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1. OBSAH A CÍL PnÁCn (stručná infornaace o práci, formulace cíle):

Klára Hrabcová se ve své bakalářské práci věnuje Spojeným státům ajejich zapojení do irácko-íránské
války mezi lety l980 až l988. Klade si oíázku, z jakého důvodu se Spojené státy přiklonily k podpoře
do té doby nepřátelského režinru v Iráku a jaké cíle americkázahranični politika zapojenínr do války
sledovala. Všímá si však i tajné spolupráce s íránskou stranou. Na základě historické analýzy K|ára
dospěla k závěru, že hlavním motivem podpory lráku Saddáma Husajna byla obava ze šíření islámské
revoluce a sovětského vlivu, obecná ochrana amerických zájmú v regionu a zíráía do té doby hlavního
spojence.

2. VňCNE ZPRACOVÁN'Í (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura,
teoretické a rnetodologické ukotvenío práce s prameny a literaturou, vlnodnost příloh apod.):

Práce je velmi přelrledně chronologicky strukturovaná,bezzbytečných pasáží. V úvodu jsou položeny
jasně definované výzkurnné otázky, na které Klára dokázala v závěru věrohodně odpovědět. Práci
však chybí propracovanější teoreticko-rnetodologický rámec, na mnoha místech text působí příliš
popisně, bez snahy o hlubší kritickou analýzu, Autorka využila velké rnnožství relevantrrích publikací
a odborných článků, včetně celé řady prirnárních zdrojů.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVE ZPruCOVÁNÍ fiazykový projev, správnost citace a odkazů na
literaturuo grafická ítprava, ťorrnální náležitosti práce apod.):

Jazykově a stylisticky je práce na velmi vysoké úrovni, všechny formální náležitosti splňuje.

4. STRUČI\Ý xOvrnxrÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé
stránkyo originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Klára Hrabcová předložila solidní bakalářskou práci. Díky rozsáhlému množství prostudované
literatury dokázala velmi fundovaně popsat významnou etapu z historie arnerického působení na
B|ízkérn východě. Dokázal bych si však představit odvážněji koncipovaný výzkum s využitím
inovativnějšich nebo eklektičtějšich vědeckých metod, protože Klára na něj bezpochyby akademický
potenciá| rná.

5. OTÁZKY A PŘIPOVIÍNXY DOPORUČENB K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PRI
OBHAJOBĚ 6edn" až tíi'lz

Bez připomínek.



6. DopoRučBNí / NEDoponučnní K oBHAJonĚ l NlvnrrovlNÁ zNÁnnxa
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Před|ožená práce Kláry Hrabcové splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučujiji
k obhajobě s hodnocením výborně. 

l
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Pozn.: Hodnocení pište kiednctlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru. použi.ite při nedostatku místa zadní stranu
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty jeií 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.


