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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem bakalářské práce je zhodnotit dopad, který má hnutí United States Academic and Cultural Boycott of 
Israel (USACBI) a hnutí Boycott, Divestment and Sactions (BDS) na izraelsko-palestinský konflikt a na snahu 
donutit Izrael k ústupkům v určitých oblastech a k hledání kompromisního řešení soužití s Palestinci. V úvodu 
práce si autorka klade výzkumnou otázku: „Mají aktivity těchto hnutí reálný dopad na izraelsko-palestinský 
konflikt? Pokud ano, jaký?“ (s. 3). Její vstupní hypotéza zní, že ačkoliv akademický bojkot a s ním související 
aktivity nebudou samy o sobě dostatečným impulzem k vyřešení vleklého konfliktu, svůj praktický dopad na něj 
mají. Tuto tezi následně v textu samotné práce prokazuje za využití primárních pramenů i sekundárních zdrojů 
k dané problematice.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorka svou práci rozčlenila de facto do tří hlavních kapitol. První z nich se věnuje jednotlivým zkoumaným 
hnutím, okolnostem jejich vzniku, jejich aktivitám a podpoře, které se v USA a ve světě těší. Druhá kapitola se 
zabývá významem konceptu akademického bojkotu Izraele, paralelami s podobnými hnutími v minulosti (např. 
s bojkotem Jihoafrické republiky kvůli apartheidu) a kritikou hnutí z akademických i neakademických kruhů. 
Třetí kapitola pak mapuje reálný dopad hnutí, tedy situace, kdy aktivity bezprostředně vedly k zamýšlenému 
bojkotu izraelských institucí podporovaných státem a izraelská vláda na ně posléze reagovala. Tato struktura 
odpovídá deklarovanému záměru práce.  
 
Autorka pracuje jak s primárními materiály (zejména zdroji, které pocházejí od jednotlivých analyzovaných 
hnutí), dále pak se zdroji sekundárními ze studií věnovaných dané problematice a z médií. Zdrojová základna je 
sama o sobě dle mého názoru dostačující, autorka věnuje adekvátní prostor i její analýze a zhodnocení jejích 
přínosů. Je důležité, že odborné publikace věnující se problematice bojkotu nepochází pouze od autorů, kteří 
tento způsob kampaně podporují, ale rovněž i od těch, kteří k němu mají kritické výhrady a upozorňují na jeho 
nedostatky. Autorka se tedy vědomě snaží do své práce začlenit různé názory a různé pohledy na bojkot.  
 
Hypotéza, kterou si autorka v úvodu stanovila, je v závěru práce obhájena. Je nutno podotknout, že závěr, že 
činnost obou hnutí má své dopady, i když sama o sobě k vyřešení konfliktu nepovede, není asi ničím 
překvapivým. Přínos práce však tkví primárně v popisu činnosti obou hnutí, metod, které využívají, a jejich 
odezvy v americké společnosti.          
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální stránce nevykazuje text žádné nedostatky zásadního charakteru. Jelikož autorka pracovala výlučně 
s cizojazyčnými zdroji, musela i překládat i některé často používané výrazy a terminologii. To se jí do značné 
míry povedlo, byť občas mohl být daný termín asi přeložen přesněji. Práce obsahuje všechny vyžadované 
náležitosti a splňuje i požadovanou délku. S prameny rovněž pracuje standardně, bez zásadnějších problémů.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Hodnotit dopad podobných hnutí, jakými jsou USACBI či BDS, je poměrně náročné. Lze samozřejmě 
monitorovat, jakou mají odezvu ve vědeckém diskurzu dané společnosti, na níž se zaměřují, nicméně jejich 
reálný přínos k vyřešení konfliktu (tj. k vyvinutí tlaku na izraelskou vládu, aby podnikla očekávané kroky), je 
přinejlepším diskutabilní. Zároveň se nedá očekávat, že by vláda USA výrazněji přehodnotila svou dlouhodobou 
politiku podpory Izraele jakožto svého hlavního spojence na Blízkém východě. I proto bude dopad bojkotu vždy 



omezený a jeho hlavní přínos, jak ostatně naznačuje i autorka, bude spočívat v rozproudění či udržování diskuze 
o vztahu Izraele a Palestiny a možnosti různých náhledů a vnímání tohoto konfliktu. Celkově však lze říci, že 
autorka své vlastní zadání, tak jak si je stanovila v úvodu práce, splnila a na výzkumnou otázku odpověděla.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Může mít na úspěšnost či neúspěšnost bojkotních hnutí vliv i bezpečnostně-politická situace na Blízkém 
východě, např. radikalizace některých segmentů obyvatelstva, probíhající konflikt v Sýrii a Iráku a časté útoky 
na příslušníky izraelských ozbrojených sil ze strany Palestinců? Dá se říci, že by tímto vývojem mohlo být hnutí 
oslabeno či diskreditováno?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji komisi pro konání státních závěrečných zkoušek k obhajobě, a to s hodnocením výborně-velmi 
dobře v závislosti na průběhu obhajoby.   
 
Datum: V Knovízi dne 5. 6. 2016        Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


