
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Michaela Sochora „Vznášení nároků na 

sporná území a jejich legitimizace v izraelsko-palestinském a kyperském konfliktu“ 

 

Předmětem práce je role kolektivních narativů při vznášení nároků na dané území tváří v tvář 

protikladným nárokům jiných skupin či států. Komparativně usouvztažněny jsou případy 

narativu sionistického a řecko-kyperského. Tyto případy vtahují do srovnávacího rámce také 

Osmanskou říši a Velkou Británii, byť ta první měla spíše statickou roli, zatímco druhá 

naopak tvarovala chování soupeřících skupin konkrétními koloniálními politikami. S použitím 

analýz Roberta Rothberga identifikuje autor základní funkci nacionalistických narativů a 

jejich efekty: monolitizaci „my“ a „oni“, manichejské rozdělení rolí agresora a oběti, 

představu nevyhnutelnosti konfliktu, který je dramatizován jako konflikt „existenční“, a tak 

ospravedlňující použití výjimečných prostředků. Tyto a další rysy podporují eskalaci 

konfliktu a jsou zpětně podporovány institucionální mocí, jakmile jí daná skupina nebo 

někdo, kdo jedná jejím jménem, dosáhne. K této situaci se váže nejpozoruhodnější výtěžek 

Sochorovy práce, za nějž považuji jeho analýzy „vraždy paměti“, kterou provádí nová moc, 

která začala – jménem jedné skupiny konfliktu – ovládat území. Tyto politiky se většinou 

snaží fyzickými a „nominálními“ akty uzpůsobit realitu předpokladům daného narativu: např. 

v případě izraelské správy původně většinově palestinského území, z nějž zmizela velká část 

palestinského obyvatelstva, se jedná o ničení obytných sídel, zalesňování a přejmenovávání 

míst. Při absenci fyzických stop po minulé existenci jiné skupiny na daném místě je daleko 

obtížnější „vyvrátit“ narativ, jenž tuto existenci ignoruje či explicitně popírá.  

Sochor podle mne předložil svěží a stimulující dílko. Bohužel ho v některých 

aspektech nedotáhl. Ačkoliv se snaží navodit v Úvodu svůj cíl jako symetrické srovnání dvou 

obdobných případů, konkrétní analýzy dvou případů se od sebe výrazně liší: kapitola o řecko-

kyperském případu například věnuje mnohem větší prostor popisu průběhu kyperského 

konfliktu jako takového, než je tomu v kapitole věnované izraelsko-palestinskému konfliktu. 

Kyperská kapitola také více zohledňuje druhou stranu – tj. turecko-kyperskou a – s ohledem 

na okupační politiky – i tureckou stranu. Obecná teze o obdobných formálních rysech obou 

narativů je přesvědčivá, ale schází její doložení na srovnání konkrétnějších figur sionistického 

a řecko-kyperského diskurzu.  

Na druhé straně se Sochorovi podařilo v závěru dobře zachytit podobnosti, ale i 

odlišnosti britského přístupu k oběma případům. Ocenil jsem také pasáž o tom, jak politiky 

monolitizace turecké identity nakonec vymazaly nejen řecko-kyperskou, ale také turecko-

kyperskou diferenci, byť tato analýza šla nad rámec vytčeného tématu.  

Z důvodů zmíněné nedotaženosti navrhuji ohodnotit práci jako velmi dobrou. 
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