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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Veroniky D’Evereux
Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael

1. Téma práce
Autorka si vybrala k zpracování velmi obtížné a politicky sledované téma. Tohoto úkolu
se zhostila velmi dobře, například jeho zúžením na čtyři výzkumné otázky – nárok Izraele
na území Západního břehu, státnost Palestiny podle mezinárodního práva, status
Jeruzaléma a trvalou přítomnost státu Izrael na Západním břehu. V. D’Evreux k tématu
přistupuje vybavená nejen znalostmi získanými studiem literatury a dokumentace, ale také
osobními zkušenostmi. Je třeba vyzdvihnout, že vždy usiluje o vyvážené a realistické
stanovisko.
2. Zpracování
Text je podřízen rozdělení práce na čtyři základní části, které jsou vždy uvedeny
historickým pohledem. Užitečné jsou také nákresy situace připojené v přílohách. Při
zveřejnění práce doporučuji projít poznámky a vyloučit duplikace na téže straně (ibid).
3. Některé otázky
Autorka vychází na mnoha místech z vázanosti Izraele Haagskými úmluvami jakožto
kodifikací obyčejového práva. S tímto faktem naprosto nepolemizuji. Zajímalo by mne
však, na jakých argumentech zakládá izraelská nauka své, opačné stanovisko.
V otázce statusu Palestiny se autorka kloní k její definici jakožto státu in statu nascendi.
Tento závěr odůvodňuje kritérii Montevidejské úmluvy. Za zvláště problematické pak
považuje nedostatek veřejné moci resp. vlády vůči palestinským vesnicím na Západním
břehu a správně stanoví, že této správě je fakticky bráněno ze strany Izraele. Je však možné
z tohoto stavu usuzovat, že je Palestina pouhým státem in statu nascendi? Zde se obracím
na autorku s žádostí o doplňující informaci v průběhu obhajoby.

Práce má velmi realistický, někdy až skeptický tón: Přijetí efektivní rezoluce Rady
bezpečnosti OSN, která by mohla změnit faktickou situaci, brání právo veta stálých
mocností. USA a Ruské federace. Autorka popisuje nejen právní, ale i vzdělanostní,
ekonomické a náboženské problémy, které brání řešení komplikované situace. Řešení je
v práci spatřováno v ekonomické pomoci Palestincům žijícím na Západním břehu. Zde se
však táži, zda při současném znění Základního zákona Izraele je i takové řešení realistické.
Autorka nabádá k pokračování dvoustranných jednání, ani ta však dle mého názoru
nebudou účinná bez změny současné politické situace Izraele. Otázka směřuje ke komentáři
tohoto stavu.
4. Závěr:
Disertační práci Veroniky D’Evreux Mezinárodně právní postavení státu Izrael doporučuji
k obhajobě.
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