
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá americko- izraelskými vztahy v průběhu dvou administrativ George W. 

Bushe, který se na začátku 21. století významně podílel na návrzích řešení izraelsko- palestinského 

konfliktu. Tato práce zkoumá problematiku mediace Spojených států amerických v tomto konfliktu a 

snaží se zjistit racionalitu jednotlivých aktérů. Způsob mediace, tedy to, zda je formální, či neformální,

je pak možné hodnotit jako více či méně racionální krok při řešení sporu mezi Izraelci a Palestinci. 

V této práci jsou popsány a analyzovány podstatné události období od roku 2001 až 2008, tedy 

Mitchellovy nebo Tenetovy mírové návrhy, stavba zdi mezi územími kontrolovanými Izraelci a 

oblastmi, které obývají Palestinci nebo stažení Izraelců z Gazy. Hlavním předmětem práce je 

zhodnocení výstupů Cestovní mapy a hledání příčin, proč nebyla prosazena. Jsou zde zohledněny 

nejen zájmy racionálních aktérů, ale také tehdejší politická situace, která k formování mírového 

řešení také přispěla. Tato bakalářská práce se zabývá tedy také odpovědí obou aktérů konfliktu-

Izraele a Palestinců na Cestovní mapu, kterou vnímali jako americký plán, nikoliv jako návrh více 

mezinárodních aktérů. Analýza si všímá i Bushova druhého funkčního období a okrajově také dalších

mírových návrhů menšího rozsahu, které nepocházely z USA, tedy saudskoarabského mírového plánu 

nebo rezolucí OSN. Celkově tato bakalářská práce zkoumá, které prvky, zejména amerického, 

mírového řešení byly překážkou pro akceptaci ze strany Izraelců a Palestinců.

Anotace

Bakalářská práce je analýzou zahraniční politiky George W. Bushe v jeho prvním a druhém období ve 

funkci prezidenta USA. Je zde zpracována tématika těch americko- izraelských vztahů, které souvisely 

s vytvářením mírových plánů pro řešení izraelsko- palestinského sporu. Zároveň se bakalářská práce 

zabývá tím, nakolik byla objektivita mírových návrhů narušena americkou image blízkého 

podporovatele Izraele. Analýza je zhodnocením racionality aktérů konfliktu a USA v roli mediátora. 

Zároveň je zde kladen důraz na specifické podmínky konfliktu, tedy na tradiční nesmiřitelnost Izraelců 

a Palestinců, tzn. jejich neochotu ustoupit v některých bodech mírových návrhů.




