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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autor si v rámci zpracování své bakalářské práce položil zajímavou a do značné míry kontroverzní otázku - proč 
není Izrael v EU? Ve své práci následně analyzuje, zda existují předpoklady (s ohledem na blízkost politických 
systémů, ekonomickou, bezpečnostní, vědecko-technickou a kulturní spolupráci) k přijetí Státu Izrael do 
Evropské unie, a pokud ano, proč k tomuto kroku doposud nedošlo. Dochází k závěru, že ačkoliv dle platné 
legislativy by přijetí Izraele možné bylo, a spolupráce mezi Tel Avivem a zeměmi EU je v řadě ohledů na vysoce 
nadstandardní úrovni, vstup Izraele do evropského společenství nelze očekávat s ohledem na odpor, který by 
tento krok vyvolal, a na politické a ideologické zájmy některých členských států EU.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Jak již bylo zmíněno výše, téma izraelského (ne)členství v EU je tématem, které je dlouhodobě diskutováno a 
které vzbuzuje u některých společenských segmentů v členských zemích EU silné emoce, ať již pozitivní či 
negativní.
Autor operuje s premisou, že Stát Izrael aktuálně o členství v EU nežádá, jelikož cítí, že „by byl (členstvím) 
ohrožen jeho národní zájem, tak jak jej definuje realismus“ (s. 4). Tím naráží na to, že případným členstvím 
v EU by Izrael mohl být přinucen k ústupkům v oblasti teritoriální integrity a svrchovanosti nad určitými 
segmenty svého území (jedná se zejména o palestinská teritoria). Správně uvádí, že byť i z pohledu EU existují 
důvody pro přijetí Izraele (a Izrael je ostatně dlouhodobě vnímán spíše jakou součást euro-atlantického 
společenství, z čehož pramení i již zmiňovaný zvláštní vztah s USA a EU), pro řadu zemí není přijetí Izraele do 
EU natolik zásadní prioritou, aby kvůli ní ohrožovaly své další národní zájmy.
Autor v úvodu konstatuje, že využívá metodu kontextuální analýzy (s. 5). Konkrétně rozebírá prohlášení 
relevantních evropských a izraelských politiků, které následně zasazuje do širšího kontextu za využití 
existujících právních dokumentů (a jejich výkladů), jakož i analytických prací na dané téma. Jako zdrojové 
základny využívá odborných článků (dostupných primárně v elektronické podobě), a pochopitelně primárních 
zdrojů jako jsou právní a politické dokumenty EU (rezoluce Evropského parlamentu, právní dokumenty 
upravující existenci EU, zahraničně-politické dokumenty EU atd.).
V obecné rovině lze říci, že autor deklarovaný cíl práce naplnil. Otázky, které si položil v úvodu, a hypotézu, 
kterou zformuloval, dokázal na základě shromážděných informací v textu práce obhájit. Je nutno připustit, že 
jelikož členství Izraele v EU není s ohledem na aktuální výhledy rozšiřování EU aktuální, je samo téma práce 
spíše spekulativní - zároveň ovšem není možno vyloučit, že do budoucna může v této otázce dojit ke změně a 
izraelské členství v EU se může objevit mezi prioritami organizace. Proto i za dnešní situace věřím, že 
bakalářské práce na toto téma je přínosem.
Autora nelze dle mého názoru obvinit z podjatosti vůči jakékoliv straně - snaží se předkládat argumenty 
vyváženě a uvádět dostatek zdrojů hovořících pro i proti izraelskému vstupu do EU. Je pochopitelné, že samotné 
prameny a zdroje, se kterými pracuje, mohou být do určité míry subjektivně zabarvené, nicméně nemyslím si, že 
by se autor nechal jednotlivými názory výrazněji ovlivňovat. Na druhou stranu je z práce jasné, že autor je spíše 
příznivcem vstupu Státu Izrael do EU (viz např. druhý odstavec na s. 21).

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce má standardní poznámkový aparát, autor faktografické informace i vyjádření politiků, na něž se odvolává, 
řádně odkazuje na konkrétní zdroje. Styl poznámek je v průběhu celého textu v zásadě konsistentní, pouze 
s drobnými odchylkami. Jazykový projev je spíše volnější, ale opět se nedá říci, že by tato volnost poškozovala 
kvalitu práce (byť některé pasáže by bylo možno napsat stylisticky obratněji). Asi nebylo nutné u jednotlivých 
kapitol v rámci názvu uvádět „1. kapitola“, „2. kapitola“ atp., avšak to je již skutečně pouze drobnost.



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Téma, které si kolega HOUDEK pro svoji práci zvolil, od počátku nebylo snadné a nedalo se očekávat, že by 
jeho práce přinesla autoritativní odpověď na položenou otázku. Zároveň však nelze říci, že by tato otázka byla 
nerelevantní. Autor se v rámci svého výzkumu snažil o zohlednění různých argumentů při vědomí toho, že na 
danou problematiku existují jak v Izraeli, tak v členských státech EU ostře vyhraněné názory. Ačkoliv se v tomto 
případě nejedná o „konvenční“ bakalářskou práci, osobně jsem rád, že si studenti IMS FSV UK volí i takováto 
témata a přispívají tím tak k různorodosti studia a výzkumu na institutu.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
1) Bude mít pro vztahy EU-Israel zásadnější dopady zvolení prezidenta Trampa, nebo jsou tyto vztahy 
v podstatě nezávislé na politice konkrétních amerických administrativ?
2) Existuje aktuálně paralela k vztahu EU-Izrael (a USA-Izrael)? Jinými slovy, existuje podobný partner, který je 
v řadě ohledů členským státům EU velmi blízký, nicméně partnerství s ním má jasně dané a dlouhodobě 
neměnné limity?

6. DOPORUČENI / NEDOPORUČENI K OBHAJOBE A NAVRHOVANÁ ZNAMKA 
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Práci doporučuji komisi k obhajobě s hodnocením výborně-velmi dobře. Pro hodnocení považuji za klíčovou 
prezentaci práce a přesvědčivé odpovědi na otázky a komentáře uvedené v posudcích.

Datum: 5. 6. 2017 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.


