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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 
Oproti původnímu zadání se cíl práce příliš nezměnil. Nosným tématem stále zůstává analýza 
role tajných služeb USA na rozhodobání o invazi do Iráku a odpověď na otázku, zda byly 
tajné služby USA v krizi, která zapříčinila špatné odhady. 
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 
Svou práci jsem podstatně zúžil v oblasti historického úvodu. Co se týče teritoriálního 
vymezení, práce se bude věnovat především Spojeným státům, ale část bude navíc věnována i 
reáliím Iráku za vlády Saddáma Husajna. Věcné vymezaní se zúžilo ve prospěch analýzy 
poslednního vývoje oproti původnímu více historickému náhledu. Selhání tajných služeb 
v otázce zbraní hromadného ničení bude zkoumáno z více pohledů oproti původnímu zaměru 
poukázat pouze na politizaci tajných služeb.  
Jak se proměnila struktura práce (vyjád řete stručným obsahem)? 
Po úvodu a metodologickém vymezení bude následovat kapitola věnovaná roli tajných služeb 
v zahraniční politice USA následovaná jednotlivými fázemi a kritickými body p ři 
rozhodování o invazi USA do Iráku. Oproti původnímu záměru se práce nebude významným 
způsobem zaobírat historickým vývojem tajných služeb jako celku a zkoumat, které 
konkrétní příčiny vedly k selhání tajných služeb. 
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 
Oproti původnímu záměru se práce nebude řídit chronologickým popisem jednotlivých fází 
vývoje tajných služebu USA. Přednost dostane analýza jedntlivých kritických bodů při 
rozhodování o vyslání vojsk proti Saddámu Husajnovi a identifikaci a hodnocení, v jakých 
oblastech tajné služby při podávání informací nejyvšším činitelům selhaly. 
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 
celek práce? 
Vzhledem k hojnosti a obsáhlosti materiálů zabývajících se tímto tématem, jsem za poslední 
tři měsíce zpracovával především lteraturu, kterou jsem uvedl v projektu diplomové práce. 
Doplňující informace získané z článků mimo výčet základní literatury uvedené v projektu 
práce neovlivnily zásadním zůsobem práci jako celek.  
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Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 
Práce se výrazným způsobem posunula od historického nástinu ke kopmplexní analýze 
rozhodování George Bushe o invazi do Iráku. 
Práce se nebude orientovat pouze na údajnou politizaci tajných služeb jakožto hlavní příčinu 
selhání zpravodajských služeb v otázce držení zbraní hromadného ničení v rukou iráckého 
režimu, ale budou zkoumány i další aspekty jako například chyby v analýzách nebo přílišné 
spoléhání se na "human intelligence", používání zprvaodjství k politickým účelům atd. 
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