
PPOOSSUUDDEEKK  MMAAGGIISSTTEERRSSKKÉÉ  DDIIPPLLOOMMOOVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV 

 

 
Jméno diplomantky 

Jana Novotná 

  
Název práce 

Why is Israel still not a member of NATO? 

 
Konzultant práce     Oponent práce 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. PhDr. Michal Smetana 

 
semestr/rok počet stran počet znaků 

LS/2014 56 (60 NS) 108 357 

 

 
1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

ad i. Téma diplomové práce je aktuální a svým zaměřením bezesporu spadá do oboru 
mezinárodních vztahů (MV). Výzkumná otázka je formulována jasně a srozumitelně („why 
Israel is still not a member of NATO“). Při formulaci své hypotézy („Israel is not interested 
in the formal NATO membership, but in broadening of mutual cooperation on formal basis“) 
autorka zřejmě vychází z textů izraelských autorů jako např. Zaki Shalom či Josef Joffe, 
kteří se k této myšlence hlásí. Otázka samotného zájmu Izraele o členství v NATO je však 
každopádně pouze jedním z dílčích faktorů, kterými se autorka v práci zabývá, vedle 
perspektivy členských států NATO, formálních překážek členství atd.    
 
ad ii. Po teoreticko-metodologické stránce není práce jako celek odpovídajícím způsobem 
uchopena. V krátké teoretické kapitole autorka stručně představuje dva teoretické přístupy 
ke zkoumání MV – realismus a liberalismus – a vymezuje koncept národního zájmu 
v odlišném pojetí těchto dvou přístupů (zde vychází téměř exkluzivně z části knihy Scotta 
Burchilla „The National Interest in International Relations Theory“). Chybí ovšem jakákoliv 
základní operacionalizace tohoto konceptu a jeho následná aplikace v textu práce. Zcela 
zásadním problémem práce je fakt, že autorka nepoužívá teorii jako vodítko pro 
metodickou práci s empirickým materiálem. Ke spojení teorie s empirií se vrací teprve 
v krátké kapitole 9, kde představuje (dle svých slov) „teoretickou hypotézu na základě 
předchozího empirického výzkumu“, že na straně Izraele vychází vnímání bezpečnostních 
otázek z premis realismu, zatímco členské státy NATO vnímají svoji bezpečnost z pohledu 
liberalismu (z čehož mají vyplývat jejich rozdílné národní zájmy). Argumentace je přitom 
velmi nepřesvědčivá a nebere v potaz základní premisy daných teoretických přístupů – 
např. v případě Izraele je argumentováno faktory jako je kulturní identita, což z pohledu 
realismu může být těžko bráno jako něco, co dle slov autorky hraje „klíčovou roli“ (naopak 
zde autorka zcela opomíjí balance of power a další tradiční realistické koncepty). Práce 
obecně postrádá základní metodologické ukotvení, fakticky se jedná o strukturovaný 



přehled argumentů pro a pro členství, které je možné nalézt v literatuře. Chybí přitom 
jakákoliv prioritizace jednotlivých faktorů (např. ve smyslu vymezení nutných podmínek či 
porovnání odlišného významu jednotlivých aspektů na základě daných teoretických 
přístupů), což autorku vede k poměrně banálnímu a nijak objevnému závěru, že „členství 
Izraele [v NATO] souvisí s řadou politických, bezpečnostních a právních otázek“. 
 
ad iii. Práce v úvodu obsahuje stručný rozbor literatury zabývající se problematikou 
izraelského členství v NATO. Jedná se téměř výhradně o izraelské autory; autorka práce 
v tomto ohledu argumentuje absencí analýz na straně NATO (s tím se neztotožňuji, viz 
texty k tomuto tématu od autorů jako Hendrickson, Rupp, Jackson, Asmus). Uvedení práce 
do kontextu širší akademické literatury chybí. V teoretické části vychází autorka primárně 
z knihy Scotta Burchilla (2005), s připojením několika obecných tezí klasiků daných 
teoretických přístupů (Hobbes, Morgenthau, Doyle).  
 
ad iv. Rozčlenění textu do celých devíti kapitol není rovnoměrné a nemá vzhledem 
k obsahu logické opodstatnění. Většina kapitol má rozsah pouze 3–4 strany, obsáhlá 
kapitola 8 má pak téměř stejný rozsah jako kapitoly 1–3 dohromady.  

 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 
 

Autorka v práci bezesporu prokazuje určitou empirickou znalost dané problematiky a 
zájem o dané téma. Zabývá se celou řadou relevantních mezinárodněpolitických, 
vnitropolitických i právních otázek. Bohužel ale není schopna základního teoreticko-
metodologického uchopení práce. Většina textu tak má výhradně deskriptivní charakter, 
fakticky se jedná o strukturovaný výčet široké škály argumentů pro a proti členství, které je 
možné nalézt v literatuře. Jakkoliv v argumentaci jednotlivých faktorů souvisejících 
s otázkou členství Izraele v NATO nevidím zásadní problém, jako celek je práce 
argumentačně velmi nepřesvědčivá. V práci jsou vymezeny velmi silné argumenty i pro 
tezi, že plné členství v NATO je v národním zájmu Izraele (viz např. kapitoly 5 a 7). 
Nepovažuji pak za dostatečně odůvodněné, na základě čeho se autorka přiklonila 
k potvrzení své hypotézy. Krátká teoretická část, která by v tomto ohledu měla být určitým 
vodítkem, je zde pouze jakýmsi přílepkem k empirické části práce; teorie tak zde nemá 
skutečné opodstatnění a v práci není standardním způsobem aplikována. Pojetí realismu a 
liberalismu v krátké teoretické části práce je navíc velmi povrchní a v práci jsou opomíjeny 
zcela základní koncepty a premisy, ze kterých dané teoretické přístupy vychází.  
 
S výjimkou plánované metodologie (původně chtěla autorka využít diskursivní a obsahové 
analýzy) je práce s projektem v zásadě konformní. 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 
 

Autorka používá příliš mnoho přímých citací a to i na místech, kde je to vysloveně 
nevhodné (např. čistě faktografické údaje). Vlastnímu textu autorky (ať už se jedná o 
vlastní interpretace a myšlenky či parafráze jiných autorů) tak není v textu věnován 
dostatečný prostor. Např. v kapitole 1 tvoří přímé citace téměř 50% textu. 
 



Po formální stránce není příliš vhodné uvádět na konci diplomové práce zcela 
nestrukturovaný seznam zdrojů bez celých jmen autorů (na druhou stranu toto nepovažuji 
za tak zásadní problém, jak jsou ostatní výše uvedené výtky).   
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Po stylistické stránce odpovídá text průměrným diplomovým pracím. Dojem z četby kazí 
relativně vysoké množství gramatických chyb. Je zde však potřeba přihlédnout i k faktu, že 
autorka nepíše text v mateřském jazyce 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

 
Summary / resumé v práci chybí. Čestné prohlášení, obsah a projekt jsou v pořádku. 

 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 
 

 
Při obhajobě bych komisi doporučoval zaměřit se především na související teoretické a 
metodologické otázky. 

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Zdaleka nejslabší stránkou práce je její teoreticko-metodologické uchopení. V tomto 
ohledu práce studentky neodpovídá schopnostem a znalostem, kterými by měl disponovat 
absolvent magisterského oboru MV. Jako vážný prohřešek rovněž vnímám nadužívání 
přímých citací, které tvoří až příliš rozsáhlou část textu, který je sám o sobě na dolní 
hranici povoleného rozsahu. Je potřeba ocenit prokázání určitých empirických znalostí a 
snahu pokrýt poměrně komplexně danou problematiku, jakkoliv schopnost vlastní 
argumentace zde není příliš vysoká. I přes výše uvedené výhrady zásadního charakteru 
však práci k obhajobě doporučuji.  

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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