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

 

Noemi Krausová se v předloţené bakalářské práci zabývá vývojem diplomatických vztahů mezi ČSR Izraelem 

v letech 1948-1967. Cílem bylo určit a vysvětlit na základě studia vybrané literatury a zejména na základě 

obsahové analýzy vybraných dokumentů uloţených v Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a 

v Národním archivu v Praze, kdy a za jakých okolností se měnil ve zkoumané době československý postoj vůči 

Izraeli, jaké události se v dané době udály a které z nich lze z hlediska zhoršení vztahů povaţovat za klíčové. 

Autorka v úvodu správně podotýká, ţe diplomatické vztahy obou států ve zkoumaném období prošly několika 

radikálními změnami, jejichţ výsledkem bylo více jak dvě desítky let trvající oboustranné přerušení 

diplomatických vztahů po šestidenní válce v roce 1967. Na počátku poválečných vztahů po roce 1945 

pokračovala tradičně dobrá a přátelská politika ČSR vůči poţadavkům palestinských Ţidů na samostatný stát i 

výrazná podpora vystěhování Ţidů do Palestiny, coţ bylo velmi pozitivně reflektováno tamějšími ţidovskými 

politiky i veřejností. Československo po roce 1945 také výrazně podporovalo úsilí mezinárodních sionistických 

organizací, které hledaly diplomatickou, vojenskou ale i materiální podporu na cestě ke vzniku státu Izrael. Po 

komunistickém únorovém převratu v ČSR v roce 1948 se tato politika začala postupně proměňovat. Autorka 

připomíná dva výrazné mezníky – vojenskou a diplomatickou podporu palestinským Ţidům po vyhlášení 

nezávislosti Státu Izrael v květnu 1948, a to i přes embargo vyhlášené OSN na vývoz zbraní do Izraele. Za druhý 

výrazný mezník autorka pokládá postupnou proměnu československé politiky po roce 1950 od původní vstřícné 

linie aţ k otevřenému nepřátelství, jejímiţ zlomovými body byl vykonstruovaný politický proces s R. Slánským 

a suezská krize v roce 1956. Izrael tehdy přestal naplňovat sovětské naděje na vybudování „pokrokového„ státu, 

ve kterém by mohl být uplatňován sovětský vliv na Středním Východě. Sionismus se tehdy stal v komunistické 

propagandě podvratnou a nepřátelskou ideologií spojovanou s americkým imperialismem. Autorka upozornila, 

ţe ani v první etapě destalinizace po roce 1956 k výraznému oţivení vzájemných vztahů aţ na občasnou kulturní 

výměnu nedošlo, určité signály moţného zlepšení bylo moţné zaznamenat aţ okolo poloviny 60. let (viz 

například v práci připomenuté uspořádání kafkovské konference v roce 1963 v Liblicích). N. Krausová 

upozornila, ţe základní rozhodovací mechanismy v československé zahraniční politice včetně politiky vůči 

Izraeli byly pod kontrolou komunistického vedení, o řadě opatření v této oblasti však téţ rozhodovala sovětská 

místa, na to poukázaly i autorkou studované dobové dokumenty. Zároveň je důleţité, jak autorka zdůraznila, ţe 

na vývoj vztahů obou zemí měly vliv i další politické souvislosti domácího i mezinárodního vývoje. N. Krausová 

tak například připomíná dramatický a neklidný vývoj vztahů mezi Izraelem a arabskými státy a také se zabývá 

vztahem KSČ ke Komunistické straně Izraele. V éře A. Novotného v čele KSČ i po zvolení prezidentem ČSR 

(od roku 1960 ČSSR) byly vztahy i vývoj v Izraeli nadále velmi přísně sledovány, ideologicky zdůvodňovány a 

vykládány. 

      

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

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

 

Autorka podloţila svůj výklad kriticko-analytickým studiem primárních zdrojů, ocenit lze téţ podrobnou znalost 

a práci s vybranou sekundární literaturou. Výklad závaţné a nelehké problematiky je podán na velmi dobré 

odborné úrovni, není pouze popisný, je zároveň zajímavý a čtivý. To se odráţí i v rovině tvůrčího přístupu, 

autorce se kromě stanovení základní cílové otázky podařilo velmi dobře vyloţit a vysvětlit specifika a širší 

kontext a okolnosti proměn vztahů Československa a Izraele v daném období. Práce má logickou strukturu, 

odpovídající teoretické i metodologické ukotvení. 

  

 

 



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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

 

Formální a jazykové zpracování textu je na velmi dobré úrovni, správně jsou uţívány citace a odkazy na archivní 

zdroje a na literaturu.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Bakalářskou práci povaţuji za původní a velmi dobře zpracovanou práci. Silnou stránkou byl zjevný zájem 

autorky o problematiku. Ocenit lze, ţe autorka se pokusila vyloţit diplomatické vztahy Československa ke Státu 

Izrael ve více úrovních. Neopomněla například připomenout vstřícné postoje československé vlády a jejích 

představitelů v letech 1945-1948 k podpoře vystěhovalecké politiky v širším středoevropském kontextu i ve 

vztahu k obnovovaným domácím ţidovským organizacím. V tomto smyslu lze ocenit tvůrčí autorský přístup N. 

Krausové.  

 

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

  

Otázka k obhajobě – je známo, autorka to téţ v práci připomíná, ţe i po roce 1945 zaznívaly v českých zemích i 

na Slovensku projevy antisemitismu, lze tyto projevy blíţe specifikovat či případně odlišit? 

 

 6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloţenou práci oceňuji v tom smyslu, ţe autorka na základě studia a kritické analýzy vybraných pramenů a 

literatury vcelku úspěšně vysvětlila specifika a okolnosti vývoje a proměn diplomatických vztahů mezi 

Československem a Izraelem ve sledovaném období. Předkládaná bakalářská práce Noemi Krausové 

„Československá diplomacie a Izrael v letech 1948-1967“ svým zpracováním a obsahem svůj cíl naplnila a 

splňuje poţadovaná kriteria, pokládám ji za původní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

stupněm  v ý b o r n ě .   

 

 

 

Datum:           Podpis: 

 

Praha, 31. 8. 2015                                                                                                    Jiří Kocian 

                                                                                                                               oponent práce 

 

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. 


