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Michal Kuzmič: 
Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 
 
 
Michal Kuzmič se ve své práci zaměřil na poněkud opomíjené a přesto velmi aktuální 
téma. Separační bariéry budované Spojenými státy americkými a Izraelem 
představují jeden z hmotných aspektů současné bezpečnostní politiky, která se 
primárně vymezuje vůči nestátním aktérům typu teroristických sítí či skupin 
organizovaného zločinu.  
 
Autor se ve své práci rozhodl posoudit bezpečnostní a politické účinky 
bezpečnostních bariér, které budují USA a Izrael na svých hranicích (případně, jak je 
tomu ve druhém případě, na linii, kterou hodlají za svou hranici v budoucnu 
považovat). Práce je ukotvena v teorii a metodologii tzv. kodaňské školy 
bezpečnostních studií, zejména v jí raženém konceptu sekuritizace. Celým textem 
prostupuje snaha propojit konkrétní (historické, technické) aspekty výstavby 
separačních bariér s politickými a sociálními procesy konstrukce bezpečnostní 
hrozby. Vedle hrozeb bezpečnosti státu se autor v souvislosti s bariérami zabývá i 
societálním sektorem bezpečnosti.  
 
Po úvodním metodologickém, teoretickém a terminologickém vymezení autor 
představuje konkrétní okolnosti a dopady stavby bezpečnostní bariéry Izraele  na 
hranici palestinských území a USA na hranicích s Mexikem. Obě tyto části jsou 
uvedeny stručným nástinem historického vývoje, který výstavbu bariér podmínil, 
následně se věnují detailnímu rozboru procesu výstavby bariér, bezpečnostnímu 
diskurzu, který umožnil jejich vybudování, i dopadů, které jejich existence přinesla. 
 
Autor si v úvodu práce položil tři výzkumné otázky, k jejichž zodpovězení následně 
formuloval propracovanou metodologii, jež spočívá na výše zmíněných východiscích 
kodaňské školy. Stručně by ji bylo možné charakterizovat jako komparativní, 
teoreticky ukotvenou případovou studii. Jasné metodologické vymezení poskytuje 
práci solidní oporu a vede k jasným závěrům, jež je autor schopen shrnout i do 
podoby přehledných tabulek. Autora šlechtí i to, že je schopen vidět omezení 
zvoleného přístupu, např. fakt, že se na separační bariéry dívá primárně z pohledu 
jejich stavitelů (aniž by ovšem nekriticky přijal jejich argumenty).  
 
Za jedno z měřítek zvládnutí odborného přístupu můžeme považovat schopnosti 
abstrakce a na druhé straně aplikace obecných konceptů na konkrétní okolnosti. Že 
tyto postupy suverénně ovládá, dokázal autor posuzované práce hned v jejím úvodu. 
Stačí mu pouhé dvě strany textu, aby obecný koncept hranice propojil s jeho 
teoretickou abstrakcí v teoriích bezpečnosti a následně se vrátil k jeho zhmotnění 
v podobě bezpečnostních bariér. Na s. 16 používá Michal Kuzmič k charakterizaci 
jednoho z autorů spojení „elegantní zhuštění“; domnívám se, že jím lze stejně tak 
označit mnohé pasáže jeho vlastního textu. 
 



Práce je mimořádně kvalitní prakticky ve všech ohledech. Její výzkumný přínos je 
nesporný a v českých podmínkách patrně ojedinělý. Přestože se autor zabýval 
citlivými tématy (zejména v případě izraelské bariéry), je jeho práce vyvážená a 
nestranná, přitom v pozitivním smyslu kritická. Lze ji označit jako vyspělý analytický 
text, jehož síla spočívá v jasně definovaném výzkumném záměru opřeném o zvolený 
teoreticko-metodologický rámec.  
 
Práci nelze nic podstatného vytknout, ani pokud jde o formální aspekty. Autor pracuje 
s rozsáhlým a komplexním výběrem relevantních zdrojů, na něž v textu příkladně 
odkazuje. Kvalitu práce podtrhuje i jazyk, jímž je napsána, nebo účelně zvolené 
přílohy. Gramatické a stylistické chyby a překlepy se v textu vyskytují pouze 
v omezené míře. Text obsahuje všechny ostatní požadované náležitosti  
 
Jedinou sporným aspektem by mohla být délka, která výrazně překračuje požadavky 
kladené na bakalářské práce. V žádném případě nelze ale říci, že by délka textu 
negativně ovlivňovala jeho kvalitu. Na několika málo místech si lze představit jeho 
krácení (historické pasáže), ovšem jako celek působí vyváženým a kompaktním 
dojmem. 
 
Domnívám se, že posuzovaný text je mimořádně kvalitní a vysoce přesahuje 
požadavky kladené na bakalářské práce. Kromě jasného výzkumného záměru a 
pečlivého zpracování má i zřejmý odborný přínos, neboť se zabývá tématem, které 
se v českém prostředí zatím nestalo předmětem výzkumu. Činí tak způsobem, který 
podle mého názoru splňuje přísná vědecká kritéria. Nejenže tedy doporučuji práci 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou, současně navrhuji, aby byla 
doporučena k ocenění pochvalou děkana a autorovi doporučuji, aby se ji po 
příslušných úpravách pokusil uplatnit v odborném tisku. 
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