jednoznačně neuspokojivá. Autor sice vycházel z mnoha dokumentů, což
je chvályhodné, sekundární literatura je ovšem vzhledem k aktuálnosti tématu nedostatečná.
Množství sekundárních zdrojů navíc opticky zvětšuje nestandardní uvádění příspěvku do
sborníku a navíc ještě sborníku jako zvláštní položky. Zcela chybí odborné časopisy, které
reflektují vědeckou debatu podstatně rychleji než knihy a sborníky, a terorismu se
v posledních letech pochopitelně obsáhle věnují. Jsou navíc poměrně dobře přístupné i
českému studentovi, ať už v knihovně Ústavu mezinárodních vztahů nebo přes fulltextové
online databáze typu ProQuest nebo EBSCO. Obhajoba volby zdrojů, kterou bych očekával
v kritickém rozboru literatury, chybí. To souvisí zřejmě s faktem, že odstavec věnovaný
v úvodu literatuře (str. 3) nelze ani při nejlepší snaze nazvat kritickým rozborem. Omezuje se
totiž jen na sdělení, že se práce věnuje aktuálnímu tématu, a že proto neexistuje větší počet
monografií a sborníků. Konkrétní použité literatuře se ovšem tento rozbor nijak nevěnuje.
Řazení položek v literatuře je také velmi neortodoxní: řazení hesel z online encyklopedie
Wikipedia pod písmeno H (jako heslo?!) (str. 85) lepší orientaci nepřispívá. Rozdělení
pramenů na závěry Evropské rady, Rady, tisková prohlášení Komise a další prameny má
rozhodně smysl, ovšem dokumenty v těchto kapitolách nejsou seřazeny ani abecedně ani
chronologicky. U oficiálních dokumentů by se určitě hodilo datum zveřejnění a číslo jednací.
Teoretický úvod by autorovi jistě sloužil ke cti, pokud by jej práce skutečně obsahovala.
Kapitola teoretické předpoklady protiteroristické koordinace a spolupráce EU ale jen
představuje právní a institucionální rámec evropského boje proti terorismu. Teorii se více blíží
následující Podkapitola sémantická odbočka, kde se autor věnuje definici pojmu terorismus a
různých označení boje proti němu. Zde nutno poznamenat, že je dobře, že se autor „přiklonil“
k překladu „Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva“ (str. 9), jedná se totiž o oficiální
překlad! V dalších částech této podkapitoly autor vyjmenovává mezinárodní úmluvy, které se
věnovaly terorismu od 60. let a seznam „taktických elementů a přístupů“ (str. 13) boje proti
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němu. Celá kapitola, včetně posledního odstavce, který se teoretickému základu blíží asi
nejvíce, nemá ovšem na další části práce sebemenší vliv a autor se na ni už neodkazuje.
Jádrem práce jsou kapitoly věnované vývoji evropské protiteroristické politiky. Hlavním
problémem těchto částí je naprostá absence hodnocení nebo alespoň výkladu. Autor za sebe
v podstatě pouze seřadil závěry z jednotlivých jednání Rady a dokumenty Komise, ale ani se
nepokusil dokumenty interpretovat nebo dát do souvislostí. Jediný závěr, ke kterému autor
v závěru dochází (nutno dodat, že přejatý) je konstatování, že hlavní nástroje pro boj proti
terorismu zůstávají v kompetenci národních států (str. 79). Obrázek příliš nevylepšuje ani
srovnání reakcí EU a USA (str. 76), které je zřejmě přejaté ze sekundární literatury, protože se
práce nikde nevěnuje americkým pramenům.
Největší slabinou práce je ovšem fakt, že si v úvodu klade otázku, na níž pak nijak
neodpovídá. Autor chtěl hledat rozdíly mezi odpovědí EU na hrozby nového „superterorismu“
a na „tradiční ,státní4 terorismus“ (str. 2 a 79). Co je „superterorismus“ práce neřeší, ačkoli to
čtenář může implicitně pochopit. Co je „státní“ terorismus je ovšem záhadou. Při obhajobě by
se mu autor mohl věnovat. Termínem státní terorismus se obvykle označuje terorismus
prováděný nebo podporovaný státem, o ten ale autorovi zřejmě nejde. Definice „státního“
terorismu v práci chybí, stejně jako srovnání s odpovědi EU na něj a na „superterorismus“.
Autor tak nesplnil to, co si v úvodu práce sám stanovil jako svůj cíl. Během obhajoby by na
svoji základní otázku proto měl odpovědět.
Eduard Hulicius napsal svoji diplomovou práci na zajímavé a široké téma za využití velkého
počtu primárních zdrojů. Práce ovšem obsahuje řadu formálních nedostatků v úpravě,
literatuře a teoretickém úvodu. Naneštěstí navíc nijak neodpovídá na otázku, kterou si autor
v úvodu práce sám položil. V případě velmi dobré obhajoby by jej bylo možnéjíhodnotit
známkou dobře.
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