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tip1O;:]ov:i pr{ce l.{. Šeiiv4nl paje'lndv* s závažné* & rbtíř-
n{n tém*tr:, je vhoinš č1*nčna *o pšti pclstatn.i*h Čáetí a Fř.i-

stu!u je k, toinr;t"o t4m*tu nezávísle. Ng irr:.}:4 straně rá výs1e.3ná
ňřice spíYie historicko-po1itický než .rezin'árrcně pri.;n! ril.z. L.r;e-
o.=ž'lje tak pCIpis výr''gi* 3 u1.ilcstí na1 pr{r.lnírn zkcurránír 8 z:á."'ě-
ři'. Tr ;e --'atrn{ L z u}rit]ich cr*l*enů g 1it*retl'lrv , Z€ kterrÍch au-
ter někle až sterot"ypně Čerp*l a jeř jscu
převážně po1itol-cpickí. iy *ak or'llivni1u i st,v1 autor3\'y práce,
1.l něrrř zr1stal"y i ně'<teré prá.rní nepřesnosti, nc'rinÉť'ská k1iš.é
3 ierryko:.'4 prrlrřešky. Z'ivéb práce v.rznívá spí3e ťilrzoťj.cky,byi
nu ne1ze i:přít *priivnšnÚst.

Řcdrl konkritníCh při.camín:k r'\''(:16vi1 iiž ve svén hc1nlc*ní
rra4nlrní 4in1 6lng17{ pr{ce. iJv.ájťn prlt.:: v ton.t,o Opxnen*h{n posr;i-
t:.l j*n :1a1'i{ t akcrlé pczn{mk]/.

Str. 19: ž*neve k.j pr'*trkl.] ?, T, x q?4 p*prv{ označil v* sví
pre*r::hll1.i útočnlu rr4l]kr"l 7.a :rtz-in4rt]ní ?1*čin, nikt1t} Fcuze zŽ.1el!kt. Skl;t,eřnc.tt,, řg n*nabyl p1..;tnosti, by.|e r''e1ká -ili"e iáj l což
ge řoz1ě '; 

i rr1r.ázal o v jc'ně p:-.Ípre';y * p:"ť.|'éhr: ]{r:'i:*b*rskéb* pť'ce-
sl,l na knnci IT. [jV }t,l.; i v{1-ky. lBuli l' ke c t,.i. zsh:::iniČní p 11i t i'<y
(:SR, ře je ii prezi jent *atiíikoval Žene vrk.Í pr-ntok*'!" ;;*ka hl*vg'
prvníi:o stÉtr: .-iiž lne 28. ] 0 . ,,924, /

Str'. 20: Tzv " tsri*nc.{e] 1Ůggťu pakt /eéLci.á1ní název byl Fa-
Ťíi;sk:á sn].oLrrla O zřeknrrt-í se ,'i,'i1,<y/ b}'1 co znřátku Ir.sv-:t.:rr5
v.ílky p::.ijat pr.ekticky všeni teh*;y existuiícíni státy, nejen 1{l
půvo]ními síqnatářl, :rezt. nj..:' ii' t,y1'l i'ijireCko.

St,r' 20: Nrrtno rrpřesrrit, ii,e Radě bezpečnosti by1* v Chgrtě
'3Š}; ověřena nikoliv v*šker'{ a.ipově:]no*t ?,a udrřovánÍ nezin:ircc:rí-
hc mírr: a bezpeč.Dsti, ale ''z{k]-ai1ní o ip,.:včinost'' ,/pr irrcr.,' re.
sl,onsibi1ity/' caž je určitý r*z*í1"

Qtr. ?1: Ha.ja bezpeč:rosti rná po.31 e kapit':lyYllt pÉi sv.ich gkcích vá*te 1etecklibh á nán:břních
sill v1z".i j.orces/, nikoliv ''voienskÍch siJ''.

str. ?2z ll{án pochylrnosti, rl= ;e rr.,cžno konstatovat, ře prr1.
v* na sebeobran': :rá podte č] ' 51 Čh*rty Íen ''siJbsidiární cha-
rakter'' ' V€ €kr119čncstt j* Elěrrí tei\*to čl-.ínk'; jin4.
Str. 38: t.llác phyby O sprá.rncsti. ar:tnrcvy úvah3-, že Ř. 6. lYashing-
tlngk'{ snlryr:vy ',íykazujb z jne";ního pohl*.Ťu va.1}řt'l FrOt*řa 1epn-
ČÍt{ L4ž 9 ritrk3r n* sate}ity ná oběřné .lr.ire. I.rt']ř1e * jslrr v "š3k

dnes ner'k,1.tn*L,l;cr,rčástí systán::l obr*n.v pr*ti rit'lkůrr. na Č1en*kí
státy $i\TlJ / a b^.rf o to.::r: iek i \r jnes ;jiř n*p1ctné li*ri:;:l.'::t4 sml'r't-
vé/.

s níněnín *:1lc1ite1e, ře i.í*shinrlt ir s,<á
pr{vrrího ot*'rřenou pro ja1ší st'átyl ie1i"-j* podrnínéno s*uh1agen, stávajících strán,

Str. ?9z Sl.,rIl esí:r
sr"l Our:a není z hlclisk*
'rn) ioii nh n.i.'+n"-rrn{\U/ j;.llL"r }J14-. !u/i-\'"rr

:ilkonce všec}r.



ne j s'cu uv'ácěna*f ř'* sně.
$tr. 38[-Ť,iťo partie práqe

žovet Zn veT.rai rl*it.ečné, nbboi
aktivitách v období po ukončení
více ráz výpočtrr a popisu akcí

?

Str. 31: ldám pochybnostio tom, zďa Far1ame entnÍ shr'omážrlě-
ní je vskutku ''ne jvýznam5i iín orgánen A)-,,iance', , k3v; j * jen po-
ra{nÍm orgánerl bez 1'ýk6nné pravonoci.

str. 35: Znóní č1. 4 a rialiích ustanovení Varšavská smlcl.]vy

o novýcir úko1*ckr NATO třeba pova-
pcjecnávají o yr,lrr6ji NATO a jelro
stulené rrá1ky. l"4';ií ../{,ak pcnej-

NATO.

Str. 53-54: A';tlr se nezminu je o otlizce uznání sanosta tnosti
Kssav*.
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