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

 

Miroslav Ondrejka se ve své práci zabývá otázkou selhání amerických tajných sluţeb v období před 

invazí do Iráku v roce 2003. Autor se nejprve věnuje americkým tajným sluţbám a fenoménu jejich 

selhávání v historické perspektivě. Pak následuje kapitola věnovaná širšímu kontextu invaze do Iráku a 

roli, jakou v ní sehrály informace tajných sluţeb. Následující kapitola se věnuje specificky 

problematickým informacím, které invazi legitimovaly. Těţiště práce pak spočívá v kapitole věnované 

politizaci zpravodajských informací. Autorka pak dochází k hlavnímu závěru, ţe primární odpovědnost 

za fiasko v Iráku, které výrazně poškodilo kredibilitu USA, je primárně odpovědná politická 

reprezentace a nikoliv tajné sluţby, které odváděly standardní práci, nicméně byly politicky tlačeny 

k určitým závěrům.  

 

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

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

 

Na diplomovou práci se jedná o relativně náročné téma, které vyţaduje výborný přehled jak 

v komplexní problematice fungování tajných sluţeb, tak v detailním rozboru fungování Bushovy 

administrativy. Otázky, které si autor klade, jsou velmi relevantní zejména z hlediska politicky 

vyhrocené debaty ohledně odpovědnosti za nepovedenou válku v Iráku a roli tajných sluţeb v ní. 

Přístup autora je originální a tvůrčí, neboť dokázal vhodným způsobem zkombinovat dostupné primární 

i sekundární zdroje do koherentního a přesvědčivého narativu.  

 

Práce má logickou strukturu, postupuje od teoretičtějšího uchopení problematiky přes základní kontext 

k samotné analýze zpravodajských informací a jejich politického vyuţívání a zneuţívání. Obecnější 

poznatky ohledně fungování tajných sluţeb jsou pak vhodně aplikovány v pozdějších fázích práce. 

 

Metodologicky je práce postavena na analýze nejdůleţitějších dostupných primárních a sekundárních 

pramenů, které slouţí k zodpovězení hlavní otázky práce. Dostupné prameny a literatura jsou 

podrobeny důsledné kritice z hlediska jejich moţného zkreslení.  

 

Z věcného hlediska je práce přehledně a přesvědčivě vystavěná. Některá tvrzení by přesto zasluhovala 

podrobnější vysvětlení, například kdo přesně je autorem citace ze str. 16  týkající se Tonkinského 

zálivu? Je tato myšlenka všeobecně přijímaná? Na str. 27 je důleţitá myšlenka ohledně korupce 

zpravodajství dobrými úmysly, nicméně tyto dobré úmysly by bylo třeba trochu specifikovat – je to 

pouze zájem na dobrých vztazích s administrativou? Na str. 28 i dále autor pouţívá „padnout na meč“, 

coţ je zbytečně mnohoznačná metafora, zřejmě by bylo přesnější odstoupení z důvodů neslučitelnosti 

vlastního přesvědčení s názory prezidenta. Na str. 42 je „agnostické stanovisko“, coţ je také zbytečně 

sofistikovaný a potenciálně matoucí termín.  

 

Na str. 47 je nejasná pasáţ ohledně Saddáma jako racionálního hráče, ze které není úplně jasné, proč 

vlastně zbraně hromadného ničení zničil, proč to udělal a proč tento fakt vlastně tajil. U takto důleţitého 

kroku takto zkušeného vůdce zřejmě nějaký druh racionality fungoval. S tím souvisí v práci uváděné 

všeobecné přesvědčení, ţe se „v Iráku něco najde“ ze str. 48. Práce by se alespoň měla pokusit tuto 

důleţitou diskrepanci nějak vysvětlit, jakkoliv spekulativně. Na str. 64 jsou částky, které jdou 

z rozpočtu na tajné sluţby, které neodpovídají částkám zmíněným v úvodu práce a není úplně jasné, co 

všechno je v nich zahrnuto. Na str. 67 by bylo vhodné vysvětlit konkrétní příklady Saddámova 

antiamerického terorismu.  



 

Práce se věnuje selhání tajných sluţeb v kontextu invaze do Iráku, nicméně se téměř vůbec nezabývá 

informacemi relevantními pro průběh operace a následný vývoj v Iráku. Pokud hovoříme o 

potenciálním selhání tajných sluţeb, tak zejména naprostá nepřipravenost amerických jednotek a 

americké okupační správy na realitu „osvobozeného“ Iráku je také velmi závaţná a její zhodnocení by 

dodalo hlavním tezím práce na přesvědčivosti.  

 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

 

Práce z formálního hlediska odpovídá poţadavkům kladeným na diplomovou práci. Jazykový projev 

autora je poměrně kultivovaný, objevují se však poměrně často překlepy, např. Nationa na str. 16, 

zpravodajský manaţerů na str. 27, Irán na str. 34, milonům na str. 55, Collin na str. 70, Shineski na str. 

72, shoda podmětu s přísudkem na str. 66. Na str. 13 úplně chybí konec věty. Autor vhodně pracuje s 

dostupnými zdroji a pouţívá standardní citace. Grafická úprava práce je téţ na odpovídající úrovni.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se však přes výše uvedené výhrady jedná o nadprůměrnou diplomovou práci na relevantní 

téma, která přispívá do akademické diskuse ohledně amerických tajných sluţeb a jejich moţné 

politizaci. Mezi silné stránky patří zejména autorův přehled v obecnějších problémech tajných sluţeb, 

které aplikuje na konkrétní případ. Dichotomie mezi analytiky a manaţery tajných sluţeb vhodně 

demonstruje podstatu problému. Práce nemá závaţnější slabší stránky, moţná mohla být autor trochu 

odváţnější v závěrečném zhodnocení a implikacích daných zjištění, například vzhledem k případné 

trestní odpovědnosti politiků z hlediska mezinárodního práva. Šlo také zmínit obecnější problém 

přitakávání těm u moci a důleţitosti naslouchat i disentujícím názorům, coţ Bushova administrativa 

evidentně dělat nechtěla. Práci se podařilo naplnit stanovený cíl, a zejména hlavní teze o primární 

odpovědnosti politických a zpravodajských elit za selhání je přesvědčivě vyargumentována.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

  

Jakým způsobem se zacházelo se zpravodajskými informacemi ohledně situace uvnitř Iráku? Na čem 

byla zaloţena tvrzení, ţe Iráčané uvítají osvobození a těší se na budování demokracie podle amerického 

vzoru?   

Proč se podle autora uchýlil Saddám Husajn k iracionálnímu kroku a zbavil se zbraní hromadného 

ničení a zároveň se před ostatními tvářil, ţe je moţná má?  

Jsou podle autora opatření přijatá po selhání v Iráku dostatečná, aby zabránily opětovné politizaci 

zpravodajských informací v budoucnu? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně, kterou navrhuji zhoršit pouze v případě 

neuspokojivého zodpovězení otázek při obhajobě. 

 

 

 

 

 

Datum: 17.6.2015        Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


