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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Votavová, Šárka, Československá pomoc Izraeli v roce 1948, FF UK v Praze, 

Praha 2011, 81 stran rkp. 

 

Šárka Votavová si jako téma své práce zvolila problematiku československé pomoci 

Izraeli v roce 1948. Na úvod posudku mám výtku ke struktuře práce respektive k první 

kapitole, kterou autorka věnovala historickým okolnostem vzniku izraelského státu. Myslím 

si, že zařazení této kapitoly do práce nebylo příliš šťastné, neboť se jedná o shrnutí známých 

faktů. Autorka navíc čerpá pouze z několika málo syntéz, které se této problematice věnují 

(mám na mysli především práce Colina Shindlera A History of Modern Israel, Ericha Ternera 

Dějiny státu Izrael, Howarda Sachera Dějiny státu Izrael, Paula Johnsona Dějiny židovského 

národa nebo Martina Gilberta Izrael: Dějiny). Úplně pak opomněla dnes již klasickou práci 

Karla Durmana Blízký východ ve světové politice a řadu studií a článků, které lze najít 

v elektronických informačních zdrojích (na FF UK jsou dostupné například časopisy Jewish 

History, The Jewish Quarterly Review a další). 

 

Zdařilejší je druhá kapitola, která se již věnuje československé pomoci Izraeli. 

Votavová se zde zabývá československým podílem na uznání nezávislosti Izraele, nákupem 

zbraní nebo výcvikem izraelských pilotů. I k této kapitole mám několik výtek. Autorka zcela 

pominula sice starší, ale dodnes základní knihu k této problematice, kterou v sedmdesátých 

letech napsal Arnold Krammer (The Forgotten Friendship: Israel and the Soviet Bloc, 1947-

53). Také bych čekal, že autorka využije mnohem více své studium v archivech. Spíše než 

archivní materiály totiž využívá sekundární literatury, především monografie Mosheho 

Yegara Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. 

 

Práce Šárky Votavové sice rozsahem převyšuje počet stran potřebných pro 

bakalářskou práci, ale v tomto případě si myslím, že méně je někdy více. Mnohem větší 
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pozornost totiž měla autorka věnovat vlastní analýze československé pomoci Izraeli. První 

kapitola je dle mého názoru v tomto typu práce zbytečná. Nepříliš zdařilá je i heuristika. Přes 

výše uvedené kritické poznámky si ale myslím, že práce splňuje nároky kladená na 

bakalářskou práci, a proto ji doporučuji  k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: dobře.    

 

 V Praze 31. srpna 2011 

 

 

 PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze  

 


