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Předložená  práce  Jakuba  El-Ahmadieh  se  zabývá  důležitým tématem rozhodování 

amerických administrativ z hlediska postupu vůči Iráku. Autor se zaměřuje zejména na to, 

jakou roli hrály v přístupu amerických administrativ různé etnické skupiny uvnitř Iráku. V 

úvodu  krátce  představí  komplikovanou  strukturu  irácké  společnosti.  Poté  postupuje 

chronologicky  a  ukazuje  vývoj  rozhodování  amerických  administrativ  s  důrazem  na 

rozhodování ohledně vojenské invaze. V závěru pak jednotlivá zjištění porovnává a dochází k 

tomu,  že  i  když  členové  administrativy  George  W.  Bushe  měli  dostatek  informací,  bez 

přiměřených důvodů spoléhali na to, že sektářské násilí uvnitř Iráku nepropukne, čímž jsou 

přinejmenším částečně zodpovědni za sled událostí vyvolaných vojenskou invazí.

Práce je podrobně zpracovanou studií, která využívá zejména sekundární literatury k 

tomu, aby podrobněji zanalyzovala velmi relevantní problém z hlediska teritoriálních studií – 

právě absence odborníků, kteří  by podrobně rozuměli  situaci  v Iráku, je jedním z důkazů 

nezodpovědného přístupu administrativy Bushe mladšího. Z metodologického hlediska autor 

postupuje  poměrně  jasně,  po  velmi  dobrém vymezení  výzkumného  problému  a  hlavních 

skupin  se  snaží  rekonstruovat  procesy  uvnitř  amerických  administrativ  a  vzájemně  je 
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porovnávat zejména s ohledem na sledovaná kritéria. Důležitou odbočku tvoří zamyšlení nad 

pravými důvody invaze v roce 2003, které hraje velkou roli v celkovém vyústění práce. Proto 

možná mohlo  být  více integrováno do samotné  diskuse nad rolí  jednotlivých etnických a 

náboženských skupin. Práce také poměrně málo reflektuje vnitřní rozdíly a štěpení v rámci 

hlavních popisovaných skupin. Větší důraz mohl být kladen na studium primárních pramenů, 

které už jsou k dispozici. 

 Z obsahového hlediska je  práce poměrně  důkladně zpracovaná.  Jedná se o velmi 

vyhrocené  téma,  nicméně  autor  se  k  němu  snaží  přistupovat  s  kritickým  odstupem. 

Neokonzervativní tábor v jeho podání působí poměrně monoliticky,  i když i v jeho rámci 

mohlo  docházet  ke  koncepčním sporům například  ohledně výše počtu vojáků nutných ke 

správě  země  –  pokud  bylo  hlavním  cílem  invaze  posílit  geopolitické  postavení  USA  v 

regionu, jak autor naznačuje, tak by byl větší počet vojáků vhodnější. Interpretace, že cílem 

některých členů administrativy bylo  vyvolat  v Iráku celkový rozvrat  za jakokoliv cenu,  v 

textu chybí, nicméně spekulace o podivné roli viceprezidenta Cheneyho tomu přinejmenším 

nahrávají. Na str. 35 je tvrzení „zastupovali ovšem zájmy, pro které občanská válka a civilní 

oběti  nebyly  natolik  velkou překážkou,  aby převážili  nad zastupovanými zájmy,“  které  je 

přinejmenším zmatečné, a zasloužilo by si podrobnější rozbor – jaké zastupované zájmy má 

autor vlastně na mysli? Na str. 39 se pak objevuje tvrzení: „Fakt, že podle všeho převážily 

rozličné zájmy různých politicko-ekonomických skupin, které ve výsledku vedly k ignoraci 

důležitých poznatků o samotném Iráku, je jistě  zarážející  a  není vhodné ho ignorovat,“  u 

kterého  však  nejsou  specifikovány  tyto  politicko-ekonomické  skupiny.  Bylo  by  dobré 

domyslet tuto úvahu až do hořkého konce, k čemuž se autor už nedostane. 

Práce  je  po formální  stránce na poměrně  dobré úrovni.  Autor  píše srozumitelně  a 

výstavba textu má přehlednou strukturu. V práci jsou občas překlepy, např. Collin na str. 20, 

Powelem na str. 33, 30. ledna 2011 místo 2001 na str. 24, nekonzervativně na str. 32 a 40. 

Občas se také vyskytnou chyby v interpunkci (umístění odkazu na poznámku pod čarou před 
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tečku). Stylistika je na poměrně dobré úrovni, i když např. na str. 18 se objevuje hovorové „je 

také důležitý zmínit fakt“. 

Celkově se však jedná o důkladně zpracovanou bakalářskou práci na velmi důležité 

téma,  o  kterém je  dodnes  vedena bouřlivá  diskuse.  I  přes  výše  uvedené výhrady splňuje 

formální a technické požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře v závislosti na výsledku obhajoby. Po určitých 

redakčních úpravách jsou její analytické části způsobilé k publikaci v případném sborníku 

studentských prací. 

Při obhajobě navrhuji položit následující otázky: Pokud byli  členové administrativy 

Bushe mladšího tak zkušení, proč nevyslali do Iráku více vojáků? Jaké politicko-ekonomické 

zájmy převážily nad obavou z meziskupinového násilí v roce 2003? Mohlo být toto podcenění 

situace ze strany některých členů administrativy záměrné? Nakolik oslabilo mezietnické násilí 

geopolitickou pozici USA v regionu? 
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