
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Lenky Homolkové Analýza 
neokonzervativní argumentace pro válku v Iráku a její proměny (1990-2005) 
 
Válku v Iráku a procesy, které k ní vedly, by bylo možné popsat mnoha různými způsoby. 
Realismus by patrně nabízel analýzu mocenské rovnováhy a vojenských kapacit jednotlivých 
aktérů, neomarxismus rozbor z hlediska politické ekonomie, možný by byl rovněž přístup 
historický. Všechny tyto pohledy mají jedno společné: v rámci bakalářské práce by patrně 
jejich výsledkem byla více či méně kvalitní kompilace. Kolegyně Homolková zvolila zdánlivě 
skromnější, ve skutečnosti ale ambicióznější přístup: s jistou nadsázkou můžeme říci, že 
pojala válku v Iráku především jako text, což jí umožnilo omezit záběr, ale v tomto záběru 
samostatně analyticky pracovat.  
 
Práci můžeme ocenit pro vcelku jasnou strukturu. Každá kapitola tvoří jasně odlišitelný celek. 
Tím částečně předjímá i členění tohoto posudku. 
 
Metodologická kapitola je oproti jiným částem práce relativně stručná, autorka zde nicméně 
v konfrontaci s relevantní literaturou dokázala jasně zformulovat svůj postup. Jí zvolená 
strategie analýzy argumentů je informována klasickou obsahovou analýzou i analýzou 
diskurzu. Autorka se v ní dokázala vyhnout jak přístupu, který by vnímal texty jako pouhé 
zdroje informací, které by nekriticky přejímala, tak i příliš nezávaznému interpretativnímu 
přístupu, který by mohl vést k příliš volnému a intuitivnímu „teoretizování“. Namísto toho si 
vybrala přístup, který je práv textové materii, s níž pracuje, a zároveň jí klade jasné otázky a 
poskytuje vcelku pevná vodítka pro konkrétní analýzu.  
 
Následují dvě kontextualizační kapitoly: o samotném Projektu pro nové americké století 
(PNAC) a o vývoji irácko-amerických vztahů. Kapitoly představují seriózně zpracovaný úvod 
k vlastní práci, kapitola věnovaná PNAC je snad až příliš přehledová, naopak v části o irácko-
amerických vztazích se autorce vcelku daří výběr údajů tak, aby korespondoval s následnou 
prací a aniž by tím byl zároveň ovlivněn negativně. Nepříliš zdařile působí exkurz k Leo 
Straussovi (s. 20-22). Autorka, která v jiných případech velmi pečlivě studovala primární 
zdroje, zde vychází ze sekundární literatury a uvádí zmatené, pokud ne přímo zásadně chybné 
charakteristiky (nejsem filozof vědy ani historik filozofie, ale domnívám se, že tvrzení, že 
Heidegger uplatňoval stejné postupy jako behavioristé – s. 21 – patří mezi ně). Velmi 
zajímavé jsou naopak ty pasáže, které vztahují neokonzervativní argumentaci ke starším 
pracím Paula Wolfowitze (k nimž se autorka vrací i v následujícím textu).   
 
Jádro práce pak už představuje kapitola věnovaná neokonzervativní argumentaci. Autorce se 
podařilo vcelku rozsáhlý soubor dokumentů redukovat na základní argumentační figury; o 
pečlivosti a soustavnosti, s níž se do této práce pustila, svědčí příloha III., kde graficky 
znázorňuje vztahy mezi jednotlivými argumenty. Uspokojivé je i třídění argumentů podle 
jednotlivých kritérií, které poukazuje k jejich logické provázanosti. Autorka se také v závěru 
kapitoly pokouší o kvantitativní analýzu četnosti výskytu jednotlivých argumentů; ještě 
předtím shrnuje dva základní body obratu v argumentaci, jimiž jsou očekávatelně roky 2001 a 
2003. Ve svém hodnocení argumentace autorka nicméně dochází k tomu, že navzdory 
viditelným obratům v reakci na klíčové geopolitické změny „se argumentace nejvíce řídí 
vlastní dynamikou… Historická situace argumentaci ustavila, geopolitické změny pouze 
určují její směr.“ (s. 60) 
 
Následující, závěrečná kapitola představuje zajímavý doplněk: autorka ukazuje, že na sdílení 
argumentů PNAC mohli navázat stoupenci různých pozic: jak Francis Fukuyama, který se 



z obránce intervencionistické zahraniční politiky USA stal jejím kritikem, tak Roman Joch, 
který zůstal jejím obhájcem. Autorka sleduje argumentační figury, jimiž doplňují základní 
argumentační kostru a které vedou ke specifikaci jejich pozice. Zajímavá je také pasáž o 
rozdílu, kterého si autorka všímá ve vztahu k ropě (s. 81) – zatímco neokonzervativci o ní 
takřka nehovoří (na rozdíl od Wolfowitze v jeho starších studiích), Joch ropnou motivaci 
popírá.  
 
Autorka se ve své práci ambiciózně pokusila o kreativní analýzu na poli, které samo o sobě 
není příliš probádáno (analýza argumentů nepředstavuje ani samostatnou metodu v rámci 
diskurzní analýzy, na rozdíl od kupříkladu analýzy narativů nebo analýzy metafor). Je tedy 
třeba ocenit invenčnost práce. Druhé ocenění si autorka zaslouží za svědomitost a kázeň, s níž 
se i na poli analýzy a interpretace textu, které by mohlo svádět k příliš volným interpretacím, 
dokázala držet jasných kritérií pro svou práci.  
 
Dle mého soudu tyto klady vysoce převažují nad zápory, které v práci najdeme: na prvním 
místě mezi ně patří absence silnějších závěrů. Autorka dokázala argumenty popsat a roztřídit 
podle vnitřních vztahů i časově, nedokázala ale argumenty dále systematičtěji využít, např. 
analýzou četnosti. Je ale otázka, zda by to už nepřesahovalo rámec práce. Dalším problémem 
jsou občasné nejasné formulace o vztahu diskurzu k realitě, jak se projevují např. na s. 41-42 
a 60-63. Jiným problém práce je, že příliš blízká práce s textem může vést k tomu, že není 
dobře rozlišitelné, co je popis cizího argumentu a co je autorčino vlastní stanovisko. Je třeba 
říci, že většinou tomuto problému autorka uniká a jen na několika místech si čtenář nemusí 
být jist, zda kupříkladu diagnostikovaná „tendence směřovat k politice izolacionismu“ (s. 18) 
u Billa Clintona je pouhý přepis názoru PNAC, nebo charakteristika, již sdílí i autorka (což by 
více odpovídalo logice daného místa textu – a v tom případě by to bylo značně sporné, 
protože Clinton, za nějž vedly USA více vojenských operací než za G. W. Bushe, byl sice 
narozdíl od G. W. Bushe multilateralističtější, rozhodně to ale byl intervencionista). V práci 
rovněž nenacházíme mnoho pravopisných a stylistických chyb, to ale neznamená, že se 
nevyskytují: Např. na s. 34 autorka chybně použila přivlastňovací zájmeno „jeho“ namísto 
„své“, hned na následující straně je chybně použito tvrdé „y“ v příčestí minulém, ač podmět 
zní spojenci. Rovněž oceněníhodná rozsáhlá práce s anglicky psanou literaturou se občas 
projevila negativně – gramatickou chybou (např. velké písmeno ve slově Islám na s. 8). 
Podobně se také intenzivní přepisování různých verzí textu, jehož jsem byl jako vedoucí práce 
svědkem a které myslím patří k důležitým schopnostem a kladům, odrazila i chybou – 
nedokončenou větou na s. 12. 
 
Jako celek si práce dle mého názoru bezesporu zaslouží ocenění známkou velmi dobře a 
možná by šlo, navzdory všem problémům práce, jako o ocenění autorčiny soustavnosti, píle a 
invence uvažovat i o známce výborně.  
 
V Praze, 19. 3. 2009 
 
Ondřej Slačálek 


