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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Autorka se zaměřuje na proměny čs. zahraniční politiky a diplomacie vůči Státu Izrael od jeho zrodu v roce 1948 

aţ do šestidenní války v roce 1967, jeţ vedla k dlouhodobému přerušení diplomatických styků ze strany ČSSR. 

V obecnější rovině se snaţí identifikovat a vysvětlit změny, k nimţ v čs. politice vůči Izraeli, vyznačující se 

zprvu aktivní politickou a vojenskou podporou ţidovského státu, došlo počátkem 50. let. Ve vztahu k celému 

sledovanému období pak autorka hledá odpovědi na dvě základní otázky. Na jedné straně ji zajímá, nakolik byla 

linie čs. zahraniční politiky vůči Izraeli a Blízkému východu obecně ve vleku politiky sovětské. Na úrovni 

vnitrostátního rozhodovacího procesu se pak snaţí zodpovědět otázku, zda všechna zásadní rozhodnutí ve 

sledované oblasti činily stranické orgány či zda naopak mělo určitý prostor k formulaci politiky Ministerstvo 

zahraničních věcí. Zvláštní pozornost věnuje autorka roli podpory Komunistické strany Izraele ze strany 

československého státu a KSČ. Práce je zaměřena primárně na politiku Československa vůči Izraeli a její vliv na 

vzájemné vztahy obou zemí. Tam, kde je to relevantní, sleduje N. Krausová i izraelské reakce na kroky čs. 

orgánů.   

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Téma práce, jeţ zahrnuje i vývoj čs.-izraelských vztahů během v literatuře málo zpracovaného období postupné 

destalinizace 2. poloviny 50. a 60. let, přesahuje svým rozsahem dosud obhájené závěrečné práce studentů FSV. 

Je nutno ocenit, ţe se autorka vedle sekundární literatury a publikovaných pramenů věnovala i vlastnímu 

archivnímu výzkumu v  Národním archivu ČR a Archivu MZV ČR. Strukturu práce a způsob jejího zpracování, 

zaloţený na obsahové analýze primárních i sekundárních pramenů, povaţuji za odpovídající zvolenému tématu. 

 

Na úvod, v němţ se autorka věnuje náleţité kritice pouţitých pramenů, navazuje chronologicky strukturovaný 

text. Ve vývoji čs. politiky vůči Izraeli autorka identifikuje a dokumentuje zásadní zlomy, k nimţ během 50. let 

došlo pod vlivem SSSR. Konec počáteční  fáze podpory Izraele autorka datuje do roku 1950. Kampaň proti 

sionismu počátkem 50. let, jejímţ terčem se vedle „vnitřních nepřátel“ stal i Stát Izrael, vyvrcholila v ČSR 

procesem se Slánským a spol. v roce 1952, který v Izraeli vyvolal silně negativní odezvu. Na bod mrazu pak 

úroveň oficiálních politických vztahů poklesla po suezské válce roku 1956; jak autorka dokládá, ani v období 

destalinizace a vnitropolitického uvolnění v Československu nedošlo k jejímu zlepšení.  

 

Hlavní tvůrčí přínos práce spatřuji v rozboru spolupráce mezi MZV a aparátem ÚV KSČ (a zejména jeho 

mezinárodním oddělením) při formulování politické linie vůči Izraeli. Jak autorka na základě studia primárních i 

sekundárních zdrojů uvádí, měl ÚV v  zahraničně-politických otázkách zásadní slovo; zejména poté, co byl 

Vladimír Clementis roku 1950 v čele MZV nahrazen Viliamem Širokým, fungovalo ministerstvo spolu se 

zastupitelskými úřady spíše jako zdroj informací pro stranické orgány neţ jako autonomní politický činitel. 



Oproti vztahům mezi MZV a stranickými místy se autorka jiţ méně věnuje ovlivňování čs. zahraniční politiky 

Moskvou, ať uţ prostřednictvím sovětských poradců či jinými způsoby.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

K formální a jazykové stránce práce nemám výhrad. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

S výhradou dílčích faktografických nepřesností a formulačních neobratností lze konstatovat, ţe autorka 

předloţila kritickou studii vycházející z analýzy sekundárních zdrojů i archivních dokumentů, která v adekvátní 

míře odpovídá na v úvodu formulované otázky a splňuje standardy kladené na bakalářské práce v oboru 

mezinárodních teritoriálních studií. 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

1. Jakých mechanismů - v kontextu celkového podřízení Československa sovětské moci - pouţíval SSSR 

při ovlivňování čs. zahraniční politiky obecně i konkrétně v případě Izraele a Blízkého východu? 

2. Je vedle oficiálních vztahů s Izraelem, které i za společenského uvolnění 60. let v ČSR zůstávaly 

chladné, moţno sledovat prohlubování kulturních, mezilidských či jiných vazeb?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně“, za předpokladu odpovídajícího zodpovězení otázek podle 

bodu 5. 

 

Datum: 20.8.2015        Podpis: 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


