
Oponentský posudek na bakalářskou práci Barbory Málkové „Mírový proces 

v izraelsko-palestinském konfliktu“ 

 

Tématem Málkové je izraelsko-palestinský mírový proces. Konceptuálně vychází ze 

vzájemně se překrývajících dichotomií mezi mírem negativním a pozitivním na straně jedné a 

mírem urovnáním a mírem řešením na straně druhé, přičemž první póly těchto párů oprávněně 

asociuje s realistickým přístupem a póly druhé s přístupem konstruktivistickým. Po 

představení těchto konceptuálních východisek v 1. kapitole předkládá ve 2. kapitole stručný 

přehled základních milníků mírového procesu od počátku devadesátých let až po poslední 

izraelské volby konané na jaře tohoto roku. 3. kapitola se pak zabývá hlavními překážkami 

mírových jednání, za něž považuje čtyři hlavní otázky, na jejichž zodpovězení by se musely 

obě strany shodnout, měl-li by se konflikt ukončit.  

V Závěru předkládá hlavní důvody, které podle ní vedly ke ztroskotání mírového procesu a 

formuluje obecné podmínky pro jeho úspěch. Málková považuje za hlavní příčinu ztroskotání 

asymetrickou pozici dvou aktérů, v nichž je mocenská převaha jednoznačně na straně Izraele. 

Z hlediska výhod, které mu status quo skýtá, by pro něj oboustranně přijatelné řešení přineslo 

více ztrát než výnosů. Jedině silná třetí strana, která by byla schopna svými  mocenskými či 

ekonomickými pákami věrohodně pohrozit výrazným zhoršením statusu quo, pokud by Izrael 

zůstal neústupný,  by byla schopna změnit jeho strategický kalkul. Málková konstatuje, že 

v náznaku slibovaly naději na hraní takové role na začátku mírového procesu USA, ale ty tuto 

naději zklamaly. Šlo by jít ještě dále a tvrdit, že místo vyvažování mocenské nerovnováhy 

větším tlakem na Izrael tuto nerovnováhu naopak zvyšovaly straněním Izraeli. Málková 

konstatuje, že pozice Izraele odpovídá zhruba představě negativního míru, kdy je absence 

násilí daná hegemonií jedné strany konfliktu. Proti této koncepci míru obhajuje pozitivní mír, 

jenž se opírá o schopnost stran redefinovat své přístupy a rekonstruovat své identity v procesu 

vzájemného dialogu. Práce Málkové výborně shrnuje základní dilemata izraelsko-

palestinského mírového procesu a příhodně na něj aplikuje konceptuální odlišení 

vypracovávaná konfliktními studiemi. Proto ji navrhuji ohodnotit jako výbornou. 
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