POSUDEK
školitele na disertační práci Mgr. Veroniky D´Evereux „ Mezinárodně právní otázky spojené
s postavením státu Izrael“
Disertační práce je věnována jednomu ze stále diskutovaných témat. Práce je členěna
na úvod, pět částí a závěr, její celkový rozsah je 230 stran. Disertační práce je zaměřena na
složitou problematiku vzniku státu Izrael, postavení Jeruzaléma, vzniku státu Palestina. Tyto
otázky zkoumá z hlediska mezinárodního práva. Ve své práci se zabývá i problematikou
vnitrostátního práva a judikatury, která se vztahuje k území Západního břehu. Uchazečka
vymezuje hypotézu, k jejímu potvrzení nebo vyvrácení si klade čtyři výzkumné otázky.
Těmto výzkumným otázkám jsou věnovány jednotlivé kapitoly dizertační práce, které
obsahují dílčí závěry, ve kterých se autorka snaží najít odpovědi na dílčí výzkumné otázky
Lze konstatovat, že v disertační práci se uchazečce podařilo přesvědčivě nalézt
odpovědi kladné nebo záporné na položené výzkumné otázky. Práce je přínosná tím, že
autorka uchopila dané téma z hlediska norem mezinárodního práva a dokázala se vypořádat
s často nejednoznačnými až protichůdnými názory na právní základy vzniku státu Izrael,
stejně tak postavení Jeruzaléma a problematickou otázku vzniku státu Palestina.
Mezinárodněprávní aspekty dané problematiky uchazečka zasazuje do historicko-politického
vývoje v dané oblasti, čímž práce nabývá autentičnosti.
Po formální stránce autorka ve své práci prokázala svou schopnost pracovat
s primárními i sekundárními prameny, dokázala aplikovat příslušné vědecké metody analýzy,
syntézy a také komparace. Tyto metody vymezila v úvodu své práce a přesvědčivě je použila
při hledání odpovědí na položené výzkumné otázky. Dizertační práce je dokladem
kvalifikovaného zájmu uchazečky o zvolenou problematiku.
Uchazečka splnila zákonnou podmínku publikace dílčích výstupů z dizertační
práce. Jedná se zejména o příspěvek „Jeruzalém a mezinárodněprávní otázky spojené
s postavením státu Izrael“, „Bezpečnostní bariéra, otázka výkonu jurisdikce státu Izrael při
zabezpečení plnění závazků plynoucích z mezinárodního práva“ a článek „Vybrané právní
otázky související s postavením Jeruzaléma jakožto hlavního města států Izrael a Palestina“
publikovaný v AUC Iuridica č. 4 z roku 2019 a další. Závěrem konstatuji, že dizertační práce
ve smyslu čl. 82 odst. 4 Pravidel pto organizaci studia na PF UK plně splňuje požadavky
kladené na tyto práce a „práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro
obhajobu dizertační práce“. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělit titul Ph.D.
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