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V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce? 
Práce měla původně porovnávat války ve Vietnamu, Afgánistánu a Iráku z vojenského hlediska. Poté se cíl práce zúžil 

na analýzu vývoje protipovstaleckého boje ve Vietnamu a Iráku. 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 
Práce byla původně teritoriálně zaměřena na Vietnam, Afghánistán a Irák. Poté bylo teritoriální vymezení zúženo na 

Vietnam a Irák. Práce se měla původně zabývat celou vojenskou problematikou válek ve Vietnam a Iráku. Poté bylo 

téma zúženo na boj Američanů proti povstalcům. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 
Struktura práce se změnila ze tři hlavních kapitol (Vietnam, Afghánistán a Irák) na dvě (Vietnam a Irák).  Každé z 

těchto kapitol předchází úvodní kapitola, kde jsou vysvětleny průběh a okolnosti válek ve Vietnamu a Iráku. 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 
Práce měla být nejprve komparací, poté se změnila na analýzu. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 
Publikace "Counterinsurgency" od Davida Galuly poskytla bohatý zdroj k definování termínu "protipovstalecký boj". 

Dále publikace "Irácké povstání v letech 2003-2009" od Tomáše Raděje poskytla významné údaje k tématu  

protipovstaleckého boje v Iráku.  

Publikace "Counterinsurgency in Modern Warfare" od Sergia Catignani a kol. se stala stěžejní pro celou práci, neboť 

poměrně podrobně popisuje protipovstalecký boj ve Vietnamu a Iráku. 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 
Zúžení teritoria na Vietnam a Irák. 

Proměna metodologie z komparace na analýzu. 

Zúžení tématu na boj Američanů proti povstalcům ve Vietnamu a Iráku. 
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