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Posudek oponenta bakalářské práce 
 
 
Student Jakub El-Ahmadieh vypracoval velice zdařilou bakalářskou práci nazvanou “Úloha 
etnické a náboženské rozmanitosti Iráku při rozhodování americké administrativy o svržení 
Saddáma Husajna v letech 1991-2003”. 
 
 
Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol nazvaných: JEDNOTLIVÉ NÁBOŽENSKÉ A 
ETNICKÉ SKUPINY ZA SADDÁMA HUSAJNA, PRVNÍ VÁLKA V ZÁLIVU,  POSTOJ 
AMERICKÉ ADMINISTRATIVY K IRÁCKÉ OPOZICI MEZI VÁLKA MI, CESTA K 
DRUHÉ IRÁCKÉ VÁLCE. Tyto jsou dále přehledně strukturovány a logicky členěny do 
relevantních podkapitol. 
 
 
Již v úvodu zmiňuje autor výchozí předpoklad, že zejména při plánování tzv. druhé války 
proti Iráku nebyla americkým politickým vedením věnována dostatečná pozornost etnickému 
a náboženskému složení Iráku. Součástí hypotézy je i předpoklad, že v období vlády Saddáma 
Husajna byly rozličné etnické i náboženské konflikty na území Iráku udržovány pod 
kontrolou silou, ale teprve po svržení tohoto diktátora mohly naplno propuknout. Erupce 
násilí, která následovala po svržení diktatury, je autorem výstižně přirovnána k výbuchu 
časované bomby. V tomto období dochází ke katastrofálnímu selhání americké okupační 
správy v Iráku, které pramení z podcenění složitých místních poměrů v zemi. Autor si klade 
nanejvýš relevantní výzkumnou otázku, proč k tomuto opomenutí došlo? Tuto otázku si klade 
v kontextu s další součástí komplexního výchozího předpokladu, že právě etnická a 
náboženská diverzita Iráku a hloubka potenciálních konfliktů, které z ni po svržení Saddáma 
Husajna mohly vzejít, byla pravým důvodem rozhodnutí ponechat Saddáma u moci 
bezprostředně po vojenské operaci na osvobození Kuvajtu, okupovaného Saddánovým Irákem 
v roce 1991. Tento paradox je pak centrem zájmu autora, rozhodování amerických 
administrativ v období 1991-2003 je podrobeno důkladné komparativní analýze. 
 
 
 
 



Dílčí aspekty a hodnocení práce: 
Struktuda práce – výborně 
Stanovení cíle práce, hypotéz práce, výzkumných otázek – výborně 
Dosažení vytčených cílu – výborně 
Použité metody a jejich relevance – výborně 
Relevance tématu v rámci oboru – výborně 
Věcná správnost – výborně 
Hloubka provedené analýzy – výborně 
Argumentace a kritické myšlení – výborně 
Práce s literaturou, úroveň a četnost odkazů –výborně 
Jazyková a stylistická úroveň - výborně 
 
 
Jako celek hodnocená práce dosáhla plně vytčených cílů, plně vyhověla rovněž všem 
kladeným formálním, jazykovým i věcným nárokům a požadavkům. 
 
Navrhuji proto práci připustit k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Praze, dne 29.5.2012 
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Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 
 
 
 


