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Charakteristika tématupráce (max. 10 řádek):
Spojené státy a Írán se kvůli americké invazi do Iráku a íránskému jadernému programu
dostaly po roce 2003 do velmi vážné konfrontace a nebylo jisté, zdali se Spojené státy
nerozhodnou na Írán zaútočit. Írán se rozhodl začít jednat se Západem o svém jaderném
programu a zároveň skrytě válčil se Spojenými státy na Blízkém východě. Jednání v roce 2005
ustrnula, íránský jaderný program se vyvíjel, vážný konflikt stále hrozil propuknout a na
Írán byly uvaleny sankce. Toto však nijak nevedlo k vyřešení jaderného programu a
zabránění vytvoření jaderné bomby. Prezident Obama se rozhodnul vyvázat USA z Iráku a
pomocí tvrdých sankcí donutit Írán k návratu k vyjednávání, ale na rozdíl od svého
předchůdce možnost konfliktu nebyla upředňostňována. V Íránu začali mít i kvůli sankcím
ekonomické potíže a nepokoje, a přestože Írán měl v regionu velký vliv a uspěchy v jaderném
programu, hrozila mu krize. Obě strany se tedy rozhodly opět vyjednávat a výsledkem toho
byla íránská jaderná dohoda JCPOA z roku 2015.
Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Oproti původnímu plánu se změnila především plánovaná metoda prokázání hypotézy.
Původně měl být kladen důraz především na vlastní diplomatická jednání a pro jejich
analýzu užít teorii her, nyní se práce zaměřuje na pozadí a důvody jaderného programu a
jaderné dohody. Do větší míry a větší hloubky analyzuje navzájem propojené problémy
íránského vlivu, americké blízkovýchodní strategie, regionální stability a mocenského
soupeření. Její hlavní důraz je nyní kladen na analýzu tématu a jejího zasazení do
regionálního, globálního i diplomatického kontextu.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
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1.Historie vzniku íránského jaderného programu
2.Válka proti teroru
3.Írán a jeho vliv na Blízkém východě
4.Obama a Blízký východ
5.Vnitřní situace v Íránu
6.Jednání
Závěr
Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):

Miroslav Tůma, Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti (Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, v.v.i., 2016), 271 s.
Douglas Little, American Orientalism: The United States and the Middle East since 1945 (The
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2009), 462 s.
Robert Baer, The Devil We Know: Dealing with the New Iranian Superpower (Crown: New
York, 2008), 192 s.
Vali Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future (W.W.Norton
& Company: New York, 2006), 193 s.
Alex Mintz a Carly Wayne, The Polythink Syndrome: U.S. Foreign Decisions On 9/11,
Afghanistan, Iraq, Iran, Syria, and ISIS (Stanford Unversity Press: Stanford, 2016), 201 s.
Alidad Mafinezam a Aria Mehrabi, Iran and its place among nations (Praeger: Westport,
Connecticut, 2008), 160 s.
Maaike Warnaar, Iranian Foreign Policy During Ahmadinejad: Ideology and Actions
(Palgrave Macmillan: New York, 2013), 300 s.
Anoushiravan Ehteshami a Reza Molavi, eds., Iran and the International System (Routledge:
New York, 2012), 237 s.
Daniel Byman et al., eds., Iran´s Security Policy in the Post-Revolutionary Era (RAND: Santa
Monica, 2001), 135 s.
Marvin Zonis a Daniel Brumberg, Khomeini, The Islamic Republic of Iran, and the Arab
World (Center for Middle Eastern Studies: Harvard University, 1987), 98 s.
Podpis studenta a datum
Schváleno
Vedoucí práce
Vedoucí bakalářského semináře
Garant oboru

Datum

Podpis

