
Posudek školitele na bakalářskou práci Barbory Málkové Mírový proces v izraelsko-palestinském 

konfliktu 

Kolegyně Málková se utkala se nelehkým tématem izraelsko-palestinského konfliktu a neúspěchů 

mírového procesu, který jej měl ukončit.  

Mezi hlavní klady práce patří: 

1. Zorientování se ve velmi rozsáhlé a nelehko uchopitelné faktografii. Autorka na relativně 

malé ploše předvádí vhled a znalost, schopnost zorientovat se ve sledu neúspěšných jednání, 

zájmech a tvrzeních obou stran.  

2. Identifikace hlavních překážek míru a jejich soustavné sledování. Autorka je schopna 

z obsáhlé deskripce mírového procesu identifikovat hlavní překážky úspěchu mírových 

jednání (problémy okupace a osad, návratu palestinských uprchlíků, statutu města 

Jeruzaléma a palestinské suverenity) a ty posléze analyticky sledovat.  

3. Vztažení tématu k teorii. Autorka je schopná vztáhnout mírový proces k různým 

konceptualizacím míru, zejména k realistickému a konstruktivistickému chápání míru, 

k dichotomii mezi „mírem urovnáním“ a „mírem vyřešením“.  

Bohužel, ke všem těmto kladům je třeba doříct nějaké pomyslné „ale“. Hlavní problematické stránky 

práce představuje:  

1. Přílišné zahlcení práce faktografií. Celých 18 stran ze 46 stran textu je věnováno podrobným 

popisům jednotlivých fází a momentů mírového procesu, jednotlivým mírovým iniciativám, 

jednáním a plánům. Jistě bylo třeba, aby práce podala jejich přehled a vyšla z jejich analýzy, 

v tomto případě se ale jedná o skoro polovinu textu. Autorka jej příliš přetěžuje podrobnou 

enumerací mnoha, i poněkud nadbytečných faktů, a naopak ji ani příliš neusouvztažní se svou 

předchozí konceptualizací podob míru, ani (což je ještě podstatnější) příliš neprezentuje svou 

analýzu, pomocí které došla ke klíčovým problémům. Ty spíše vystupují (nebo právě moc 

nevystupují) z obsáhlého narativu či místy až popisné změti. 

2. Diskuse překážek je rovněž zahlcená faktografií. Snad ještě závažnější problém spočívá 

v tom, že velmi faktografická a deskriptivní styl autorku neopouští ani tam, kde by mělo být 

analytické jádro její práce. Řada míst i ve třetí kapitole její práce je stále poznamenána 

výčtem faktografických jednotlivostí namísto hlubšího analytického ponoru k daným 

tématům. I tam, kde analyzuje postoje stran a snad by měla ve shodě se konstruktivistickým 

přístupem, který deklarativně preferuje, daná témata více vztáhnout k analytičtěji 

zpracovaným identitám obou subjektů, je text rovněž výčet faktů a jejich sledu. Zorientovat 

se v nich je jistě důležité, je to ale spíše podmínka možnosti analýzy než analýza samotná.  

3. Nedostatečné vztažení k teorii. Diskutovaná empirická materie je jen na několika místech a 

nepříliš rozpracovaně vztažena k empirické realitě. S tím souvisí, že koncepty jsou ne vždy 

dostatečně vysvětlené (např. koncept analytické empatie je spíše zmíněn a odkázán než 

představen). I jejich použití tak zůstává spíše úsečné, a zbývají po něm nedomyšlené 

problémy. 

Právě přílišná závislost na historickém narativu a ne zcela dostatečné využití teorie stojí podle mého 

názoru za limity některých autorčiných pozoruhodných závěrů. Následující poznámky zkusím nicméně 

shrnout spíše jako diskusní příspěvky k obhajobě: 



1. Hegemonie USA a její proměny. Autorka uvádí, že by důležitým faktorem v dosažení míru byl 

nátlak USA coby nejdůležitějšího spojence na Izrael. Otázka ale je, zda mohou v následujícím 

jednání o míru mít USA podobnou roli jako v devadesátých letech a první dekádě tohoto 

století, když došlo k několika spektakulárním selháním USA právě na blízkém východě, která 

dost silně podlomila jejich autoritu a hegemonní pozici. Jistě by mírovému procesu pomohlo, 

kdyby postoj USA vůči Izraeli byl kritičtější, a jistě to je poučení z dosavadních dekád 

mírového procesu. Zdá se však, že tento vliv má své limity a Izrael může volit a podle všeho 

do jisté míry volí i jiné spojenecké strategie. 

2. Za kladný faktor pro prosazení míru autorka považuje levicovou vládu v Izraeli. Má pravdu, 

ale nepoukazuje tím opět na jeden z limitů svého pojetí? Pokud jí dává smysl především mír, 

který by transformoval celou společnost a její vnímání druhých, může být stranickým 

projektem a může jako stranický projekt uspět?  

3. Problémy příliš ambiciózního pojetí míru. Autorka jednoznačně preferuje mír vyřešením, 

zakotvený v konstruktivistickém přístupu a vzájemném uznání obou stran, nad pouhým 

realistickým mírem urovnáním. To je z normativního hlediska dobře zdůvodněné, neklade tím 

ale na aktéry příliš vysoké nároky a především, lze jej realisticky očekávat a lze si zejména 

vzhledem k dosavadní akumulované historické zkušenosti, dějinám resentimentu a také 

s kontextem okolních arabských států a Íránu představit získání takové důvěry, která by 

takové pojetí míru umožňovala? Ostatně, jen (z pochopitelných) limitů práce je soustavná 

práce s konfliktem jako izraelsko-palestinským, což myslím nedostatečně reflektuje 

izraelského imaginárno „arabského moře“ a to, že Palestinci jsou patrně do značné míry 

vnímáni jako jeho součást, nikoli autonomně. Zároveň si lze položit otázku, zda je realismus a 

konstruktivismus a potažmo mír urovnáním a mír vyřešením skutečně v tak silném a tak 

nutném protikladu, jak je představuje autorka. Jistě jsou v silném protikladu, pokud „mír“ 

urovnáním znamená pouze absenci otevřeného násilí založené na převaze jedné straně. 

Pokud ale vychází z rovnováhy moci, nemůže být vzájemné uznání dvou aktérů jako rovných 

mocí (rovných minimálně v tom, že mohou druhého závažně poškodit a že mají legitimní 

bezpečnostní zájmy) být prvním krokem k uznání druhého i v širším slova smyslu – a k oné 

postupné proměně vzájemného vztahu a identity?  

Ne zcela dotažená je jazyková stránka práce. Někdy obsahuje kalky z angličtiny nebo angličtinou 

ovlivněné chyby, viz třeba opakované velké P v adjektivu „palestinské“ na s. 23. K ne vždy zvládnutým 

jazykovým prostředkům počítám i formulaci, že „Olmert a Abbás se sešli více než šestkrát, aby 

formulovali dohodu o konečném řešení“ (s. 29-30) – slovo „konečné řešení“ mi v tomto kontextu 

přijde velmi nevhodně použité.  

Práce kolegyně Málková je obdivuhodná zvládnutím značného množství materie a její zpracování do 

určitého tvaru. Bezpochyby si zaslouží být obhájena. Chce-li komise ocenit šířku práce a ono množství 

zpracované materie, doporučuji známku velmi dobře, chce-li ocenit onen výsledný tvar, domnívám 

se, že je na místě spíše známka dobře.  
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