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Aneta Zilvarová: 
Limity zahraniční politiky EU na příkladu formování palestinské státnosti 
 
 
Práce Anety Zilvarové pokrývá hned dvě aktuální témata: formování evropské 
zahraniční politiky (jež dostalo nový impuls ratifikací Lisabonské smlouvy) a vytváření 
palestinské státnosti v kontextu blízkovýchodního konfliktu (jež je svým způsobem 
aktuální již několik dekád). 
 
Hlavní otázka, kterou si autorka klade, je přímočará: Které faktory ovlivňují zahraniční 
politiku EU výrazněji - vnější či vnitřní, instituce (resp. normy) nebo státní aktéři? Toto 
východisko založené na konceptu víceúrovňové analýzy je vztaženo ke specifickým 
podmínkám Blízkého východu, čímž autorka účinně zabránila příliš širokému záběru 
práce. Zobecňující analýza je navíc doplněna úzce vymezenou a vhodně zvolenou 
případovou studií týkající se reakce EU na vítězství Hamásu ve volbách do legislativy 
palestinské samosprávy. Autorce slouží ke cti, že si je vědoma limitů prováděné 
analýzy, které explicitně vysvětluje na s. 12-13. Redukce původního záměru, 
předpokládaného projektem práce, se jeví jako zcela oprávněná. 
 
Práce se po představení specifik unijní zahraniční politiky zabývá institucemi a 
aktéry, kteří ovlivňují, nebo spíše determinují politiku EU vůči blízkovýchodnímu 
konfliktu zevnitř. Zde se jedná na jedné straně o mechanismy rozhodování v – dnes 
již oficiálně bývalém – komunitárním a mezivládním pilíři EU, na druhé straně o tři 
největší členské státy. Následuje analýza věnovaná vnějšímu kontextu unijní politiky, 
který reprezentují na úrovni institucionální blízkovýchodní Kvartet a OSN, na rovině 
aktérů USA, Izrael a Palestinská samospráva. Zejména výběr relevantních aktérů 
může být sporný, ovšem s ohledem na rozsah práce i její záměry se jeví minimálně 
jako akceptovatelný.  
 
Vztažení získaných poznatků o determinantech evropské zahraniční politiky poté 
umožňuje autorce kriticky zhodnotit její počínání tváří v tvář neočekávanému a 
nevítanému vítězství Hamásu ve volbách roku 2006. Její závěry jsou jednoznačné a 
vůči EU značně kritické: EU se v důsledku pokračujících rozporů mezi klíčovými 
aktéry i omezených kompetencí svých institucí dostala do vleku rozhodnutí 
vnucených blízkovýchodnímu Kvartetu Spojenými státy, na jejichž základě přerušila 
finanční podporu Palestinské samosprávy (když již předtím fakticky předurčila svou 
pozici zařazením hnutí Hamásu na seznam teroristických organizací). Tím podle 
autorky podkopala svou už tak omezenou důvěru, jíž u Palestinců disponovala, aniž 
by tím získala jakoukoliv výhodu nebo posílení svého vlivu. 
 
Autorka k těmto závěrům dochází na základě dobře strukturované, propracované 
analýzy, jež se opírá o široké spektrum primárních i sekundárních zdrojů. Kromě 
analytických závěrů jí zdroje umožňují i představení zajímavých dílčích poznatků, 
např. zjištění průzkumů veřejného mínění, z nichž vyplývá, že izraelská i palestinská 
veřejnost jsou vzájemné spolupráci nakloněny mnohem více, než jak vyplývá 
z nesmiřitelných postojů jejich elit (s. 69-70). Práce je navíc psána vytříbeným 



jazykem s pregnantními formulacemi, které účinně podtrhují analytické postřehy a 
závěry. Zmínit je třeba i kompletní soupis požadovaných formálních náležitostí: 
anotace a klíčových slov v českém a anglickém jazyce a cizojazyčného shrnutí. 
 
K práci lze mít kromě níže zmíněných dílčích komentářů jednu obecnější připomínku: 
Autorka na začátku práce vztahuje svou analýzu ke konceptu „strukturální 
diplomacie“ (s. 17, 19-21), ve svých závěrech se však otevřeně a výlučně hlásí 
k mocenskému, resp. zájmovému pojetí mezinárodní politiky (viz s. 73). Otázkou je, 
zda toto vymezení poskytuje dostatečný rámec pro pochopení unijní zahraniční 
politiky, která je charakteristická nejen rolí aktérů a institucí, ale také hodnotovým 
zakotvením. Některé kroky, které, jak autorka přesvědčivě prokázala, jsou z hlediska 
mocenských ambicí kontraproduktivní (např. zařazení Hamásu na seznam 
teroristických organizací), jsou poměrně dobře vysvětlitelné při hodnotovém uchopení 
evropské politiky (např. s ohledem na to, že Hamás je mnoha členskými zkrátka 
chápán jako – v etickém smyslu - „špatný“, ať již s tímto vymezením souhlasíme, či 
ne). 
 
Dílčí připomínky lze potom mít k následujícím pasážím: 

  „Jednotlivé členské země začaly otevřeně nesouhlasit s politikou USA na 
Blízkém východě, upustily od původně proamerické rétoriky a přeorientovaly 
se v zahraničních otázkách na Velkou Británii“ (s. 33). Toto tvrzení by si 
vzhledem k obecné blízkosti Británie a USA zasluhovalo přesnější vysvětlení. 

 „Následná podpora OOP ze strany Francie se zdá přinejmenším zvláštní s 
ohledem na arabsko-německé spojenectví za druhé světové války“ (s. 35). 
Bez dalšího upřesnění použitý odkaz na stránky vlivové organizace by se 
v odborné práci neměl objevit 

 „V průběhu studené války bránila navázání užších diplomatických vztahů 
s Izraelem tzv. Hallsteinova doktrína – v případě oteplení vazeb SRN – Izrael 
hrozily arabské státy sblížením s NDR, jež tíhla v souladu s ostatními státy 
Varšavské smlouvy k antisemitské orientaci. Tento krok by však nevyhnutelně 
vedl k ještě většímu oddálení obou německých států, což nebylo v zájmu ani 
jednoho z nich“ (s. 38). I zde by bylo dobré vysvětlit, jak autorka své vyjádření 
myslela. Vzájemný antagonismus SRN a NDR byl dán jejich příslušností 
k opozičním blokům studené války a je otázkou, zda právě vztah k Izraeli mohl 
na této skutečnosti něco výrazně změnit. 

 „... saúdskoarabské politice dominuje ultrakonzervativní wahabbismus a Írán 
zůstává zapřísáhlou šíitskou teokracií” (s. 42). V této souvislosti je třeba zmínit 
modernizační snahy (byť omezené a “v mezích zákona”) části saudských elit i 
současný vývoj v Íránu, který lze interpretovat jako posun mocenského centra 
od kleriků směrem k Revolučním gardám. 

 Na s. 46 chybí ve výčtu arabsko-izraelských konfliktů suezská krize z roku 
1956. 

 “Spojené státy americké jsou, k nevoli EU, doposud stále nejvlivnějším 
globálním hráčem v regionu“ (s. 51). Takto obecný a přitom rezolutní závěr je 
sporný: s ohledem na omezené kapacity Unie lze namítnout, že silný vliv USA 
většině členských států vyhovuje, protože jej alespoň v současnosti nemohou 
účinně nahradit. 

 „Arabské země – Irán, Libanon, PA“ (s. 59) – Írán není arabská země. 



 „Bývalá ministryně zahraničí USA Condoleeza Riceová ještě před společným 
jednáním Kvartetu 30. 1. 2006 oznámila...“ (s. 68). V té době šlo o úřadující 
ministryni zahraničí, nikoliv bývalou. 

 
Tyto připomínky by nicméně neměly zastřít, že posuzovaná práce je velmi kvalitním 
odborným textem, opírajícím se o jasnou strukturu, bystrý analytický úsudek, dobrou 
práci s použitými zdroji i precizní vyjadřování. Proto práci doporučuji k obhajobě  a 
navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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