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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Diplomová práce se zabývá konceptem selhání zpravodajských služeb USA při rozhodování o invazi do Iráku 

v roce 2003. 

 

Cílem práce je detailně osvětlit podstatu zpravodajského selhání v oblasti spojenectví Saddáma Husajna a Al-

Káidy a jeho schopností skladovat a vyvíjet zbraně hromadného ničení. Autor dochází k závěru, že činnost 
zpravodajských služeb byla v důsledku Bushovy unilaterální silové politiky zásadním způsobem zpolitizována, 

aby umožnila legalizovat invazi, která sledovala jiné, nedeklarované, strategické cíle. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Standardní, kvalitní, poctivé. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  

Plně vyhovující kladeným nárokům. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Práce se věnuje populárnímu tématu, přistupuje k němu však z pohledu, který je mezi studenty FSV méně 

obvyklý, je ale originální a tvůrčí. Autorovi se podařilo shromáždit a zpracovat úctyhodné množství primárních i 

sekundárních pramenů, což se jistě kladně odrazilo na kvalitě jeho kvalifikační práce. Silnými stránkami jsou 

schopnost korektně vyhodnotit většinu informací a odlišit zásadní informace od ideologického pozadí mnohých 
dobových i současných pramenů. Značnou nevýhodou a výraznou slabinou celé práce je přítomnost téměř 

výhradně podkladů americké a anglosaské provenience. Je zřejmé, že ruští, či arabští autoři budou mít na 

události značně odlišný pohled a budou nahlížet téma v odlišných souvislostech. 

 

Celek práce pak plně dosahuje deklarovaných cílů, logicky a správně zodpovídá kladené otázky a potvrzuje 

hypotézu. Práci lze považovat za zdařilou, vyhovující všem kladeným standardním požadavkům magisterského 

cyklu studia.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  
 

Z dnešního pohledu vytvořila neuvážená intervence Bushe mladšího v Iráku (v kombinaci s předčasným 

stažením americké přítomnosti prezidentem Obamou) stát v úpadku, na jehož území se nachází závažná 

bezpečnostní hrozba v podobě tzv. Islámského státu. Měla invaze i nějaké pozitivní výsledky? Jaké byly dle Vás 

její hlavní skutečné důvody? 

 



 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

 

Práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení v závislosti na průběhu obhajoby stupněm  

VÝBORNĚ - VELMI DOBŘE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum: 30.5.2015        Podpis: 

 

          Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 

 

 

 


