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Práce Lenky Homolkové se zabývá (ponejvíce americkou) 

neokonzervativní argumentací pro válku v Iráku. Je dělena do osmi kapitol plus 

přílohy, má 102 stran. Text nás nejprve uvádí do tradice současného 

nekonzervativního myšlení a seznamuje nás s jeho intelektuální platformou 

Projekt pro nové americké století, po té nám autorka ukazuje personální i 

myšlenkový vliv tohoto proudu na reálnou politiku, konkrétně americkou 

argumentaci pro válku v Iráku.   

 

Práce je velmi dobře napsána; autorka prokazuje mimořádný cit pro 

argumentační logiku a výstavbu textu. Dobrá je též její orientace 

v myšlenkových proudech (a protiproudech) nekonzervativního myšlení 

vztahujících se k válce k Iráku.  

Přes všechna tato  pozitiva bych si zde dovolil vznést některé připomínky: 

- Autorka, jakkoli pracuje politicky neutrálně, při analýze 

nekonzervativního diskurzu jakoby sama mnohdy nechtěně přistoupila na jeho 

vnitřní logiku. Její diskursivní analýza – tedy jak sama říká na str. 14 –  analýza 

„systému omezení a pravidel pro formování výpovědi“, pokud je vůbec 

přítomna, klouže po povrchu. Přitom, jak sama tvrdí (na str. 87) v Závěru, 



diskursivní analýza měla být něco co „prochází celou prací“. Nikde nejsou 

zpochybňovány nevyřčené předpoklady, na nichž neokonzervativní argumentace 

pro válku v Iráku stojí; nikde není dekonstruován její nevyřčený myšlenkový či 

dokonce sociální background. V celé práci nakonec chybí jakákoli přímá citace 

textu, či řečového aktu, na němž by šlo neokonzervativní diskurz představit 

čtenáři a pak pořádně analyzovat.       

- Těžištěm práce je tedy spíše než diskursivní analýza neokonzervativních 

argumentů pro válku v Iráku jejich sumarizace a vzájemné řetězení a odvolávání 

se na sebe. Jejich složitou argumentační provázanost má čtenáři názorně 

zjednodušit autorčiny rozsáhlé schématické „mapy argumentace“ v příloze 

práce. To je sice výborný nápad, jak věc vizualizovat, ale musím říci, že kromě 

„mapy argumentace IIIa“, jim vlastně příliš nerozumím.      

-    Autorka velmi nešikovným způsobem cituje literaturu. Nejde zdaleka 

jen o formální chyby (oblíbený to hit všech oponentských posudků), ale  o 

skutečný problém. Ani při opakovaném čtení některých pasáží nelze často jasně 

říci, co vyčetla z literatury, co z toho jaksi jen logicky vyplývá a co říká přímo 

ona sama.  U grafů č.1-4 (na str. 64-66) pak nejde vůbec zjistit, jestli je jejich 

autorem ona sama (chybí metodika počítání a jasný zdroj čísel), nebo jsou 

přejaty odjinud.   

- V šesté kapitole autorka klade vedle sebe bez zjevného důvodu 

argumentaci klíčové hvězdy tohoto myšlenkového směru Frencise Fukuyamy a 

našeho krajana Romana Jocha. Při všem lokálním věhlasu R. Jocha, lze však 

předpokládat, že zpětný vliv jeho analýz na americkou politiku bude přeci jen 

asi znatelně menší.  

-  Samotný závěr je pak jen stručnou sumarizací myšlenkových postupů a 

řetězení argumentů na nichž neokozervativní argumentace pro válku v Iráku 

stojí: chybí jasný závěr, co z toho pro nás vyplývá.  Např. je takto úzké 

propojení vědy  a politiky a dokonce businessu, jako to vidíme u vzdělávací 

organizace  Projekt pro nové americké století ještě v pořádku? Do jaké míry je 



tak úzký vztah analytiků k výkonné moci ještě, když už tedy ne etickým 

problémem, tak přinejmenším (zvláště když pak musí zpětně opravovat či 

dokonce popírat sami sebe) kontraproduktivní?  

 

Přes výše zmíněné námitky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji bodové 

hodnocení odpovídající známce dvě - 25 bodů. 
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