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Vyjádřete se blíže k blokování nové politiky vysokým komisařem Carawayem (v opozici
k velsvyslanci Reischauerovi). Jednalo se pouze o osobní antipatie, nebo v tom byla i
administratviní nedotaženost (překrývající se kompetence)?
Lze spekulovat o tom, jak velkou roli v rozhodování, které hnutí získá navrch (zda nezávislost
s vazbou na USA, nebo přičlenění k Japonsku) hrála obratnost poválečné amer. okupační správy?
Tj. převážně / pouze její neobratností se přes negativní zkušenosti s moderním Japonskem
nakonec obyvatelé rozhodli pro návrat pod Japonsko?? (s 28)
S. 44 zřejmě překlep o hostění 25% vojenských zařízení (má být 75%, s 7).
Na poč. kapitoly 4.1 inzeruje diplomant, že je relevantní se zabývat „interními náklady“ provozu
základen. Daný pojem je sice přijatelně vysvětlen, ale nikde v oné kap. jsem ale nenašel nějaký,
alespoň hrubý rozbor finančních nákladů provozu základen. Základní údaje jsou sice na s. 53, ale
pouze bez komentáře zmíněny.
Lze skutečně tak snadno konstatovat, že – v případě onoho Zákona o jaderné energii z r. 1955,
resp. 2012 – jap. vláda si nebere poučení z 2. sv.války? (závěr)
S. 71 na konci str. nerozumím opakovanému použití přivastňovacích zájmen „jejich“ (u pozn 172).
Existují i nějaké (relativně) pozitivní reakce na trvající přítomnost amerických jednotek
v Japonsku (nejen na Okinawě)? Nechme stranou ony „pro-base“ orientované majitele stavebních
firem či zábavních podniků.
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