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

 

Hodnocená práce zkoumá změny v přístupu první a druhé Obamovy administrativy k Izraeli a posun 

k vyváženějšímu přístupu k tomuto klíčovému regionálnímu spojenci USA. Tomu odpovídá i struktura a obsah 

práce. 

 

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

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

 

Studentka si zvolila téma, které je náročné po odborné stránce a vzhledem ke své aktuálnosti je též vysoce 

zpolitizované a klade na studenta nároky i v oblasti uchování objektivity celé práce. Zvolenou metodou práce je 

komparace. Jako kritéria srovnání byl použit, postup Spojených států při řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu, rétorika prezidenta Obamy a četnost návštěv ministrů zahraničí v regionu s cílem najít řešení 

konfliktu, přístup k arabskému jaru, a přístup k íránskému jadernému programu. Práce má logickou a přehlednou 

strukturu, využívá dostatečný počet vhodných pramenů a správně s nimi nakládá. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce vyhověla všem kladeným nárokům.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práci lze označit ve všech ohledech za originální a původní, celkové zpracování za výborné. Možným drobným 

nedostatkem je opomenutí pokusu o klasifikaci teoretických přístupů ke studiu mezinárodních vztahů a 

některých základních teoretických koncepcí zahraniční politiky a o zařazení Obamovy politiky do tohoto 

systému.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Americká zahraniční politika spojená s masivní podporou Izraele bývá často terčem kritiky. Vedou se dokonce 

debaty o tom, že by měla být přehodnocena, protože je pro USA nevýhodná. Je tomu opravdu tak? Co USA 

podporou Izraele získávají? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):   

 

Práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 
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