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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem „Proces decision-making dle Grahama T. Allisona: 

americká administrativa a invaze do Iráku“ se ve svém textu věnuje aplikaci třech základních 

konceptuálních modelů zmíněného autora, které byly poprvé představeny a detailně rozvedeny 

v knize Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis v roce 1971, na rozhodovací 

proces americké administrativy George W. Bushe vedoucí k invazi do Iráku v roce 2003. 

Modely racionálního aktéra, organizačního procesu a vládního procesu znamenaly ve své době 

v disciplíně Foreign Policy Analysis a studiu procesů decision-making přelom a i po mnoha 

desetiletích jsou v akademickém prostředí stále velmi ceněné. Cílem této práce bude skrze 

upravenou interpretaci otestovat jejich empirickou hodnotu a na základě odlišných perspektiv, 

které v rámci analýzy nabízejí, charakterizovat povahu vybraného rozhodovacího procesu. 

Práce klade největší důraz na odlišnost vnímání aktéra a způsob, jakým se tyto pohledy 

promítají na podobě líčení charakteru vybraného případu i samotné konečné akce. Analýza ve 

svém důsledku nabízí jasný přehled o příčinách a postupech vedoucích k realizování invaze, 

přináší důvody, proč je tento desicion-making proces považován často za defektní, a zároveň 

přibližuje vnitřní fungování první vlády George W. Bushe. 

Abstract 

Thesis „Decision-making process according to Graham T. Allison: American 

government and Iraq invasion“ focuses on application of Allison's three basic conceptual 

models, that were introduced and broadly defined in book Essence of decision: explaining the 

Cuban missile crisis in 1971, on decision-making process of American administration formed 

by George W. Bush, which led to invasion of Iraq in 2003. Models of the rational actor, 

organizational process and governmental politics represented huge breakthrough in Foreign 

Policy Analysis and studying of decision-making processes and even after many decades they 

remain highly valued. Main target of this study will be testing their empirical value by using 



edited interpretation and through different perspectives describe and outline nature of chosen 

decision-making process. Thesis emphasizes differences in perception of main actor and ways, 

how these views influence interpretation of character of picked case and final action. 

Consequently, analysis is offering clear summary of causes and procedures that led to 

realization of invasion, presenting reasons, why is this particular decision-making process 

considered as defect, and also offering closer view into functioning of the first government of 

President George W. Bush. 
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Zdůvodnění výběru práce 

Téma zabývající se invazí do Iráku v roce 2003 z pohledu decision-making jsem zvolil, 

jelikož dle mého názoru pohled na proces rozhodování dokáže osvětlit charakter událostí lépe, 

než pouhé studium průběhu či častější obecnější pojetí, kdy je stát či jeho vláda jako aktér 

považován za jeden celek. Takto pojaté zkoumání konfliktu je sice přínosné, ale nemusí být 

úplné. Studium konkrétních příčin může ve výsledků být jen zobecňující, tudíž přenesení 

pozornosti i na zákulisní procesy události předcházející, které je velkou měrou charakterizují a 

osvětlí tak jejich smysl, je jistě velmi přínosný. 

Výběr práce je tak spojen i s mým zájmem o samotný proces rozhodování a detailnější 

analýze pozadí konfliktů a aktivity vlád. Cílit budu k hlubšímu pochopení práce vlády nejen 

jako jednotného orgánu či skupiny ministrů, ale také jako konglomerát organizací a jednotlivců 

s vlastním smýšlením. 

Případ americké invaze do Iráku byl pro záměr této studie zvolen, protože pro zmíněné 

pohledy na práci exekutivy se jedná o bohaté téma. Událost spojena s kabinetem G. W. Bushe, 

která svým vlivem a důsledky překročila nejen hranice Iráku, ale i samotného blízkovýchodního 

regionu, bývá často považována za těžce interpretovatelnou. Počátek války bývá ve spojení s 

decision-making označován jako zkrat inteligence, je mu vytýkáno nedostatečné debatování a 

válečné plánování či nevhodné použití síly. Zaměření se na proces rozhodování tak nabízí 

možnost tato označení odůvodnit a najít jejich opodstatnění.  

Jako inspirace bude sloužit kniha od Grahama T. Allisona Essence of decision, v níž 

jsou rozvíjeny tři modely spojené s různými pohledy na kroky státu a exekutivy. Výzkum 

zaměřený na povahu rozhodování není také příliš častý, ovšem úspěch této knihy je důkazem, 

že pohled do nitra decision-making je nejen zajímavým, ale též přínosným pro obor 

bezpečnostních studií. 

Předpokládaný cíl 

Primárním cílem této případové studie bude aplikace modelů Grahama T. Allisona na 

případ americké invaze. Záměrem tak bude ověřit jejich empirickou hodnotu a kvalitu pro obor 

bezpečnostních studií a zároveň skrze jejich aplikaci na konkrétní zmíněný případ využít jejich 

konceptuální zpracování ke zkoumání procesu decision-making s případem související a v 



konečném důsledku co nejvíce porozumět povaze a charakteru události a následného konfliktu, 

včetně procesů dějících se na pozadí. 

Výsledkem práce a tedy sekundárním cílem by mělo též být rozšíření znalostí o 

fungování administrativy světové velmoci v podobě Spojených států amerických a práce 

konkrétního prezidentského kabinetu, a také o procesu rozhodování jako takovém. 

Metodologie práce 

Studie bude založena na aplikaci třech modelů rozvíjených v knize Essence of decision 

od Grahama T. Allisona, které budou jednotlivě aplikovány na případ procesu decision-making 

v rámci americké invaze do Iráku v roce 2003. Jedná se o klasický model racionálního aktéra, 

model spojený s organizačním procesem a model vládní politiky.  

První model pracuje s předpokladem, že aktérem mezinárodních vztahů je především 

stát jako racionální a unitární aktér. Klíčové jsou jeho cíle a záměry, možné alternativy, mezi 

nimiž si aktér vybírá na základě výhodnosti jejich důsledků. Rozhodnutí je pak založeno na 

výběru takového řešení, které maximalizuje užitek a je tak nejvýhodnější (Allison 1971, s. 26-

30). 

Druhý model chápe jednání jako výsledek organizačního procesu. Vládu pojímá jako 

konglomerát a síť vzájemně propojených organizací, jejíž hlavou je vláda. Mezi jednotlivé 

subjekty jsou rozděleny parciální úkoly, kterými se subjekty zabývají skrze svá pravidla, 

struktury a vlastní dostupné prostředky. Cílí nejen ke splnění úkolu, ale i prosazování vlastních 

priorit (Allison 1971, s. 67-68). 

Třetí model pracuje s předpokladem, že lídři na vrcholu sítě nejsou unitárním aktérem, 

ale souborem jednotlivců. Vládní rozhodnutí je tak vnímáno jako výsledek vnitřních 

vyjednávacích her. Každý z aktérů je též osobnostně odlišný, má na vše vlastní pohled a 

prosazuje hlavně své záměry. Pro tento model je klíčová jednak identifikace hráčů, tak i 

samotné hry (Allison 1971, s. 144-146). 

Základní charakteristika tématu 

Americká zahraniční politika se od konce 80. let velkou měrou soustředila na režim 

Saddáme Husajna. Irák byl však i po válce v Perském zálivu vnímán spíše jako vzdálený 

problém, než jako reálná hrozba. Slábnoucí závažnost pohledu na Irák se změnila s 

teroristickými útoky na USA 11. září 2001. V jejich důsledku vyhlásil prezident Geroge W. 

Bush válku terorismu a později rozhodl na základě své doktríny o provedení invaze. 



Událost spojena s počátkem iráckého konfliktu je díky mnoha interpretacím procesu 

decision-making a detailům téma nesmírně zajímavé. Klíčovou roli hrál nejen prezident 

zastupující svou zemi, ale i jemu blízký okruh poradců, kteří se z důvodu jeho nepříliš kvalitní 

schopnosti expertízy těšili velké důvěře. I přesto se často spoléhal na svůj instinkt a dělal 

nepodložená a dále nepromyšlená rozhodnutí. 

Uvnitř byrokracie a expertních skupin se navíc často objevovaly různé názory a spory, 

které se stávaly zdrojem psychologických her. Svou roli v procesu sehrála i inteligence či CIA, 

jejichž přínos byl však údajně znehodnocován a důsledek v podobě konfliktu je považován i za 

jejich selhání (Massoud 2009, s. 272-279). 

Nejen tyto zmíněné okolnosti sehrály v samotném dění roli a ovlivnily průběh procesu 

a podobu konečného rozhodnutí. V této práci se tak budu zabývat invazí nejen z pojetí 

racionálního aktéra, ale také z perspektiv, které dají nahlédnout do průběhu rozhodování i z 

pohledu skupin či jednotlivců a jejich jednání a preferencí. 

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod 

2. Modely Grahama T. Allisona a proces decision-maing 

3. Metodologie 

4. Americká zahraniční politika na přelomu 20. a 21. století 

5. Tři modely a proces rozhodování vedoucí k invazi do Iráku v roce 2003 

6. Interpretace a výsledky aplikace modelů 

7. Závěr 
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Úvod 

20. března 2003 zahájila americká administrativa Operaci Irácká svoboda, jejíž cílem 

bylo svržení režimu Saddáma Husajna a nastolení demokratického procesu v zemi. Tento krok 

byl nejen reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001, na nichž se dle přesvědčení prezidenta 

George W. Bushe jistou měrou irácký diktátor podílel, přičemž jeho svržení se stalo součástí 

rozsáhlé války proti terorismu, ale také byl podložen četnými obviněními a předpoklady, že 

Irák vlastní a vyrábí zbraně hromadného ničení a to včetně jaderných zbraní. Vliv na tento rok 

mělo i potencionální nebezpečí, že Saddám Husajn těmito technologiemi podporuje teroristické 

organizace. 

Konstrukce této konkrétní hrozby a způsob reakce na její závažnost tak byla ústředním 

tématem aktivity americké administrativy v období po teroristických útocích. Ovšem povaha 

tohoto procesu založená na zvolení konečného kroku před odhalením jakýkoliv důkazů, 

nedostatku diskuze a prostoru pro jiné perspektivy či upozadění varování ohledně rizik a 

nebezpečí vytvořila nejen později, ale již v dané chvíli, dojem kontroverze a příval kritiky. 

Proces rozhodování, který invazi předcházel, je tak často v akademické literatuře označován 

jako proces limitovaný, iracionální, a samotná operace je popisována jako špatně plánovaná a 

jako výsledek omezeného a nezodpovědného politického jednání.1 Příčin je uváděno více. Je to 

např. jednak vliv ideologického smýšlení spojeného s tzv. neokonzervatismem, selhání 

zpravodajských služeb či fakt, že do procesu decison-making se zapojila pouze úzká a uzavřená 

skupina okolo prezidenta Bushe. 

Vědecká a akademická literatura spojená s případem invaze do Iráku nabízí mnoho 

titulů a prací, které téma porývají z mnoha různých úhlů. Časté a též významné jsou tak 

perspektivy mezinárodního práva (např. McGoldrick, D. From 9-11 to the Iraq War 2003: 

International Law in an Age of Complexity), strategických faktorů jako např. poválečné 

plánování (např. Bennet, N. After Saddam: Prewar Planning and the Ocupation of Iraq) či ropa 

(např. Alkadiri, R., Mohamedi, F. World Oil Markets and the Invasion of Iraq), a dále publikace 

samotných aktérů americké vlády té doby (např. Feith, Douglas J. War and decision: Inside the 

Pentagon at the Dawn of the War on Terrorism). Jistá kontroverze spojená s celým případem 

se také odráží v hojném počtu titulů zabývajících se veřejným míněním (např. Hayes, D., 

                                                 
1 MAZAR, Michael J. The Iraq War and Agenda Setting. Foreign Policy Analysis [online]. 2007, vol. 3 no. 1, s. 

13-14 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-
ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23408128&db=poh 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23408128&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23408128&db=poh
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Guardino, M. The influence of Foreign Voices on U. S. Public Opinion) či vývoji podpory 

Bushovy vlády i prezidenta samotného, kde se invaze i samotný konflitk dokázal odrazit (např. 

Eichenbers, Richard C., Stoll, Richard J.; Lebo, Matthew. War President: The Approval of 

George W. Bush). 

Literatura spojená s obdobím, jež zmíněným událostem předcházelo a které je zároveň 

ve středu zájmu této práce se často také zaměřuje na roli zpravodajských služeb a podobě vztahu 

s politickými představiteli a vládou samotnou. Toto téma pokrývá např. kniha Enemies of 

Intelligence: Knowledge and Power in American National Security od Richarda K. Bettse, 

kterou později text využije k potřebám jednoho z aplikovaných modelů. Vnitřní poměry jsou 

již akademicky a vědecky pokryty v menší míře, přesto se najdou publikace či články, které 

nabízí pohled na procesy, které probíhaly v úzkých vysoce postavených kruzích hlavně 

v období po 11. září 2001. Ve spojení s válkou s terorismem a zbraněmi hromadného ničení tak 

mohu zmínit knihu Strategie války s terorismem od Richard A. Clarka, a ve spojitosti s děním 

uvnitř administrativy a rozhodovacím procesem budou i v rámci této práce klíčové texty 

Groupthink, Iraq and the War on Terror: Explaining US Policy toward Iraq od Diny Badie a 

Anatomy of Failure: Bush’s Deision-Making Process and the Iraq War od Tansa G. Massouda 

a Davida Mitchella. 

Text této bakalářské práce se tak bude ve své hlavní části soustředit právě na 

rozhodovací proces spojený se zahájením konfliktu v Iráku a to skrze aplikaci třech základních 

modelů formulovaných Grahamem T. Allisonem v knize Essence of desicion: explaining the 

Cuban missile crisis z roku 1971, které nabízejí možnost odlišných pohledů založené na různém 

vnímání hlavního aktéra v podobě Spojených států jako unitárního racionálního aktéra, 

americké administrativy jako konglomerátu organizací či detailním pohledem do zmíněné úzké 

skupiny vlivných individuálních osobností, které za formováním a plánováním invaze stály. 

Už s publikováním prvního vydání se tyto modely staly průlomovým způsobem analýzy 

v rámci Foreign Policy Analysis a nově nabídly širší možnost teoretického pojetí studia procesů 

decision-making a vysvětlení povahy událostí jako takových. Zlom znamenala především 

možnost překonání pojetí racionálního aktéra a detailnějšího studia struktury samostatných 

institucí a organizací, které vládu tvoří, i samotného vnitřního fungování na úrovni jednotlivců 

a interních jednání. I přes kritiku přílišné komplexnosti a nedostatečné formulace si i v dalších 

dekádách zachovaly v rámci disciplíny svou hodnotu i popularitu, jež trvá v podstatě dodnes. 

Je však pravdou, že jejich efektivní aplikace vyžaduje vlastní bližší konceptuální interpretaci 
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s cílem zvýraznění základních kategorií či obecných tendencí souvisejících s charakteristickým 

pojetím aktéra a jeho chováním. 

Následující kapitola se bude soustředit právě na toto teoretické vylíčení, definování a 

konceptualizaci základních Allisonových modelů pro účely této práce, včetně nastínění 

způsobu jejich aplikace. Další část se bude zabývat povahou americké zahraniční politiky po 

konci studené války, tzn. konfliktem mezi multilateralismem a unilateralismem, a dále také 

nastíněním americké zahraniční politiky vůči Iráku a to především v 90. letech, které zahrnují 

v prvé řadě konflikt v Perském zálivu a pozdější nastavení sankčního režimu. Záměrem tudíž 

bude nabídnout kontext pro analyzovaný proces uvnitř americké administrativy po roce 2000. 

Jádrem textu bude část nabízející aplikaci modelů na proces rozhodování vedoucí 

k invazi do Iráku v roce 2003. Analýza bude rozdělena do třech částí, z nichž každá bude 

založena na aplikaci jednoho z teoretických modelů a nabídne jiný pohled a perspektivu na 

zvolený decision-making proces v rámci vlády prezidenta George W. Bushe. Klíčové poznatky 

a závěry z aplikace modelů budou později interpretovány a shrnuty do samostatné kapitoly, a 

to nejen ve spojitosti s vybraným případem přípravy invaze, ale také z velké části s teoretickou 

stránkou aplikace modelů. Pozornost v tomto případě připadne odlišnostem v přínosu 

jednotlivých modelů na obraz celého procesu. 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl skrze aplikaci na případ americké invaze do 

Iráku demonstrovat neustávající empirickou hodnotu modelů Grahama T. Allisona a zároveň 

využít jejich konceptuální zpracování a intepretaci ke zkoumání konkrétního rozhodovacího 

procesu. Výsledkem by mělo být nejen představení více možných perspektiv k nahlížení na 

danou událost, ale především hlubší porozumění jejího charakteru a povahy, příčin pozdějšího 

konfliktu a také vnitřního fungování Bushovy administrativy během prvního funkčního období. 
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1. Modely Grahama T. Allisona a proces decision-making 

Graham T. Allison ve své známé knize Essence of Decision: explaining th Cuban 

Missile Crisis nabídl pro disciplínu bezpečnostních a konfliktních studií zcela přelomové pojetí 

procesu rozhodování, který se do té doby zdál být jakousi „černou skříňkou“ (black box). Už 

první vydání knihy z roku 1971 se stalo milníkem v tom smyslu, že demonstrovalo dosažitelnost 

více vědomého teoretického přístupu ke studiu zahraniční politiky a samotného procesu jí 

doprovázející. Do té doby se literatura více detailně problematice věnovat nedokázala a byla to 

právě Allisonova práce, která teoreticky napomohla k zisku větší pozornosti a dalšímu rozvíjení 

tohoto tématu. 

Význam definovaných modelů tkví především v nabídnutí nového pohledu na 

vysvětlení jevů pramenících z konkrétní zahraniční politiky a ovlivňující půdu nejen 

mezinárodních vztahů. Kromě osvětlení do té doby základního přístupu racionálního unitárního 

aktéra totiž Allison rozebírá a užívá i další dva nové modely – model organizačního procesu a 

model byrokratické politiky. Jejich přínos je jistě obrovský a to díky, v té době, odlišnému 

pohledu na aktivitu, složení a působení státních či vládních představitelů. Je překročen stín 

pojetí státu či vlády jako unitárního a zcela racionálního aktéra a naopak je jeho podoba 

popisována buď jako konglomerát organizací či skupina jedinců s konfliktními cíli a snahou 

zisku co největší výhody ve svůj prospěch. 

V této kapitole tak představím nejen tyto tři modely v původní podobě z roku 1971, z níž 

bude tato práce vycházet, ale skrze interpretaci modelů dojde i ke zhodnocení vývoje modelů a 

rozvíjení jejich chápání v rámci disciplíny Foreign Policy Analysis, a to včetně kritiky, která 

k tomuto vývoji napomáhala. 

1.1. Model racionálního aktéra 

Racionální model, v mezinárodních vztazích a obecně ve Foreign Policy Analysis 

nejčastěji užívaná forma analýzy událostí, si dle Allisona klade za cíl vysvětlit události 

mezinárodních vztahů soustředěním se na cíle a kalkulace jednotlivých národů a jeho vlád, 

které chápe jako racionální a unitární aktéry, a jejichž chování je vedené nejen inteligentním 

uvažováním, ale je založeno i na systému hodnot, na rozumové konzistenci a naopak není nijak 
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ovlivňováno motivy, preferencemi, či morálními kvalitami jednotlivců.2 Základem aplikace 

modelu je tak studium regularit a opakovaných jevů.3 

Zároveň se však model snaží distancovat od obecnějšího pojetí aktéra jen jako státního 

útvaru a zdůrazňuje, že je nutno brát i ohled na jeho osobnost. Nestabilním momentem mohou 

být právě základní principy a hodnoty, jelikož důraz na jejich dodržování či upřednostňování 

se může lišit vládu od vlády. Nemění se však vlastnost v podobě centralizace, ať už je aktér 

vnímán jako státní představitel či jen dominantní a vlivná složka výkonné moci.4 

Středem pozornosti během aplikace modelu a líčení vzniklého obrazu je vyhledávání 

těch hlavních hodnot a cílů, které chce stát jako aktér maximalizovat díky svému racionálnímu 

chování. Proces také dává velkou hodnotu a roli důsledkům a hodnotám závažnosti, které volbu 

samy o sobě formují. Aktér pracuje s jasně daným souborem alternativ, z nichž vybírá na 

základě míry risku, který přináší.5 Zároveň je také důležité sledovat, jakým způsobem aktér 

sleduje druhou stranu konfliktu a jak interpretuje jednotlivé příchozí signály. Jistota totiž 

v rámci této hry není možná a tak je veškerá aktivita závislá na přesvědčeních a vlastních 

taktikách, jejichž součástí jsou i možné předpoklady, jaké reakce na druhé straně vyvolají.6  

Samotná racionální volba, jako důsledek vzniklé hrozby, je charakterizována jednak cíli, 

neboli preferencemi reprezentujícími hodnoty, vzniklými alternativami, které obsahují vždy 

vlastní soubor akcí, a důsledky, jako výsledky této akce. Důsledky jsou tvořeny na základě 

předpokladů o schopnosti toho, kdo dělá rozhodnutí, a celkově o přesnosti jeho uvažování a 

mohou mít díky možnému náhledu na následné dění rozhodující vliv na volbu.7 

Pro pochopení modelu je důležitá i diskuze ohledně samotného pojmu racionalita. 

Allison si sám klade otázku, jestli má v rámci rozhodovacího procesu kompletní informace o 

všech alternativách a jejích důsledcích či musíme počítat s omezením jeho znalostí. Racionalita 

je tak rozdělena na dva typy, obsáhlou a limitovanou. Zatímco obsáhlá racionalita ve smyslu 

přístupu ke kompletním a perfektním informacím je považována více za teoretickou a hůře 

dosažitelnou, limitovaná racionalita se v tomto případě zdá relevantnějším konceptem v rámci 

modelu. Počítá totiž s nikoli nutně nejlepší volbou, nýbrž jen optimální a nejvhodnější 

                                                 
2 ALLISON, Graham T. Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. New York: Harper Collins, 

1971, s. 10-14. ISBN 0-673-39412-3. 
3 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 29 
4 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 32-33 
5 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 33-34 
6 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 24-25 
7 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 29-33 
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v kontextu dané situace a studia informací, které byly do té chvíle k dispozici. Může tak dojít i 

k odklonu od striktního dodržování hodnot i důrazu na pohled druhé strany.8 

Takovéto chápaní racionality, včetně důrazu na snahu maximalizace hodnot, je však 

především z psychologického hlediska zpochybňováno. Za daleko výraznější tendenci je 

považován respekt k zavedenému statusu quo či jinak pojatému záchytnému bodu jako symbolu 

jistoty. Namísto naplnění potenciálu by tak měl převažovat co nejmenší risk a respekt k menším 

ztrátám.9  

Kritika racionálního modelu jako takového je však ve větší míře založena na 

zpochybňování jeho jednoduchosti, neschopnosti konstruktu odhalit více o konkrétním aktérovi 

či práce s jediným časovým bodem, což se může promítnout v nedostatečném přemýšlení nad 

příčinami i důsledky v širším časovém úseku a omezení se jen na maximalizaci hodnot a práci 

s jistým souborem daných důsledku. Naopak je například vyzdvihována role přihlížení na 

potencionální reakce druhé strany, která především během kubánské krize, které je hlavní case 

study knihy Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis, byla velmi výrazná.10 

1.2. Model organizačního procesu 

Původní vnímání ale Allison posouvá dále a začíná právě u modelu zabývajícího se 

organizačním procesem. Vláda v tomto pojetí již není vnímána jako unitární aktér, nýbrž jako 

konglomerát volnějších organizací, které každé samy o sobě žijí vlastním životem a mají své 

vlastní úkoly i cíle. Vláda jako vrchol celé struktury vnímá problémy skrze své organizační 

sektory, které jsou motorem celého procesu a práce státu. Pravidla a fungování organizací ve 

velké míře ovlivňuje, jak vláda jako taková reaguje a jak se chová.11 

Aktivita je též ve velké míře charakterizována stabilitou, malou mírou učení, a je dále 

ovlivněna vyhýbáním se nejistotě, a to např. v podobě dlouhodobějších strategií či velkých 

plánů, dále skrze stabilizování rozpočtu, ukotvení praktik a tvoření a striktní dodržování tzv. 

standartních operačních procedur, které souží hlavně k řešení standartních situací a jejich 

                                                 
8 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 30-31 
9 FARKAS, Andrew. Evolutionary Models in Foreign Policy Analysis. International Studies Quarterly [online]. 

1996, vol. 40, no. 3, s. 344- 345 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-
63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#A
N=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr 
10 BENDOR, Jonathan, HAMMOND, Thomas H. Rethinking Allison’s Models. The American Political Science 

Review [online]. 1992, vol. 86, no. 2, s. 308-309 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1964222 
11 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 67-69 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr
http://www.jstor.org/stable/1964222
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platnost vyplývá především z jejich efektivity. Ve svém souboru později tvoří programy a 

repertoáry organizace jako takové.12 

Stabilita a konzistence chování však často bývá podrobena kritice jako slabá stránka 

jinak dobře definovaného modelu. I přes na první pohled jednoduchá a proveditelná pravidla 

může být vystupování více komplexní a to vzhledem k častým výjimkám i modifikacím, které 

mohou být důsledkem nových situací. Nepředvídatelnost může plynout i z nejistoty, na základě 

kterého pravidla bude organizace jednat, či překrývání některých norem.13 

Při řešení konkrétního strategického problému ale nepracují organizace společně. Jejich 

aktivita se odehrává v jakési částečné nezávislosti, kdy každá řeší svou část problému a 

soustředí se jen na svůj podíl, kterým může přispět. Většinou se jedná o soustředění na 

konkrétní oblast, např. ministerstvo obrany má tak pro ilustraci kontrolu na vojenskou 

bezpečnost, ministerstvo zahraničí nahlíží na problém z pohledu diplomacie, CIA má na starost 

aktivitu zpravodajských služeb a její řešení části problému, k němuž je důležité pochopení 

situace pro implementaci jednotlivých procedur a programů.14 

Akce jako základní jednotka analýzy je tudíž v tomto případě více programového 

charakteru a je na ni pohlíženo jako na výsledek činnosti organizací a organizačního procesu.15 

V rámci finální akce je pozornost přenesena na vládní lídry nesoucí veškerou odpovědnost za 

přidělené úkoly, ovšem jejich volba se většinou shoduje s předešlou aktivitou organizací. Ve 

specifickém čase je tak vláda skutečně založena na zavedeném konglomerátu organizací 

s vlastními cíli, programem a repertoárem. Cílem aplikace modelu by tak mělo být odhalení 

ustavených pravidel a procedur, které lze poskládat do aktivity a finální akce.16 17 

Vývoj vnímání i aplikace tohoto modelu však namísto zřetelnější operacionalizaci a 

konceptualizaci vede spíše ke sloučení s následujícím třetím modelem, modelem byrokratické 

politiky.18 Tendence k tomuto kroku vyvstávají především z často kritizované nejasné hranice 

                                                 
12 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 84 
13 BENDOR, HAMMOND, 1992. Rethinking Allison’s Models. s. 309-310 
14 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 67-69 
15 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 81 
16 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 87-88 
17 SATKOVÁ, Monika. Organizačné prostredie zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Journal of 

International Reations [online]. 2013, vol. 11, no. 2, s. 96 [2017-04-23]. ISSN 1339-2751. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-
093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db
=poh 
18 SATKOVÁ, 2013. Organizačné prostredie zahraničnej politiky Slovenskej republiky. s. 96 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db=poh
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mezi těmito modely a předpoklady, že kvůli jejich prolínání není zcela jasné, jestli není model 

byrokratické politiky jen rozšířením organizačního modelu.19 

Model byrokratické politiky, jak je tento koncept označován, mísí dva přístupy v závěr, 

že proces rozhodování je založen na vyjednávání mezi vládními aktéry, kteří reprezentují zájmy 

svých organizací. Proces je v první fázi charakterizován vyškrtnutím takovým možností, které 

jsou pro jejich organizace nepřípustné, ve fázi druhé poté dochází k hlubšímu prozkoumání 

zbývajících alternativ s ohledem jinak na cíle a zájmy organizací, ale také postojů daných 

aktérů. Poté proces přechází do vyjednávací fáze uvnitř vlády, jejímž principům se bude text 

věnovat níže.20 Tento model v kombinaci s polyheuristickou teorií byl například v rámci 

Foreign Policy Analysis aplikován na rozhodnutí německé participace v misi EUFOR 

v Demokratické republice Kongo. V této práci však bude pro analýzu stále platný podklad 

původních třech modelů, ovšem hodnota tohoto vývoje spočívá v především v bližší poznání i 

pochopení chování a přístupu aktérů v rámci tohoto procesu. 

V původní podobě i v pozdějších rozpracovaných verzích počítá tento model s tzv. 

obsáhlou racionalitou, tedy perfektní informovaností organizací o všech alternativách a 

perfektně soutěživým prostředím, ačkoli i při samotné aplikaci je vycházení z tohoto 

předpokladu obtížnější a to vzhledem k její zdánlivé nemožnosti.21 Kritika však často proti 

perfektní informovanosti organizaci omezenou racionalitu jedinců, kteří tyto celky tvoří a 

vytváří otázku, jestli je opravdu možné, aby organizace mohla pracovat rozumněji než jí tvoření 

jedinci. Závěrem bývá obhajoba výhodnější pozice organizací na základě nerozděleného 

pohledu na věc či schopnosti vytvářet spolehlivou strukturu pro řešení problému, která může 

zčásti kompenzovat možnou nespolehlivost jejich součástí.22 Tento předpoklad blížící se 

původní premise o perfektní informovanosti organizací tak i v této práci zůstane zachován. 

1.3. Model vládní politiky 

Model byrokratické politiky na rozdíl od obou předchozích nepočítá s jednotnou 

strukturou, unitárním aktérem a jednotným cílem, nýbrž nahlíží na rozhodovací proces jako na 

hru či přetahovanou mezi mnoha aktéry v podobě jednotlivců s vlastním vnímáním problému, 

                                                 
19 BENDOR, HAMMOND, 1992. Rethinking Allison’s Models. s. 301 
20 BRUMMER, Klaus. The Reluctant Peacekeeper: Governmental Politis and Germany’s Participation in 

EUFOR RD Congo. Foreign Policy Analysis [online]. 2013, vol. 9, no. 1, s. 1-2 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-
093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db
=poh 
21 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 69-71 
22 BENDOR, HAMMOND, 1992. Rethinking Allison’s Models. s. 311-312 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db=poh
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cíli, zájmy, prioritami založenými na předchozích zkušenostech, postojích k problému, či 

tlacích a hranicích, např. vymezení rozpočtu či nutnost velkých projevů.23 Nemusí se však vždy 

jednat o přímo o jednotlivce, ale velmi často lze v rámci procesu identifikovat autonomní 

skupiny či mocenské kruhy tvořící se buď okolo klíčových politických aktérů či jako 

reprezentace alternativy. 

Hra konstituující chování vlády je založena na existenci tzv. akčních kanálů, které lze 

definovat jako způsob vládní akce na specifický problém. Tyto kanály jsou samy o sobě 

založené na zmíněném vyjednávání a „tahání za nitky“, v nichž je důležitá identifikace 

mocenského rozložení a zodpovědností, jež často závisí na výchozím postavení a pozici, z níž 

aktéři do hry vstupují. Ta též ovlivňuje vnímání celého problému.24 

Tento princip, jež nese v originální práci označení „where you stand depends on where 

you sit“, je při interpretaci modelu nejčastějším terčem diskuzí a nejistot o způsobu jeho 

pochopení a aplikace. Ve své podstatě jeho hodnota spočívá v tom, že informace o „křesle“, 

v němž aktér sedí lze využít k získání lepšího povědomí o jeho postojích, prioritách a 

vlastnostech viditelné v chování.25 Jeho kritika však zakládá svůj názor na příliš obecné definici 

a zmatení z pravého významu premisy či jejího vztahu k jiným částem modelu. Nesouhlas 

vzbudil i předpoklad zahrnutí osobních preferencí do procesu.26 

Ačkoli Allison v druhém vydání knihy zdůraznil, že vztah mezi jeho pozicí ve vládním 

procesu a jeho postoji není založen na závislosti, nýbrž je naznačeno, že pozice jen v jisté míře 

ovlivňuje aktérovy preference, práce s efektivnějším uchopením premisy i modelu celého 

v tomto bodě nezůstala. S již zmíněným modelem byrokratické politiky, který v podstatě 

kombinuje prvky druhého a třetího modelu, byla tato premisa upravena do znění, z něho 

vyplývá, že preference a postoje aktéra ve vládním procesu vyplývají ze zájmů jeho organizace. 

Někteří autoři šli v interpretaci ještě dále a např. Klaus Brummer ve svém textu, v němž tento 

nově formulovaný model aplikoval na německou zahraniční politiku v záležitosti participace 

na misi EUFOR v Kongu, a základ premisy zahrnul do polyheuristické teorie. Jádrem tedy dle 

Brummera nebudou jen politické kalkulace, ale také organizační zájmy. Ty tak nebudou hrát 

roli jen v první fázi rozhodování, kdy jsou odmítány nepřípustné možnosti, ale také v následné, 

                                                 
23 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 162-163 
24 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 157-158 
25 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 176 
26 BENDOR, HAMMOND, 1992. Rethinking Allison’s Models. s. 317-318 
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v níž je jejich důležitost spojena i s vyjednáváním jednotlivců.27 Pro tuto práci tak z tohoto 

vývoje chápání části modelu kritiky samotné je důležité především vnímání premisy. Tedy 

uvědomění si, že i v rámci vnitřních vyjednávání je nutno brát v potaz příslušnost k organizaci, 

a vlivu tohoto jevu pro jedince i samotné vnímání modelu i při použití v jeho původním, 

původně hůře chápaném, znění. 

Konečná akce není tak ve svém důsledku chápána jako záležitost výběru, ale spíše jako 

politický výsledek, vycházející z předešlých konfliktů, kompromisů a souboru na sobě 

nezávislých aktivit a rozhodnutí vzniklých v průběhu procesu. Je tak zřejmé, že se nemusí vždy 

setkat s obecným souhlasem a může být v rozporu se zájmy jiných jedinců či organizací, které 

reprezentují.28 Je také důležité zmínit, že toto chápání rozhodovacího procesu nezahrnuje 

bezchybné a perfektní informace, součástí hry jsou naopak špatná očekávání, nedorozumění či 

komunikační problémy jako šum.29 

Aplikace modelu a jeho empirická hodnota byly například demonstrovány na případu 

volby administrativy prezidenta Barracka Obamy početně posílit jednotky v Afganistánu 

v prosinci 2009. Tato práce též vycházela ze zcela původního znění modelu z roku 1971, který 

upravila do setu hypotéz o chování aktéra, které byly testovány skrze otázky, jež definují 

základní kategorie modelu, o nichž jsem se zmiňoval.30 Dalším podobným případem aplikace 

je i práce Conora Keana zaměřující se na rozhodovací proces americké zahraniční politiky 

v záležitosti snah o omezení obchodu s drogami v Afganistánu.31 !!!!!!! 

Model však bývá považován za velmi slabý a to vzhledem k velké komplexnosti a 

dvojznačnosti základních premis. Některé body jsou dle kritiky nedostatečně definované či 

jednoduše nejasné, což může ve finále velmi ztížit aplikaci a použití na konkrétní případ v rámci 

mezinárodních vztahů. Může to být tak právě tato nedůslednost logických vztahů i povědomí, 

co se můžeme z empirického důkazu naučit a co z něj s jistotou vyvodit, co Allisonovu práci 

                                                 
27 BRUMMER, 2013. The Reluctant Peacekeeper: Governmental Politis and Germany’s Participation in 

EUFOR RD Congo. s. 5-6 
28 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 162-164 
29 ALLISON, 1971. Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis. s. 178-179 
30 MARSH, Kevin. Obama’s Surge: A Bureaucratic Politis Analysis of the Decision to Order a Trop Surge in 

the Afganistan War. Foreign Policy Analysis, vol. 10, no. 3, s. 266-270 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-
093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db
=poh 
31 KEANE, Conor. The Impact of Bureaucratic Conflict on US Counternarcotics Efforts in Afganistan. Foreign 

Policy Analysis [online]. 2016, vol. 12, no. 3, s. 295-314 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-
7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&d
b=a9h 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&db=a9h
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&db=a9h
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&db=a9h
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podle některých autorů sráží i přes fakt, že jeho práce neztrácí během let na obrovském 

významu.32 

Někteří autoři, jako například Nelson Michaud, se snažili tyto nedostatky přejít spojení 

základů modelu s jinými teoriemi, v tomto konkrétním případu s konceptem strukturování moci 

Vincenta Lemieuxe. Tento přístup člení rozhodnutí do jednotlivých epizod, jež hrají v jeho 

tvoření role, a jejich pozdějších součtu. Michaud jej zvolil jako demonstraci zmíněné 

nedůslednosti v přístupu k líčení interních proměnných, jako vliv aktérů, jejich případná 

nadřazenost či podřazenost vůči ostatním, akčním kanálům či lepší vyniknutí tvoření kruhů na 

základě blízkosti vlastních politik. Rozdělení procesu do jednotlivých epizod, při jejichž 

zpracování dochází vždy na jejich konci ke shrnutí přetahování, tlaků a hierarchie již v průběhu, 

doplňuje koncept tam, kde zaostává.33 

Následující práce však bude vycházet z interpretace původního rozpracování modelů 

z publikace Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis z roku 1971 a při analýze 

se též bude inspirovat zmíněnými empirickými pracemi. Jejich aplikace tedy bude spočívat 

v konkrétním vymezení a naplnění základních kategorií, které byly krátce představeny, a 

zahrnutí i jiných konceptů s nimi spojenými. V případě modelu racionálního aktéra se práce 

zaměří na konstrukci hrozby režimu Saddáma Husajna a její vývoj, který bude založen 

oficiálních vládních dokumentech a základních konstruktech a idejích americké zahraniční 

politiky, a v druhé části bude analyzovat možné alternativy a uvažování, které mohlo vést 

k preferenci užití síly. Aplikace modelu organizačního procesu se bude soustředit na povahu 

procesu a jádro konečného rozhodnutí z pohledu fungování organizací, dále bude skrze 

vytváření ospravedlňujících důkazů pro invazi analyzováno, jak se promítly rozdílné pohledy 

organizaci a jejich fungování na charakter procesu, a poslední část se zaměří na klíčové postoje 

a cíle institucí tvořící strukturu a jak ovlivnily fungování konglomerátu a podobu konečného 

kroku. Poslední část analýzy věnující se vládnímu procesu definuje rozdílné kruhy, v tomto 

případě dělené na základě rozdílného smýšlení a postoje k invazi, následně krátce definuje 

hlavní individuální aktéry obou skupin, včetně jejich postojů, cílů a postavení ve vládě, a 

                                                 
32 BENDOR, HAMMOND, 1992. Rethinking Allison’s Models. s. 313-314 
33MICHAUD, Nelson Bureaucratic Politics and the Shaping of Policies: Can We Measure Pulling and Hauling 

Games? Canadian Journal of Political Science [online]. 2002, vol. 35, no. 2, s. 276-278 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-

63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1za

XRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr 

  

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr
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v závěrečné části se analýza opět zaměří na povahu akčního kanálu, tedy jak v rámci hlavních 

kruhů docházelo k vyvíjení tlaku, využívání silnějšího postavení k prosazení plánu invaze apod. 

Čistě z teoretického hlediska je primárním cílem práce aplikace modelů na zmíněnou 

case study, nabídnutí různých pohledů na samotný konkrétní rozhodovací proces a odhalení 

skutečných, v jiném slova smyslu zákulisních či méně viditelných, příčin konečné akce. 
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2. Americká zahraniční politika a strategie vůči Iráku na přelomu 

20. a 21. století 

Kořeny zájmu americké diplomacie v regionu sahají do období po první světové válce, 

kdy dominantními vnějšími aktéry byly tradiční velmoci jako Velké Británie a Francie. 

Faktický vliv si USA vytvořily až po konci druhé světové války především v Iránu. Tento stav, 

který se projevoval v podpoře šáha Muhammada Rezy Pahlavího, však trval jen do konce 70. 

let, konkrétně do revoluce, která postavila do čela země ajatolláha Chomejního, a ukončila 

skoro třicetiletou americkou dominanci ve zdejším veřejném životě i zahraničně-politické 

orientaci. Zároveň však Spojené státy nepolevily ve snaze udržet a posílit vliv v oblasti. 34 

Irák byl naopak pro americký vliv velkou dobu více uzavřený a to vzhledem 

k tradičnímu postavení Velké Británie na Blízkém a Středním východě. Tuto situaci posiloval 

např. i tzv. Bagdádský pakt mezi muslimskými státy a Velkou Británií, na jehož uzavření se 

sice americká diplomacie podílela, ovšem ve finále se stala pouhým pozorovatelem. Vliv Velké 

Británie však postupně oslaboval a samotný Irák ukončil vyjednanou spolupráci již tři roky po 

uzavření, tedy v roce 1958 poté, co prošel vojenským převratem. 

V šedesátých letech si v zemi upevňovala pozici strana Baas, jejíž sílu od sedmdesátých 

let budoval především Saddám Husajn, a to skrze pevnější kontrolu nad bezpečnostními 

složkami 35 a později pomocí intrik a eliminace soupeřů. Od roku 1979, kdy se oficiálně stal 

prezidentem, lze v Iráku mluvit o autoritativním režimu založeném nejdříve na stranické 

hierarchii, s postupem čas se však základna režimu obohatila o vytvořenou mocenskou 

strukturu, irácký šovinismus a budovaný kult osobnosti. Ačkoli se strana během Husajnova 

vedení přeměnila na masovou organizaci, silnějším mocenským meřítkem se stala klanová 

příslušnost či kmenové a rodinné svazky. Jmenování baasistů do klíčových orgánů, jakým byla 

především Rada revolučního vedení s rozhodujícími výkonnými, zákonodárnými a soudními 

pravomocemi, tak bylo řízeno na základě těchto vztahů a loajality k režimu.36 

Zvyšující se napětí v regionu postupně přitahovalo stále více americké pozornosti. 

Irácká zahraniční politika, výrazně ovlivněna mobilizací populismu, byla daleko agresivnější. 

                                                 
34 DUNNE, Michael. The United States, the United Nations and Iraq: Multilateralism of a Kind. International 

Affairs [online]. 2003, vol. 79, no. 2, s. 258-260 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/3095820 
35 DUNNE, 2003. The United States, the United Nations and Iraq: Multilateralism of a Kind. s. 259-260  
36 GOMBÁR, Eduard, PECHA, Lukáš. Dějiny Iráku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 500-505. 

ISBN 978-80-7422-249-8. 

http://www.jstor.org/stable/3095820


15 

 

Prvním výrazným projevem byla snaha využít porevoluční slabosti a údajné izolace Íránu. Irák 

se preventivním útokem a zahájením ozbrojeného konfliktu v roce 1980 postavil do role 

agresora. Legitimace ofenzivy byla argumentována na základě odmítnutí předložených 

požadavků a územních nároků.37 

Ačkoli mohly USA i SSSR v této chvíli zůstat neutrální, sovětská intervence do 

Afganistánu takovou možnost zmařila. Spojené státy se tak na Blízký a Střední východ 

soustředily o to více a cílily ke kontrole zásob ropy v Perském zálivu. Útok na tuto oblast tedy 

byl brán jako útok na americké zájmy, které mohou být bráněny všemi možnými prostředky, a 

to včetně síly. Od roku 1982 tak dochází k americkému sbližování s Irákem, které se projevilo 

například vyškrtnutím Iráku ze seznamu zemí podporující terorismus či v roce 1984 obnovením 

diplomatických vztahů. Iráku se dostalo i ekonomické pomoci, konkrétně pro zemědělský 

export, a zvýšena byla i podpora amerického námořnictva v Zálivu.38 39 

Ukončení konfliktu v roce 1988, které bylo možné až díky psychologickému tlaku a 

celkové vyčerpanosti obou aktérů,40 bylo následováno zásadní změnou atmosféry na 

mezinárodní scéně. Konec studené války znamenal v podstatě obrat a přehodnocení celé 

americké zahraniční politiky a počátek odklonu od multilateralismu k unilateralismu, jehož 

plný projev je sice spojován až s obdobím následující události 11. září 2001, ovšem zárodky 

lze v americké diplomacii sledovat prakticky daleko dříve. 

Už období po druhé světové válce je typické silným multilateralismem. Vznik a 

investice do udržování mezinárodních institucí, respekt k normám a nastaveným pravidlům, 

tedy základní charakteristiky tohoto přístupu, byly stěžejními cíli mezinárodní komunity. Jak 

však tvrdí David Skidmore, je pravdou, že americká zahraniční politika se držela především 

prvního bodu, zatímco druhý příliš dodržován nebyl. Spojené státy se podílely na vzniku mnoha 

organizací, ovšem vzhledem k tomu, že jejich fungování záviselo právě na amerických zdrojích 

a moci, nebraly tyto závazky vždy vážně. Prostředí udržované hrozby ze strany SSSR nutilo 

USA spíše omezovat nepřijatelné chování druhých namísto svého a právě tato závislost institucí 

na podpoře USA měla za důsledek toleranci zvláštního postavení americké diplomacie. 

Skidmore tak vyvozuje, že se jednalo v rámci západního bloku více o hegemonické postavení 

                                                 
37 GOMBÁR, PECHA, 2013. Dějiny Iráku. s. 507-508 
38 GOMBÁR, PECHA, 2013. Dějiny Iráku. s. 513-515 
39 DUNNE, 2003. The United States, the United Nations and Iraq: Multilateralism of a Kind. s. 262-263 
40 GOMBÁR, PECHA, 2013. Dějiny Iráku. s. 515-516 
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než multilateralismus. Konkrétní projevy lze hledat například v amerických intervencích ve 

Střední Americe, Íránu, Chile apod., i v minimálních konzultacích s NATO. 41 

Konec studené války však přinesl změnu atmosféry a také nová očekávání o chování 

USA. Západní spojenci doufali, že se USA podřídí univerzálním pravidlům ve stejné míře, jak 

to činili již dlouho oni, ovšem americká moc se svých výsad vzdát nechtěla. Důvěra ostatních 

aktérů poklesla a naopak zesílila snaha americkou moc skrze nastavené mechanismy 

kontrolovat a zabránit její dominanci. 

Spojené státy naopak zastávaly názor, že pád Sovětského svazu jim vzhledem 

k mocenské mezeře mez jí a Evropou a stále menšímu angažování v mezinárodních 

organizacích přináší příležitost naklonit se více k unilaterálnímu jednání. V devadesátých letech 

tak lze identifikovat snahy o novou interpretaci norem či vytvoření nových pravidel do takové 

podoby, jež by minimalizovala omezení nezávislého a svobodného chování na mezinárodním 

poli či v rámci akcí doma a v zahraničí, tedy základního znaku unilateralistické doktríny.42 

O unilateralistickém vystupování Spojených států lze mluvit již za prezidenta George 

H. W. Bushe. Ve své Zprávě o stavu Unie z ledna 1990, v níž naplno oznamuje vítězství ve 

studené válce, hovoří také o nové vizi světa pod americkým vedením. Devadesátá léta měla 

USA nabídnout nové a silnější postavení a tedy prostor pro nezávislejší jednání. I přesto se 

nejednalo o ryzí unilateralismus. Multilateralistické znaky lze v tomto období sledovat 

především během války v Perském zálivu, kde byla skrze invazi aplikována kolektivní 

bezpečnost. Nejen v tomto případě je ale nutné zmínit, že Rada bezpečnosti OSN byla spíše 

využívána k posvěcení obrany amerických cílů a zájmů v regionech se složitěji se jevící 

situací.43 

Krize v Zálivu a následný konflikt zahrnující intervenci aliance s mandátem Rady 

bezpečnosti OSN je pro směřování americké blízkovýchodní politiky zcela určující událostí. A 

to i s přihlédnutím k faktu, že události z Kuvajtu se později staly součástí diskuze o intervenci 

do Iráku v roce 2003, která bude ústředním tématem této práce. 

                                                 
41 SKIDMORE, David. Understanding the Unilateralist Turn in U. S. Foreign Policy. Foreign Policy Analysis 

[online]. 2005, vol. 1, no. 2, s. 208-210 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 
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ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19316076&db=poh 
42 SKIDOMORE, 2005. Understanding the Unilateralist Turn in U. S. Foreign Policy. s. 213 
43 KREJČÍ, Oskar. Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie. 2., upr. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2009, s. 278. ISBN 978-80-7431-003-4. 
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Rok 1990 navíc znamenal obrat postoje americké zahraniční politiky vůči Iráku. 

Agresivita Saddáma Husajna v Kuvajtu, plynoucí z hospodářské vyčerpanosti a zadluženosti 

po dlouhém konfliktu z osmdesátých let, se nesetkala s očekávanou benevolencí, neutralitou či 

dokonce souhlasem USA. Čtyři požadavky na Kuvajt, následné zahájení vojenských manévrů 

na hranicích, za účelem ustoupení a především prominutí dluhů, a srpnová okupace naopak 

vyvolaly rozhořčení nejen ze strany OSN, která vydala rezoluci vyzývající ke stažení vojsk, ale 

i George H. W. Bushe, který následně uvalil na Irák hospodářské embargo. Tomu ještě před 

sloučením Kuvajtu s Irákem předcházelo i embargo na vývoz zbraní, námořní blokáda 

k prosazení sankcí a vyslání amerických jednotek do Saudské Arábie, která se cítila v ohrožení. 

Po 8. srpnu, kdy Irák definitivně prohlásil Kuvajt za svou pevnou teritoriální součást, 

začal prezident Bush s prosazováním aktivní podpory pro osvobození Kuvajtu silou. Tím se 

snažil navázat na doktrínu prezidenta Cartera z 21. 1. 1980, která v reakci na sovětskou invazi 

do Afganistánu kladla důraz na nutnost obrany amerických zájmů v Perském zálivu.44 Přístup 

amerického prezidenta tak šel ruku v ruce s cíli jako vytvoření nového světového řádu, nebo se 

zabráněním irácké kontroly nad další větší částí zásob světové ropy, konkrétně devíti procent, 

které se nacházely na území Kuvajtu. Roli tak hrála nejen regionální a světová mocenská 

politika, ale i zájmy spojené s těžbou a kontrolou ropných polí.45 

Plán pro vynucení ústupu iráckých vojsk se tak stal možností demonstrovat americkou 

sílu supervelmoci. Ta se v druhé polovině roku 1990 částečně potvrdila jednak ve vybudování 

silné koalice, ale také v zisku mandátu Rady bezpečnosti OSN. Vydané rezoluce o stažení Iráku 

nabídly v případě, že se nepodřídí, možnost provedení vojenského zásahu k prosazení dřívějších 

varování OSN.46 Výsledkem napětí byla Operace pouštní bouře, která proběhla ve dvou fázích 

od 17. ledna do 28. února 1991. Učiněné obraty v zahraniční politice tak mohly být odůvodněny 

snahou o zabránění posílení šíitského islámu, zajištění vojenského zastoupení v Perském zálivu 

na operační úrovni, a dále také zabránění formálního rozdělení Iráku.47 

Sebevědomí Spojených států a snaha jasně demonstrovat sílu nabrala ještě větší 

intenzity během následných leteckých operací. Ačkoli dokázal sovětský vůdce Michail 

Gorbačov před zahájením pozemní operace pod mandátem OSN vyjednat stažení iráckých 

vojsk do šesti týdnů, prezident Bush v této chvíli preferoval radikálnější chování. Jeho 

požadavky, tedy stažení iráckých sil do pouhých čtyř dnů, opuštění vojenské techniky, 

                                                 
44 GOMBÁR, PECHA, 2013. Dějiny Iráku. s. 521 
45 DUNNE, 2003. The United States, the United Nations and Iraq: Multilateralism of a Kind. s. 264 
46 GOMBÁR, 2013. Dějiny Iráku. s. 522 
47 DUNNE, 2003. The United States, the United Nations and Iraq: Multilateralism of a Kind. s. 264-265 
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propuštění zajatců a předání minových polí, vyvolaly na straně Iráku snahy o zrušení sankcí 

OSN, což nakonec vedlo e ztroskotání jednání. Po úspěšném vyhnání Iráčanů z Kuvajtu 

následovalo 3. března 1991 uzavření příměří. 

Kontroverzním tématem debaty se však ještě během válečného stavu stala výzva 

amerického prezidenta k pokračování vojenské akce a svržení režimu Saddáma Husajna. Ačkoli 

veřejnost s jeho plánem ve velké míře souhlasila, proti se postavilo hned několik faktorů. Tím 

klíčovým bylo, že pro takovou operaci by již nemohl jednat pod patronací OSN, jejíž mandát 

se vztahoval jen na osvobození Kuvajtu. Republikánská administrativa navíc takový krok 

považovala za porušení koncepce zahraniční politiky. Podpora zdejší opozice by se totiž stala 

zásahem do vnitřních záležitostí a byl by tak porušen jeden z primárních cílů zahraniční 

politiky, tedy územní celistvost Iráku. Svržení režimu naopak jako cíl americké zahraniční 

politiky stanoveno nebylo. Fragmentace či rozdělení na entity by totiž dle mnoha hlasů vyústilo 

v porušení stability i v celém regionu.48 Tato kritika společně s Bushovými obavami o rozpadu 

koalice v případě změn cílů operace či strachem z možných ztrát z vojenského střetu však 

nakonec způsobila, že plán realizován nebyl. Myšlenka ale opuštěna nebyla.49 

Jedním z ústředních důsledků konfliktů bylo pro Irák nastavení tzv. sankčního režimu. 

Ten v podstatě určoval a charakterizoval podobu blízkovýchodní politiky USA, která mířila 

ke svržení Saddáma Husajna a tzv. strategii dvojího zadržování. Irák i Írán se měly naráz stát 

hlavními aktéry, s nimiž se USA chtěly vypořádat, aniž by bylo nutné je stavět proti sobě. 

Nejednalo se však specifickou vojenskou strategii, ale spíše o způsob posílení plánu počítající 

s americkou vojenskou přítomností v Perském zálivu.50 

Společně se strategií dvojího zadržování je nutné zmínit i koncept tzv. darebáckých států 

(rouge states), jehož záměrem bylo vymezení se vůči konkrétní nedemokratickým státům.51 

Ačkoli se jedná o těžko definovatelný pojem a jeho vnímání se liší na základě dané situace, 

obecně jsou tak označovány státy, kterým vládne nepřátelský režim jednající mimo 

mezinárodně stanovené normy a organizace, a které zároveň disponují zbraněmi hromadného 

ničení. Chování těchto režimů vůči ostatním státům i vlastním občanům bývá velmi agresivní 

a proto jsou tyto země považovány za hrozbu.52 Koncept, který byl užívaný hojně především 

                                                 
48 GOMBÁR, PECHA, 2013. Dějiny Iráku. s. 525-527 
49 KREJČÍ, 2009. Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie. s. 279-280 
50 GOMBÁR, PECHA, 2013. Dějiny Iráku. s. 530 
51 KREJČÍ, 2009. Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie. s. 281 
52 O’REILLY, K. P. Perceiving Rogue States: The Use of the “Rogue State“ Concept by U. S. Foreign Policy 

Elites. Foreign Policy Analysis [online]. 2007, vol. 3, no. 4, s. 297-298 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 
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v druhé polovině devadesátých let a přežil v podstatě dodnes, se zpočátku vztahoval především 

na Libyi, Severní Koreu, Írán a Irák.53 

Kromě placení válečných reparací to tak bylo právě i údajné držení chemických a 

biologických zbraní promítající se v akci OSN, která skrze konkrétní rezoluce č. 661 a č. 687, 

odvolání se na Ženevské konvence z roku 1925 či na závazky plynoucí ze Smlouvy o nešíření 

jaderných zbraní nařizovala zničení těchto zbraní včetně zastavení jejich dalšího vývoje a 

výzkumu. Samotný Irák sice přiznal existenci chemických zbraní, vývoj a výzkum v oblasti 

biologických zbraní ale popíral. I přesto rezoluce přijal a jaderný výzkum k civilním účelům 

ukončil v lednu 1991.54 55 

Sankční režim začal platit již v květnu 1991 s tím, že pokud bude Irák splňovat 

podmínky i následovat pokyny a podmínky sankcí OSN, včetně spolupráce s ustaveným 

subsidiárním orgánem Rady Bezpečnosti OSN UNSCOM, je možné jejich zmírnění. Ačkoli se 

Irák nevzdal odporu a ke spolupráci nebyl vlídný, UNSCOM se během let povedlo zmírnit 

budování zbrojních programů i stabilního monitorovacího zařízení. Fungování UNSCOM se 

datuje do roku 1998, ovšem nutno dodat, že během roku 1997 došlo k přerušení jeho aktivity. 

V roce 1999 byl nahrazen komisí UNMOVIC.56 57 

Sankce byly samy o sobě velmi tvrdé a komplexní a dá se říci, že v poválečné historii 

Rady bezpečnosti OSN neměly obdoby. Jejich záměrem bylo prakticky zbavit Irák politického, 

ekonomického a vojenského vlivu, kterým disponoval před válkou v Perském zálivu a oslabit 

režim Saddáma Husajna. Rozhodující vliv na podobu poválečného vypořádávaní se s Irákem 

měla beze sporu rostoucí nedůvěra Bushovy a později též Clintonovy administrativy. Spojené 

státy byly skálopevně přesvědčeny, že vyjednávání je v podstatě nemožné a jediným možným 

usměrněním je přistoupení k ráznému přístupu. Zároveň byla tvrdost sankcí ospravedlňována 

na základě svého vyššího účelu, tedy že krize a nedostatek potravin bude sloužit jako 

katalyzátor změn v zemi. Na druhou stranu byl tento tvrdý přístup stále více předmětem 

pochybností a varování před možnou humanitární krizi i ze samotných špiček OSN.58 
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Součástí poválečného stavu měla být i kontrola iráckých exportů ropy, včetně 

pozdějšího plánu s označením „Oil for food“ podepřený rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 

706 a č. 712. Tento návrh měl jednak zajistit kontrolu nad tím, aby příjmy z prodeje ropy 

nemohly být využity pro účely zbrojení, a zároveň řešit krizi s nedostatkem potravin a zhoršení 

zdejších životních podmínek. Export tak mohl být použit na prodej potravin a základních 

zdravotních potřeb a každých šest měsíců měl být postupně rozšiřován.59 Ačkoli Irák původně 

plán odmítal, sankce považoval za protiprávní a apeloval na jejich zrušení, ekonomická krize 

donutila Irák v dubnu 1995 plán přijmout. Jak bylo již zmíněno, toto uvolnění později znovu 

vyprchalo s podezřeními plynoucích ze zprávy UNSCOM z roku 1997, v níž byly potvrzeny 

americko-britské předpoklady, že nedochází k ničení všech požadovaných zbrojních arsenálů 

či přerušení výzkumu. UNSCOM si tak stěžoval na formu spolupráce a v důsledku této zprávy 

dokonce došlo na jistou dobu ke stažení inspektorů. 60UNSCOM se sice vrátil k aktivitě během 

března 1998, ovšem jejich aktivita byla krátce poté definitivně pozastavena.61 

Nespokojenost s dodržováním sankcí, společně s již zmíněnou strategií dvojího 

zadržování a plánem sesadit Saddáma Husajna, se tak v roce 1997 promítla ve zprávě 

prezidentské studijní skupiny složené z mnoha analytiků či bývalých politiků. Hlavním 

doporučením bylo co nejrychlejší svržení režimu, zachování územní celistvosti a sankcí. 31. 

října 1998 tak prezident Clinton podepsal zákon o osvobození Iráku, který měl opozičním 

skupinám zajistit finanční podporu ke svržení režimu. Přechodu v Iráku mělo být docíleno 

kromě území celistvosti i na základě respektu k lidským právům, míru, koexistence se 

sousedními zeměmi a ochotou vzájemně spolupracovat. Vrcholem tohoto tvrdšího přístupu byla 

operace Pouštní Liška (Desert Fox), v rámci níž probíhalo od 16. do 19. prosince 1998 ze 

základen v Kuvajtu, Ománu či Bahrajnu letecké bombardování vojenských a strategických cílů 

v Iráků. Do operace se zapojila I Velká Británie, ačkoli podporu rezolucí č. 687 nelze považovat 

za zcela oprávněnou vzhledem k tomu, že byla vydána jako jednorázová a to pouze pro 

osvobození Kuvajtu.  

Ačkoli operace nezískala podporu v Radě bezpečnosti OSN, kde došlo k rozepřím, když 

se např. Ruskou a Francie distancovaly od záměru svrhnout irácký režim, v Kongresu, 

konkrétně ve Sněmovně reprezentantů, Clinton získal podporu nejen leteckého 

bombardováním, ale i svržení Saddáma Husajna a zavedením demokratického procesu v Iráku. 
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Naopak v armádě i přes směr americké zahraniční politiky vládlo přesvědčení, že 

fragmentovaný Irák je v případě neúspěchu zmíněného plánu daleko větší regionální 

katastrofou a hrozbou, než režim Saddáma Husajna. 62 63 

I přes tyto akce Clintonovy administrativy znamenala jeho politika spíše přechod 

k rozšiřování svobodného světového společenství a postupné snižování vojenských výdajů. 

Jeho asertivní multilateralismus, jak je jeho vyznění politiky často označováno, však bylo 

brzděno a potlačováno pod tlakem jiných byrokratických aktérů tíhnoucích odlišným směrem. 

Bylo to tak unilateralistické přemýšlení republikánského Kongresu, které stálo za snížením 

podpory mezinárodním agenturám, vývoji peacekeepingu, či sporech v rámci Rady bezpečnosti 

OSN o záležitostech intervence v Kosovu, kdy došlo v podstatě k obejití OSN. Stejný přístup 

si vyžádal i americko-britský plán bezletových zón nad severním a jižním Irákem, který též 

nedostal souhlas Rady bezpečnosti. Multilateralisticky se profilující administrativa tak nakonec 

byla i tak donucena k více unilateralistickým akcím.64 

Z jistého pohledu slabší přístup se projevil i v jiných oblastech zahraniční politiky. 

Například použití síly bylo považováno za nutné jen v případě, když bude jasně známá i 

strategie odchodu z konfliktu, veřejnost bude krok podporovat a pokud bude vypracován 

projekt stabilizace situace. Dále mělo být použití síly přípustné, pokud se objeví hrozba pro 

teritoriální bezpečnost či vládu USA, v situacích, které by mohly přinést výhodu ideologickým 

oponentům USA, či během událostí, které by znamenaly ztrátu vlivu ve sférách amerického 

vlivu. Čtyřletý plán obrany však i nadále počítal s nutností, aby byly Spojené státy schopny vést 

dvě velké regionální války najednou. Dá se tak říci, že Clintonův přístup k zahraniční politice 

jako takové, včetně jejího projevu na Blízkém a Středním východě, neznamenal zlom, avšak 

především ve vnímání užití síly a postavení USA ve světě spíše mírné oslabení. Tento fakt, 

společně s konkrétními neúspěchy Clintonovy politiky, jako např. obnovy moci Saddáma 

Husajna či neschopnost udržet vojenskou sílu i při výstavbě protiraketové obrany, měl vliv na 

politiku jeho nástupce George W. Bushe, která se opět vyznačovala důrazem na unilateralistické 

ideje a tvrdší přístup vůči hrozbám pro USA.65 
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3. Modely a proces rozhodování vedoucí k invazi do Iráku v roce 

2003 

Následující část práce obsahuje aplikaci modelů zmíněných v teoretické části, 

především s důrazem na rozlišení vnímání aktéra a důsledek, který to zanechá na obrazu 

rozhodovacího procesu, který vedl k americké invazi do Iráku v březnu 2003. Stěžejními body 

rozhodovacího procesu budou v prvé řadě události po teroristických útocích z 11. září 2001 a 

politiky, jež byly následnou reakcí a vyústili právě v započnutí konfliktu s režimem Saddáma 

Husajna. 

3.1. Aplikace modelu racionálního aktéra 

Úvodní segment analýzy se bude opírat o klasické chápání základního aktéra 

rozhodovacího procesu v rámci mezinárodních vztahů, tedy o racionálního aktéra. Ústředním 

faktorem tak bude jednání americké administrativy pod vedením prezidenta George W. Bushe 

jako unitární jednotky a její koncepce zahraniční politiky vedené konkrétními cíli či koncepty, 

jako např. tzv. Bushova doktrína, a podložené oficiálními dokumenty jako The National 

Security Strategy ze září 2002, National Strategy for Homeland Security z července 2002, 

National Strategy for Comating Terrorims z února 2003, nebo konkrétními veřejnými výroky a 

výstupy.  

Nástup George W. Bushe do Bílého domu znamenal v rámci americké zahraniční 

politiky jistý zlom. Funkční období Billa Clintona bylo kritizováno pro svou slabost v hájení 

amerických zájmů, soudržnosti či absencí priorit.66 Jisté multilaterální snahy prezidenta z řad 

Demokratické strany byly brzděny a potlačovány Kongresem, který ke konci devadesátých let 

stále ovládala Republikánská strana. Nástup Bushe tak znamenal návrat k unilateralismu, který 

byl z jisté části motivován napravením neúspěchů Clintonovy zahraniční politiky.67 Největší 

vliv však mělo samotné Bushovo smýšlení o unilateralismu jako nejlepší cestě k efektivnímu 

bránění amerických hodnot. Ačkoli se Spojené státy nechtěly od multilateralismu zcela 

odklonit, dělaly to především kvůli snaze vyjednat si vlastní podmínky a vyhnout se 

zdlouhavým konzultacím.68 
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Dle Davida Hastingse Dunna lze politiku Bushovy vlády definovat pěti základními 

body. Jednak to bylo starší chápání prostoru mezinárodních vztahů jako souboje národních 

zájmů, a tedy nutnosti boje proti darebáckým státům, dále výjimečnost americké demokracie, 

která by měla být exportována do světa jako obecné dobro, preference vlastních zájmů nad 

mezinárodními normami, optimismus ohledně výsledků jakékoli formy americké akce a 

zveličování hrozeb, včetně jejich občas nelogického propojování. USA se tak prakticky chtěly 

stejně jako po konci studené války postavit do dominantní pozice obránce světového řádu v boji 

proti terorismu i nedemokratickým režimům.69 

Teroristické útoky z 11. září a období, které následovalo, nabídlo možnost přitvrdit a 

v prosazování těchto konzervativních idejí a zároveň zariskovat. Do popředí se dostaly tři 

základní cíle spojené s ochranou zájmů a americké bezpečnosti: poražení terorismu, zastavení 

vývoje zbraní hromadného ničení a podpora demokracie.70 Nešlo však o tři různé sféry. Pro 

definici hrozby byla v podstatě klíčová kombinace všech. V rámci boje s terorismem nešlo 

pouze o zneškodnění nebezpečí ze strany Al- Kajdy, nýbrž i zabránění možné jejich podpory 

ze strany darebáckých států a to i včetně možného poskytnutí chemických, biologických či 

nukleárních zbraní. Ačkoli zabraně hromadného ničení nebyly součástí teroristických útoků, 

Bush je považoval za hrozbu pro americkou bezpečnost a to nejen v případě, že by je držel 

nepřátelský režim, ale zvláště, pokud je takový stát jako součást podpory poskytoval 

teroristickým organizacím.  

Právě toto spojení často zapojoval do svých projevů, v rámci nichž opakoval, že Irák, 

jako tzv. darebácký stát, disponuje biologickými a chemickými zbraněmi a velmi rychle se blíží 

k vyvinutí nukleární bomby s raketami. V září 2002 již dokonce prohlásil, že do roka je tento 

proces v Iráku dokončen.71 Definice takové hrozby se také promítla i přímo do textu National 

Strategy for Homeland Security. 

„Pokud teroristé takové zbraně získají, je pravděpodobné, že je použijí s důsledky 

daleko více devastujícími, než jsme utrpěli 11. září. Teroristé také mohou ukrást či získat zbraně 

hromadného ničení či jinou podobnou technologii od států s takovými schopnostmi. Některé 
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státy, které podporují teroristickou činnost, už drží či vyvíjí zbraně hromadného ničení a mohly 

by tento materiál poskytnout teroristickým skupinám.“ 72 

Podobně k hrozbě přistupoval i další klíčový strategický dokument, The National 

Security Strategy. 

„Spojené státy americké nepřistoupí k žádným ústupkům ve spojitosti s požadavky 

teroristů a neuzavře s nimi žádné dohody. Nebudeme rozlišovat teroristy a ty, kdo je vědomě 

podporují a poskytují jim pomoc.“ 73 

Tato interpretace událostí i samotného boje s terorismem tak pomohla zformovat 

vnímání nepřítele a problému, který se stal ústřední pro celý analyzovaný rozhodovací proces 

o podobě odpovědi na útoky. Nebyla to teda jen Al-Kajda, která se ocitla ve středu zájmu, ale 

především právě darebácké státy, které v očích americké vlády ztělesňují hrozbu pro světový 

mír a demokratický způsob života, a tvoří tzv. osu zla. Konkrétně se jednalo především právě 

o Severní Koreu, Írán74 75 a Irák, který tak od začátku patřil k nejpřitažlivějším možnostem 

odplaty, ovšem vzhledem k složitějšímu plánování se stal prvním krokem Afghánistán.  

S budováním hrozby přistoupila americká vláda i k přiblížení možných přístupů. 

Klíčovým pojmem se pro toto období a zvláště tento případ stala preempce, a to jako součást 

tzv. Bushovy doktríny, jejíž diskurz se výrazně promítl jak do The National Security Strategy, 

tak i do The National Strategy for Combating Terrorism. Text druhé zmíněné strategie mluví o 

nutnosti užití vojenských i nevojenských způsobů k boji s terorismem, přičemž preferované 

jsou právě vojenské a to v přímé povaze, která je líčena jako nejužitečnější cesta k dosažení 

hlavních cílů. Ačkoli se USA zavazují k mezinárodní kooperaci, zároveň je však v případě 

ohrožení bezpečnosti zmíněna možnost samostatného jednání a preemptivních akcí, které by 

měly zabránit teroristickým útokům před jejich uskutečněním. Americká administrativa se tak 

snaží odůvodnit samostatnější přístup boje s terorismem a to ještě před vznikem hrozby76 a 
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formulovat preemptivní akci jako strategický nástroj pro přinucení darebáckých států k opuštění 

programu na vývoj zbraní hromadného ničení a zároveň zastavení podpory terorismu.77 

Režim Saddáma Husajna ale již dlouho představoval problém, který americká 

administrativa chtěla odstranit, především vzhledem k jeho nepředvídatelnosti a agresivitě, 

která byla demonstrována během konfliktu v Perském zálivu. I přes vynucování sankčního 

režimu a nedostačující důkazy byl však prezident Bush až bytostně přesvědčen, že Irák 

zbraněmi hromadného ničení disponuje, a je zároveň neznámým způsobem zapojen do realizace 

provedených teroristických útoků. Taková situace tak byla netolerovatelná a i když 

pravděpodobnost, že jsou tyto předpoklady založeny na pravdě, byla mizivá, potencionální 

kombinace dvou největších hrozeb pro americkou bezpečnost, definovaných ve zmíněných 

strategických dokumentech, byla sama o sobě problémem žádajícím si zvýšenou pozornost a 

akci. 

Bylo pravdou, že samotný sankční režim nebyl považován za příliš úspěšný. USA sice 

ještě přišly v roce 2001 s projektem tzv. chytrých sankcí, které byly oproti dřívějším podobám 

mírným uvolněním a zahrnovaly podmíněnost těžbou ropy a kontroly iráckého importu, ale 

důvěra v sankce jako takové klesala a naopak vytvářela stále větší pochybnosti.78 Nebyl to tak 

jen fakt, že Irák jako darebácký stát a součást tzv. osy zla představoval sám o sobě masivní 

bezpečností hrozbu, ale i neschopnost dosáhnout během tak dlouhé doby plánovaného 

odzbrojení, co nakonec přidalo těmto předpokladům na zdánlivé reálnosti a vážnosti, která 

postupně přitahovala podporu. 

Definice hrozby se tudíž opírala o představu, že pokud nebylo odzbrojení úspěšné, režim 

Saddáma Husajna zbraně hromadného ničení stále skrývá a plánuje je užít v prvé řadě pro 

nepřátelské účely. Tyto akce navíc dle americké administrativy musely být souzeny na základě 

nového kontextu teroristických útoků, což tak původně regionální hrozbu transformovalo na 

hrozbu globální a zvýšilo vnímání její bezprostřednosti a intenzity.79 Jako jediné přijatelné 

řešení začalo být s větším sebevědomím považováno sesazení Saddáma Husajna a 

demokratizace v zemi. 
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Potlačení této bezpečnostní hrozby a odpověď na teroristické útoky se staly prakticky 

ústředním předmětem americké zahraniční politiky. Diskuze o formě vypořádání se s iráckým 

režimem a zažehnání možného nebezpečí použití zbraní hromadného ničení však procházely 

změnami a bylo tak otázkou, jestli se reakce americké vlády ubere směrem dřívějších iniciativ 

či vezme situaci daleko více do vlastních rukou. 

1. Diplomacie 

Přesvědčení, že pro zastavení programu na vývoj zbraní hromadného ničení je nutné 

dostat Irák pod masivní tlak, bylo postupem času stále silnější. V textech Tha National Security 

Strategy i National Strategy for Homeland Security byl opakovaně zdůrazňován princip 

mezinárodní kooperace a konkrétně i potřeba prosazovat přijaté rezoluce a koncepce týkající se 

zbraní hromadného ničení a terorismu.80 81 Diplomatických řešení se nabízelo více: např. 

například hlubší inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energií, aktivní kontrola 

iráckých dovozů souvisejících s možným rozšířením jaderného programu či silnější zapojení 

výzvědných služeb ve spolupráci s partnery.82 V prvé řadě však i nadále stál ustavený sankční 

režim a kontrolní systém mající za cíl úplné odzbrojení Iráku. 

Americká administrativa v jeho preferování nalézala stále více problémů. Tím hlavním 

byla stále se zvyšující nedůvěra vůči schopnostem OSN. Spojené státy přestávaly věřit, že 

mezinárodní organizace může ještě přijít se skutečně účinným plánem. K tomu výrazně 

dopomohlo i široké přesvědčení, zvláště ze strany George W. Bushe, že sankce nedokázaly 

hrozbu eliminovat a ani jejich rozšíření či úprava problém neodstraní.83 Naopak na ně nahlížel 

jako na způsob tolerance nedemokratických režimů, což bylo americkou vládou hodnoceno 

jako neúspěšná bezpečnostní strategie, které se nevyplatila a nedosáhla výrazných změn. 

Na diplomatickém řešení se právě kvůli těmto problémům a celkové nedůslednosti 

mezinárodních organizací lpělo stále méně. K prosazení a ochraně amerických hodnot, které se 

s konzervativnějším a unilateralistickým přístupem staly naprostým středem americké politiky, 

měly být dle americké vlády překonány tradiční diplomatické postupy. Byla to tak přežívající 
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myšlenka americké hegemonie po vítězství ve studené válce a jakýsi americký idealismus, který 

nespatřoval diplomatické řešení jako výhodné a schopné přinést úspěch v potlačení hrozby.84 

2. Podpora opozičních skupin uvnitř Iráku 

V popředí se tak stále více držela myšlenka, že situace nebude vyřešena, dokud nebude 

Saddám Husajn sesazen. Plán pro vytvoření tlaku skrze podporu skupin, které stojí proti 

Husajnovi a mohly by jeho režim svrhnout, tedy hlavně šíitská uskupení či iráčtí Kurdové, byl 

podporován již dlouhodobě a i po nástupu George W. Bushe zůstávala podpora opozice jednou 

z hlavních možností. 

Problémem pro americkou administrativu u této alternativy bylo, že i přes dlouholeté 

plánování této strategie nepanovalo jasné přesvědčení ani představa o tom, jak by konkrétně 

mělo provedení plánu vypadat, kterým konkrétním skupinám by byla zajištěna podpora a 

především, jakým způsobem a v jaké míře se budou Spojené státy v Iráku angažovat, jakmile 

se opozici povede režim svrhnout.85 

Kromě nepropracovanosti plánu měl vliv na opuštění alternativy i vliv, který měly 

události 11. září na uvažování vlády jak takové. Způsob odvety byl silně vázán na sílu a 

důsledky teroristického útoku a ve svém důsledku zvýšila radikálnost, s níž se postupně začalo 

k reakci přistupovat.86 

3. Použití síly a invaze 

Teroristické útoky a demonstrované zvýšení hrozby ze strany darebáckých států 

postavilo Spojené státy pod tlak. V nové situaci začínal jasně převládat pocit, že reakce na nová 

nebezpečí musí být daleko radikálnější, než tomu bylo doposud, aby bylo zřejmé, že americká 

vůle v prosazování svých zájmů, obrany národní bezpečnosti a boji proti terorismu i 

nepřátelským režimům je přítomna a je silnější, než v předchozím období.87 

Užití síly se tak nabízelo jako sice riskantní, ale v dané chvíli z pohledu americké vlády 

jako nejvhodnější alternativa, jak ilustrovat odhodlání řešit konflikt, o němž George W. Bush a 

dříve zmíněné vládní dokumenty hovořily. A to zvláště s předpoklady, že Irák podporuje 

terorismus a existuje byť jen minimální pravděpodobnost, že své technologické zázemí či 

zbraně hromadného ničení může nabídnout teroristickým organizacím. Americká vláda si tak 
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byla jistá, že takovou situaci nelze tolerovat a dává smysl proti ni bezprostředně zasáhnout. 

Navíc s líčením iráckého nebezpečí jako existenční hrozby pro americkou bezpečnost Spojené 

státy cítily a byly přesvědčeny, že stojí v pozici, kdy mají na přímý zásah právo. Koncept 

preemptivního útoku se tudíž stal strategickým nástrojem k odstranění hrozby darebáckých 

států v čele s Irákem. 

Z pohledu racionálního aktéra bylo tíhnutí k užití síly také výsledkem pochyb o 

předchozích řešeních irácké hrozby. Devadesátá léta dle Bushe nikterak hrozbu iráckých zbraní 

hromadného ničení eliminovat nedokázala a užití síly se logicky jevilo jako rozhodnější a 

efektivnější cesta, jak donutit Irák ke vstřícnějšímu chování vůči mezinárodní komunitě a 

hlavně vůči americké zahraniční politice v záležitostech terorismu a vývoji biologických, 

chemických i nukleárních zbraní.88 

V atmosféře, kdy byla tato alternativa zvolena prakticky ihned a bez delších debat o 

výhodách a nevýhodách akce a bylo ihned přistoupeno ke konkrétnímu plánování, zapadly 

komplikace, které mohly preferenci invaze ve výsledku oslabit. Hlavními problémy této 

možnosti bylo jednak nedostatečně pokryté a podceněné poválečné plánování, které se později 

promítlo ve sporu ministerstva obrany a ministerstva zahraničí, čemuž se bude text věnovat 

v následující části analýzy, a negativní důsledky svržení Saddáma Husajna a samotného 

válečného konfliktu, na které upozorňovaly především zpravodajské služby- anarchie, 

teritoriální rozklad Iráku, posílení globálního terorismu či posílení amerických antipatií 

v oblasti.89 Tato varování však byla ignorována a volbu ovlivnit nedokázala. To bylo způsobeno 

tím, že přicházela již dávno poté, co bylo o podobě koku rozhodnuto a administrativa se v té 

chvíli soustředila primárně na ospravedlnění svého kroku, což obnášelo i ignorování jiných 

perspektiv, což bude dále rozvedeno v rámci aplikace třetího modelu.90 

Spojené státy také neměly na počátku žádnou jistotu, že je mezinárodní společenství 

podpoří. Ačkoli Bush např. ve svém projevu ve Valném shromáždění obvinil Saddáma Husajna 

z porušení dohod a vyzval OSN k bránění hodnot před těmi, kteří je znehodnocují, mezinárodní 

organizace dávala jasně najevo, že preferuje návrat inspektorů UNMOVIC. Proti stála i úzká 

podpora rezoluce, která by na základě zájmu USA i Velké Británie skrze varování 

                                                 
88 MAZAR, 2007. The Iraq War and Agenda Setting. s. 3 
89 LUCAS, Scott. Recognising Politization: The CIA and the Path to the 2003 War in Iraq. Intelligence and 

National Security [online]. 2011, vol. 26, no. 2-3, s. 222 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-
ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60734263&db=poh 
90 PRESSMAN, 2009. Power without Influence: The Bush Administration’s Foreign Policy Failure in the 

Middle East. s. 170-172 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60734263&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60734263&db=poh


29 

 

legitimizovala užití síly. Nepříliš široký souhlas s tvrzením, že Irák vlastní a dále vyvíjí zbraně 

hromadného ničení, sice stačil k přijetí rezoluce č. 144191, ale ta zmiňovala pouze „vážné 

důsledky v případě opakovaného nedodržování povinností.“.92 Potvrzení předpokladů, které by 

plán invaze měly oslabit, se však americká vláda rozhodla odstranit skrze oficiální vládní 

dokumenty, když např. v The National Security Strategy nevylučovala vlastní jednostrannou 

akci93 či později vlastní interpretace zmíněné rezoluce, která se měla stát legitimizací plánování 

invaze.94 V tomto případě v chování americké vlády převážila nad racionálním jednáním snaha 

ospravedlnit rozhodnutí a prakticky zakrýt jakoukoli slabinu s cílem působit jistěji ve svém 

jednání. 

Ačkoli se nemohly Spojené státy opřít o mezinárodní podporu jako v první válce v 

Perském zálivu a nedostatky v plánování i domýšlení v rámci konstrukce hrozby navíc nebyly 

skrývány, spoléhání na sílu pod tlakem událostí 11. září dokázalo nakonec dominantně převážit 

z mála alternativ, které se nabízely, a po nastavení ultimáta pro Saddáma Husajna na opuštění 

země tak byla 20. března 2003 s podporou Velké Británie, Austrálie či Polska zahájena invaze 

s krycím jménem Operace Irácká svoboda.95 

3.2. Aplikace modelu organizačního procesu 

Skrze druhý z Allisonových modelů bude text zkoumat rozhodovací proces vedoucí 

k americké invazi do Iráku z pohledu práce organizací. Jeho aplikace bude založena na 

přiblížení povahy procesu na základě konečného rozhodnutí, dále na rozboru vytváření důkazů 

ospravedlňující užití síly, na čemž budou přiblíženy procedury a perspektiva organizací, z níž 

na problém nahlížely, a pozdější přiblížení dalších možností a tvoření plánu provedení, včetně 

jeho konečné podoby, nabídnou definici hlavních postojů a cílů organizací. 

Rozhodnutí Bushovy administrativy zahájit 20. března 2003 za podpory Velké Británie, 

Austrálie či Polska invazi do Iráku je z perspektivy práce jednotlivých ministerstev a spojeno 

především se selháním zpravodajských služeb. Často se tak zpětně mluví o její politizaci, 

zaváhání plynoucí z toho, že připustili jisté závěry bez důvěryhodných podkladů. Hlavním 
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důvodem, který stojí za tímto zaváháním, je však fakt, že politická sféra za Bushe rozmazala 

stanovený vztah politiky a zpravodajskými službami.96 

Z teoretického hlediska je ústředním úkolem zpravodajských služeb sbírat informace, 

hodnotit jejich důvěryhodnost a skrze analýzu dávat smyl zahraničním událostem. Jejich 

objektivní závěry určují, která témata by měla dostat limitovanou pozornost. Děje se tak však 

bez tlumočení konkrétních postojů. Političtí představitelé na druhé straně mohou určovat, 

kterými tématy se zpravodajské služby mohou zabývat, na druhou stranu by však z povahy 

vztahu neměli vyvozovat, k jakým záměrům by měla dospět. Rozhodnutí provést invazi a 

zahájit konflikt v Iráku však bylo provedeno bez vyžádání jakýkoliv strategických doporučení. 

Zvláště CIA se ocitla v pozici, kdy od ní administrativa nechtěla, aby informovala samotný 

proces, ale ospravedlnila již učiněné rozhodnutí. 

Jádrem procesu byl požadavek vlády na potvrzení jejích předpokladů o tom, že existuje 

spojení mezi Saddámem Husajnem a teroristickou organizací Al-Kajda, a získat důkazy pro 

zahrnutí Iráku do války s terorismem. Bylo tak zřejmé, že jakékoli informace nabízející jiné 

perspektivy či odmítání spojení budou prakticky ignorovány nebo znehodnocovány.97 Zcela 

upozaděna byla varování CIA o možných negativních důsledcích invaze a následného 

konfliktu, např. teritoriální rozklad Iráku, posílení globálního terorismu, prohloubení 

islámských antipatií vůči USA apod., a obecně i poválečné plánování. Později byly odmítnuty 

i informace od zdroje přímo z iránské vlády, které potvrzovaly, že Saddám Husajn funkční 

zbraně hromadného ničení nemá. Tyto poznatky však byly zamítnuty s tím, že taková zjištění 

již nejsou důležitá a hlavním cílem je už jen změna režimu. CIA byla též obviněna z neustálého 

podceňování hrozby a tlačena k větší spolupráci.98 

V rámci struktury byl tudíž vytvořen tlak pro předložení „pravých“ důkazů, který bylo 

obtížné nenásledovat. Vládní kruhy jasně naznačovaly, co musí být nalezeno a zdůrazněno, i 

kdyby to znamenalo neustále oprašování již projitých dokumentů a zdrojů. Informace byly při 

tvoření analýz vybírány selektivně a důkazy byly často nejasné, dvojznačné a v důsledku toho 

velmi slabé.99 Tvrzení CIA z počátku roku 2002, že neexistují důkazy o angažování Iráku 
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v rámci terorismu v poslední dekádě, a to ani v podobě poskytování chemických či biologických 

zbraní, nebyla přijímána či se do Bílého domu ani nedostala a naopak docházelo k výzvám, aby 

byly při analýze opakovaně následovány jakékoli nitky, které by jen zdánlivě mohly mluvit o 

opaku.100 

Celé selhání se promítlo v tom, že CIA byla schopna připustit, že zbraně hromadného 

ničení by se v Iráku mohly nacházet, a to i navzdory těmto svým dřívějším postojům.101 Takové 

závěry navíc dokázala podepřít pouze dedukcemi z chování iráckého diktátora a zároveň 

důkazy, které se vztahovaly k počátku devadesátých let 20. století a období během zavádění 

sankčního režimu.102 Fakt, že Irák nedokázal poskytnout jasné důkazy o zničení zbraní 

hromadného ničení, vedl k přesvědčení, že tyto zásoby zbraní stále ukrývá.  Vládě se tedy zdálo 

logické, že pokud tyto dojmy ještě posiluje Saddám Husajn svým chováním, je obtížné z toho 

nevyvodit, že by neměl co schovávat.103 Nejasné a mlžící výroky samotného Bushe o důkazech 

jen potvrzovaly nedostatky konkrétních důkazů a argumentů a nahrávaly názorům, které trefně 

shrnul Clarke ve své knize Strategie války s terorismem: „Bush v roce 2003 napadl Irák, protože 

Saddám v 80. letech použil zbraně hromadného ničení a v roce 1990 napadl Kuvajt.“104 

Vytváření ospravedlňujících důkazů 

Práce organizací se v tomto případě ve velké míře soustředila na tvorbu a představení 

důkazů ve snaze invazi ospravedlnit. Proces započal slovy administrativy, která s jistotou 

mluvila o spojení mezi Saddámem Husajnem a Al- Kajdou, a úkolem zpravodajských služeb 

bylo odkrývání možných potvrzujících informací. Vzhledem k tomu, že si prezident byl 

zahájením války jistý, byl ochoten pracovat i s falešnými důkazy.105 106 

Aktivita CIA, která zpočátku odmítala zkonstruovanou hrozbu Iráku či spojení 

s terorismem, začala být v první fázi potlačována vytvářením alternativních a často silnějších 

struktur. Jednou z nejvýraznějších byla skupina působící pod podtajemníkem pro obrannou 

politiku Douglesem Feithem The Policy Counterterrorism Evaluation Group (PCTEG). Její 

zformování značilo odmítání stanovisek zpravodajských služeb a jejím hlavním úkolem bylo 
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nalézt jakékoli spojení mezi Irákem a Al- Kajdou a potvrdit zvěsti o státní podpoře teroristické 

organizace. Šlo prakticky o aktivitu spojování nitek a zlomků různých informací do přijatelného 

celku.107 108  

Podobný úkol měla i v roce 2002 a v rámci Pentagonu ustavená Kancelář pro speciální 

plány. Orgán působící v sekci Blízkého východu a Jižní Asie byl veden prezidentovým 

asistentem pro obrannou politiku Williamem Lutim a v rámci organizační struktury a plánování 

invaze stál v nejsilnější pozici. Tlak vytvářela i komise WINPAC, která působila přímo pod 

CIA, a jejíž aktivita se soustředí na kontrolu zbrojení a zabránění šíření zbraní hromadného 

ničení. Ta byla sama přesvědčena, že Irák využívá velkou část dovozu k posílení svého 

nukleárního programu. 

CIA ale tímto nebyla vyloučena z procesu analýzy. Svou roli si mohla zachovat, pokud 

by dokázala produkovat závěry a důkazy podporující útok na Irák. Alternativní struktury ovšem 

roli CIA respektovaly jen málo a naopak se snažily prosadit své interpretace. Konkrétní podobu 

tyto snahy dostaly například na výsledcích práce skupin pod vedením Douglase Feitha s názvem 

Summary of Known Iraq- Al-Qaeda Contacts, 1990-2002. Zmínky o formách kontaktu mezi 

blízkovýchodním státem a teroristickou organizací získaly reálnou podobu a nejen CIA, ale i 

FBI se ocitly pod tlakem ministerstva obrany i Bílého domu.109 

S touto snahou samozřejmě administrativa cílila i k získání souhlasu Kongresu o 

rezoluci povolující vojenskou akci. Někteří senátoři však žádali prezentaci o hrozbě a známých 

důkazech. Odpovědí CIA se stal dokument National Intelligence Estimate z října 2002, který 

obsahoval spoustu upozornění a výstrah, pro něž byly zpravodajské služby mobilizovány již 

měsíce předem. Práci National Intelligence Council však ovlivnila nejen časová tíseň a 

uspěchané dokončování, ale též fakt, že výsledný dokument nezahrnul komentáře jiných 

externích zdrojů či jiné odlišné pohledy. Tyto informace o iránském programu zbraní 

hromadného ničení však nakonec četlo jen velmi málo lidí a administrativa mu ve výsledku 

velký význam nedávala.110 111 

Podobně vypadající spolupráce zpravodajských služeb nebyla zcela podřízena názorům 

administrativy. CIA prakticky nikdy nenabídla analýzu potvrzující zmíněné spojení, většinou 

mluvila pouze o pravděpodobnosti, jestli mohou být zbraně hromadného ničení skutečně 
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použity proti zájmům USA. Podobně vyznívala i prezentace ministra zahraničí Colina Powella 

v Radě bezpečnosti OSN. Ministerstvo zahraničí též nesouhlasilo s vojenským zapojením 

v Iráku, ovšem, tlak v rámci vlády, a především z ministerstva obrany, je též donutil tyto postoje 

zmírnit. Toto vystoupení, ovlivněné dřívějšími debatami organizací ohledné analýzy CIA, tak 

opět nekonstatovalo konexe přímou cestou, ale bylo jasné, že tento závěr má z prezentace 

vyplývat. Bylo tak jen potvrzeno, jak byly organizace stojící proti invazi strženy politickou 

obhajobou a sílícím tlakem. 

Diskutované se především během průběhu konfliktu staly důkazy, na kterých postavil 

prezident George Bush obhajobu budoucího kroku při svém projevu v rámci Zprávy o stavu 

Unie na počátku roku 2003, v níž obvinil Irák, že kupuje uran v Africe. Je pravdou, že hlavně 

CIA tuto informaci dlouho zpochybňovala a nedoporučovala její zveřejnění.112 Kromě zpráv o 

uranu byly zneužity i informace o ilegálním dovážení hliníkových trubic, které měly být, dle 

některých z alternativně vytvořených struktur, včetně komise WINPAC, užívány v rámci 

iráckého nukleárního programu. Ačkoli ministerstvo energie s tímto předpokladem 

nesouhlasilo a CIA ani FBI nemluvili o této možnosti s velkou jistotou,113 aktéři, kteří byli 

přesvědčeni o zneužívání tohoto dovozu pro posílení nukleárního programu, viděli v nejasných 

důkazech stále více jasných spojení a informace se tak nebáli sebevědomě využít pro budování 

celého případu. Za původce informací však Bush označil britské zdroje.114 

Podobně byly využity i svědectví chemického inženýra z Bagdádu, který dodával 

informace německé inteligenci poté, co do evropské země emigroval.  Vzhledem k tomu, že 

tyto informace měly být podepřeny dalšími zdroji, americká administrativa se je nebála využít 

pro své účely, ačkoli se přibližně rok po invazi ukázalo, že šlo o falešné a vymyšlené zprávy.115 

Spoléhání se na podobné nedůvěryhodné lidské zdroje a absence hodnotného a pravdivého 

svědectví proti iráckému programu pro zbraně hromadného ničení po roce 1998 lze považovat 

za zcela klíčové chyby poškozující celý proces od jeho úplných základů.  

Organizační plánování invaze 

Nejen aktivita zpravodajských služeb, ale i proces vedoucí k invazi, mělo celou dobu 

pod kontrolou ministerstvo obrany. Rozhodnutí o odstranění vlády v Iráku padlo prakticky ještě 

před teroristickými útoky,116 v důsledku čehož pak později především vztahy a spolupráce 
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s ministerstvem zahraničí ohledně poválečné situace v Iráku vázly. Ministerstvo obrany si 

chtělo svůj vliv zachovat skrze oficiální poválečný plán s označením Iraq Interim Authority, 

který počítal s podporou, trénováním a ozbrojením externích zástupců Iráku. Očekávaná 

kooperace ze strany ministerstva zahraničí a CIA však nepřišla. Zahraničí naopak pracovalo na 

vlastním plánu spojení exilových iráckých uskupení, které by později pracovaly především na 

politické a ekonomické rekonstrukci s cílem eliminovat nebezpečí zdůrazněna CIA. Ten byl ale 

zcela ignorován. 

Jádrem tohoto sporu mezi ministerstvem obrany a ministerstvem zahraničí byla kontrola 

nad procesem jmenování osobností do čela iráckých ministerstev poté, co bude definitivně 

sesazen Saddám Husajn. Ministerstvo obrany si snažilo uchovat svůj vliv a pokud možno jej 

dále posílit tím, že bude mít možnost naplnit křesla v Úřadu pro poválečné plánování, který byl 

zřízen na konci ledna 2003 a měl stát se stát orgánem, který se touto otázkou bude 

nejintenzivněji zabývat. Jakmile se však k ministru obrany Rumsfeldovi dostaly zprávy o tom, 

že v úřadu mají sedět i zástupci ministerstva zahraničí, začal na úřad vyvíjet nátlak a společně 

s kanceláří viceprezidenta žádat jejich propuštění. Obě ministerstva se tak kvůli této záležitosti 

několikrát střetla a jen posílilo rozdílné představy o budoucím Iráku- zatímco ministerstvo 

zahraničí chtělo postupně předávat moc samotným Iráčanům, zatímco ministerstvo obrany si 

chtělo v zemi zachovat trvalý vliv a kontrolu nad podobou vládnoucích institucí. 

Podobně vypadal i spor ohledně plánování mezi Americkým Centrálním velitelstvím 

(CENTCOM) a Kanceláří pro rekonstrukci a humanitární asistenci. Zatímco druhá zmíněná 

organizace preferovala řešení bližší projektu ministerstva zahraničí, tedy přiklánění s k volbám, 

CENTCOM, jež měl původně sám naplánovat celou invazi, velkou měrou ovlivnil až slepou 

náklonnost prezidenta Bushe k vojenskému řešení, a to zvláště po briefingu CENTCOMU 28. 

12. 2001, na kterém se pro tyto kroky vyslovil celkem přesvědčivě i generál Tommy Franks, 

který mohl přispět se zkušenostmi z Afganistánu.117 118 Podobné neshody však zůstávaly skryty 

a raději byly přecházeny, než aby se informace o nich dostaly až k prezidentovi. Proto se aktéři 
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často spokojili jen s částečným konsenzem, pokud bylo zajištěno, že problém, který 

komplikoval spolupráci, nebude prezentován v Bílém domě.119 

Rada národní bezpečnosti se Iráku věnovala hned na svém první zasedání 30. 1. 2001. 

Ačkoli byla rozvířena debata jednak o budoucích sankcích i plánech, jak dostat Saddáma 

Husajna pod tlak, souhlas nad konkrétní cestou nepadl. Byly pouze vytvořeny tři nové komise 

– pro nový sankční režim, k doporučení bezletových zón a k podpoře irácké opozice- které se 

měly problému věnovat detailněji. Avšak ke konci roku již v administrativě jasně převládal plán 

vojenské operace a naléhání na prokázání spojení Iráku s teroristickou aktivitou. Ačkoli se Rada 

scházela po celé období pravidelně a o tomto pláno se mluvilo, neprobíraly se jeho výhody, 

nevýhody a jiné perspektivy, což vyústilo v potlačování kritických hlasů ze strany CIA, 

ministerstva zahraničí i ministerstva energetiky. 120 121 122 

Klíčovou součástí procesu z perspektivy organizací byla i reorganizace struktury a 

vytvoření nového ministerstva. Slábnoucí důvěra v aktivitu Rady pro národní bezpečnost, která 

nenaplňovala Bushova očekávání o tom, že její aktivita bude sloužit pouze pro koordinaci 

zahraniční politiky, vyústila ve větší důraz na fungování Úřadu pro vnitřní bezpečnost, jež 

začalo řešit stále více důležitých záležitosti, a později na základě National Strategy for 

Homeland Security z roku 2002 v jeho přeměnu v nové ministerstvo. Důvodem nebylo jen 

hromadění agendy, ale také fakt, že podobné úřady byly plněny dle loajality, a nikoli dle 

zkušenosti z exekutivy, což napomohlo posílení neokonzervativního názorového proudu i 

preferencích Bílého domu.123 

Vzhledem k tomu, že Bushova administrativy odmítala přílišné utrácení a najímání 

nových úředníků, nové ministerstvo nenaplnilo možný potenciál – nestalo se nezávislým 

konzultantem Kongresu pro analýzu terorismu, ani mu nebyla svěřena role domácí 

bezpečnostní služby.124 Dokázalo však nabídnout prostor pro vytvoření úřadů, které byly 

z perspektivy americké vlády naplněny profesionály. Zároveň se jednalo i o protiváhu CIA, 

jejíž důvěryhodnost měla po minulých chybách klesnout. Ačkoli mnoho pozic zůstalo 

neobsazených a k nahrazení zpravodajských služeb ani zdaleka nedošlo, tyto pokusy byly 
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vnímány jako výzva autority a jako reakce vznikla společná organizační jednotka CIA a FBI, 

jež měla napomoci lepší komunikaci i spolupráci v rámci procesu.125 

Kromě již zmíněného ovlivnění zpravodajských služeb pro účel ospravedlnění války, 

do něhož byla především CIA tlačena ze strany ministerstva obrany a Bílým domem, došlo i 

k upozadění pravděpodobných negativních důsledků invaze – anarchie, teritoriální rozklad 

Iráku, posílení globálního terorismu či prohloubení amerických antipatií v oblasti. Vláda 

nechtěla, aby se podobné analýzy dostaly na veřejnost a zpochybnily dosavadní tvrzení 

administrativy, a tak přikročila k daleko častějším vyjádřením a barvitějším líčením o 

závažnosti irácké hrozby, které musí Spojené státy čelit. Praxí se tak stalo přetahování 

zpravodajských služeb především s ministerstvem obrany a kanceláří viceprezidenta o analýzy 

a operace, které by mohly vést k naprosté kontrole procesu plánování invaze od příprav ke 

konečnému provedení.126 

Především CIA se tak ocitla v situaci, v rámci níž přišel nejen tlak ze strany ministerstva 

obrany a Bílého domu, ale kdy byla i vyzývána jejich autonomie, nezávislost a hlavně nutná 

zodpovědnost udržet hranice vztahu s aktéry formující politická rozhodnutí v rovnováze. 

3.3. Aplikace modelu vládní politiky 

Poslední část této analýzy bude nahlížet na rozhodovací proces a probíhající hru z 

perspektivy individuálních aktérů vlády prezidenta George W. Bushe, a to s důrazem na jejich 

zájmy. Hlavní částí bude úvodní definování aktérů a dvou názorových skupin, které velkou 

měrou definují nejen průběh přípravy invaze, ale celkově celé Bushovo funkční období, 

následovat bude část věnující se povaze rozhodování, hierarchii aktérů, mocenským tlakům ze 

strany silnějších osobností uvnitř nastavené struktury, a pozornost bude věnována i podobě tzv. 

akčního kanálu tak, jak byl definován v rámci třetího Allisonova modelu v teoretické části 

práce. Samotný popis akce bude záviset na hlavních faktorech, které tvořily výsledek celého 

procesu.  

Ústředním tématem tohoto vnitřního procesu byla hrozba v podobě Saddáma Husajna a 

především změna v jejím vnímání, která přišla s 11. zářím 2001. Zatímco před tímto datem byl 

lidmi okolo prezidenta Bushe vnímán spíše jen jako iracionálně jednající tyran, který však 

nepředstavuje vážnou bezpečnostní hrozbu, později se především v nejvyšších pozicích 

výkonné moci pod silným vlivem nekonzervativního proudu projevila změna myšlení. 
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V situaci, kterou se táto práce zabývá, se nová administrativa na rozdíl od předchozích vlád 

přikláněla k široké odplatě proti teroristům a státům, které měly terorismus údajně podporovat. 

Celé následné období se více soustředilo na to, jak v tomto kontextu sesadit Husajna a zároveň 

zahrnout Irák do již zmíněné války s terorismem.127 Pro charakterizování procesu z perspektivy 

tohoto modelu je tak důležité identifikovat aktéry, kteří buď vojenské řešení podporovali, či 

naopak stáli proti. 

Ideologické rozdělení 

Samotný rozhodovací proces byl výrazně ovlivněn ideologickými předsudky a dvěma 

rozdílnými proudy uvnitř americké administrativy – neokonzervativci a skeptici stojící proti 

invazi. Během Bushova funkčního období výrazný nekonzervativní proud viděl USA jako 

globálního hegemona s výjimečným postavením v rámci mezinárodní politiky. Svět tedy 

vnímal v silně černobílém obrazu. V jejich zájmu byla silně unilateralistická politika, mocenské 

prosazování amerických hodnot a obrana před existenčními hrozbám, čímž neokonzervativci 

navazovali na podobu politického amerického myšlení z dob studené války. Racionalita byla 

tak při plánování invaze v důsledku ideologického členění potlačena. Skeptický proud se 

naopak válečnému plánování bránil a preferoval, aby se americká vláda soustředila na 

probíhající operace v Afganistánu. Jeho zástupci navíc dávali přednost více multilaterálnímu 

jednání.128  

Ústřední skupina rozhodovacího procesu 

Prezident George W. Bush 

Bush z pozice hlavy výkonné moci samozřejmě zastával zcela klíčovou roli a jeho 

finální slovo tak bylo zásadní. Jako osobnost však v politickém světě sázel spíše na nahodilé 

rozhodování, které bylo ze své podstaty víc instinktivní než logické. Lze mluvit i o jakési 

tvrdohlavosti – jakmile se pro něco rozhodl, považoval to za jedinou možnost a jen těžko 

dokázal naslouchat jiným hlasům. Dále věřil, že efektivní vedení vede přes vytvoření hierarchie 

schopných a loajálních poradců. Vzhledem k tomu, že Bushova schopnost kvalitní expertízy 

byla nízká, tito poradci měli často jeho velkou důvěru a ve velké míře na ně spoléhal. 
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Problémem se však stal fakt, že jejich silná loajalita a časté mlčení o informacích, s nimiž by 

prezident nemusel souhlasit, nakonec převážily nad zodpovědností.129 

Všechny tyto faktory tak ve velkém míře ovlivnily proces vedoucí k invazi. Jakmile se 

Bush rozhodl, že válka je nevyhnutelná, odmítl o dalších možnostech diskutovat a soustředil se 

pouze na pln prosazení té jediné a to ještě předtím, než se objevily důvěryhodné důkazy. 

Pravdou také je, že mu prakticky nikdo výrazně neodporoval či široce prezentoval jiné 

alternativy.130 

Viceprezident Dick Cheney  

Ačkoli zastával pozici viceprezidenta, Dick Cheney hrál díky svému politickému 

zapojení v mnoha klíčových oblastech, od ekonomiky, energie či životního prostředí až 

k národní bezpečnosti, daleko vlivnější roli, než by se dalo očekávat. Sám vnímal svůj vztah 

s prezidentem více jako partnerství, díky čemuž měl často silné slovo.131 Cheney působil již 

v administrativě Bushe staršího jako ministr obrany a zastával linii, která sice původně byla 

proti průniku do Iráku, ovšem během 90. let se postupně vymezoval proti Husajnově režimu a 

podporoval tvrdší přístup. Projekt Nové Americké století, do něhož se Cheney aktivně zapojil 

jako jedna z nevýraznějších osobností, stavěl právě tento cíl mezi ty vůbec nejdůležitější pro 

dosažení toho, aby USA hrály permanentní roli v zajištění regionální bezpečnosti v Perském 

zálivu. 

Po 11. září tak souhlasil s nutností sesazení režimu a zároveň zahrnutí Iráku do války 

s terorismem. Stal se v podstatě navrhovatel širšího vojenského řešení a silným arbitrem, který 

přesvědčoval skeptiky o reálnosti hrozby a nutnosti zasáhnout daleko agresivněji než dříve. 

Potencionální oponenty se tak snažil zapojit, nikoli jejich pozice marginalizovat či 

zdiskreditovat. Byl také jedním z klíčových aktérů, kteří začali veřejně prezentovat spojení 

Iráku se zbraněmi hromadného ničení a terorismem s cílem ospravedlnit invazi.132 

Ministr obrany Donald Rumsfeld 

Donald Rumsfeld patřil v devadesátých letech k příznivcům změny režimu a byl 

zástupcem zmíněného Projektu pro Nové Americké století. S Paulem Wolfowitzem či 

Richardem Perlem už v roce 1998 žádal tehdejšího prezidenta Clintona, aby sesazení režimu 
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v Iráku zařadil do plánu zahraniční politiky. Tehdy však ještě s preferováním vzdálené změny, 

nikoli vojenského zásahu.133 

Po událostech 11. září se i Rumsfeldův přístup stal daleko více rozhodným. Celý resort 

obrany se obrátil velmi kriticky proti sankčnímu režimu a jeho funkčnosti a v rámci 

administrativy se velkou měrou podílel na tvorbě finálního plánu. Rumsfeld také byl jedním 

z vlivnějších mužů celé skupiny a tlačil nejen zpočátku na Bushe, aby sesazení Saddáma 

Husajna vložil do zahraniční agendy, ale později byl mužem, který přesvědčoval ostatní.134  

Náměstek ministra obrany Paul Wolfowitz 

Wolfowitz se stal v rámci administrativy další vlivnou osobností, která dokázala díky 

svému ideovému založení, i spojení jak s Projektem pro Nové Americké století, dopisem Billu 

Clintonovi i neokonzervativním smýšlením, získat v rámci administrativy silné slovo. Společně 

s Rumsfeldem se vymezoval proti skeptickému proudu a snažil se mazat jakékoli pochybnosti 

o nesprávnosti vojenského řešení.135 Bezprostředně po 11. září to byl hlavně on, kdo 

přesvědčoval okolí o spojení Iráku s Al-Kajdou při organizaci teroristických útoků.136  

Poradkyně pro národní bezpečnost Condoleza Rice 

Riceová měla jako poradkyně pro národní bezpečnost velkou prezidentovu důvěru. Její 

role měla přinést široký přehled o různých názorech nejen dalších poradců, ale také ministrů. 

Tuto různorodost informací však vytvořit nedokázala. Stejně jako mnoho dalších lidí, kteří se 

pohybovali v prezidentově blízkosti, i ona nesdělovala informace, které by pro něj mohly být 

nepřijatelné, a odhalovala mu prakticky pouze to, co chtěl slyšet. Konflikty uvnitř vlády tudíž 

nedokázala dostatečně zvládnout. Bushova pozice díky tomu výrazně posilovala.137 

Podtajemník pro obrannou politiku Douglas Feith 

Douglas Feith patřil mezi hlavní osobnosti, které veřejně spojovaly Saddáma Husajna 

s teroristickými útoky a podporou teroristů. Svými vyjádřeními přispěl ke zformulování hrozby 

pro americkou národní bezpečnost. Byl též jedním z mnoha, kteří výrazně tlačili na CIA a 

kritizoval jejich odmítání irácké podpory terorismu jako závěry, které nejsou založené na 

rozumných a smysluplných zdrojích.138 
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Cheyneho poradce pro politiku na Blízkém východě Richard Perle 

Perle byl jedním ze spoluautorů dopisu pro Billa Clitona z roku 1998 a patřil k zarytým 

neokonzervativcům.  Již v roce 1996 společně s Feithem a Wurmserem vypracovali zprávu 

s názvem Clean Report, která se měla stát plánem pro Izrael na odstavení Saddáma Husajna od 

moci a přeměny Blízkého východu v přátelský a stabilní region. První Bushovo období mu tak 

nabídlo možnost daleko efektivněji prosazovat jeden ze svých zásadních postojů.139 

Skeptický prooud 

Ministr zahraničí Colin Powell 

Colin Powell byl nejvýraznějším skeptikem uvnitř administrativy, co se Iráku a invaze 

týká. Jako jeden z mála podporoval sankční režim, který by omezil Iráku přístup k zbraňovým 

technologiím a podpořil dovoz zboží pro irácké občany. Navíc pochyboval v širší mezinárodní 

podporu invaze, a proto považoval tolik pozornosti pro tento vojenský plán za zbytečnost, 

s čímž sice Bush zpočátku souhlasil, ovšem byl velmi záhy např. Paulem Wolfowitzem 

přesvědčen o opaku.140  

Powell se tak chtěl soustředit především na Afganistán, ovšem tyto návrhy byly smeteny 

ze stolu plánem pro válku s terorismem, proti kterému ministr zahraničí výrazně nestál, ačkoli 

nesouhlasil s rozšířením koncepce o další státy, včetně Iráku. Tlak uvnitř administrativy byl 

však obrovský a jeho skeptický pohled dokázal málo. Byl tak v podstatě donucen k tichému 

souhlasu s dominantním proudem. Prezident ho tak později pověřil úkolem získat či vyjednat 

pro invazi a vojenské řešení mezinárodní podporu.141 

Ředitel CIA George Tenet 

Společně s Colinem Powellem patřil k největším skeptikům v rámci rozhodovacího 

procesu. Jeho hlavním záměrem bylo soustředit pozornost na Afganistán, ovšem postupně 

podléhal silnému horizontálnímu tlaku. Vzhledem k tomu, že si chtěl uchovat jistou míru vlivu 

a neskončit na úplném okraji a nebýt z rozhodování zcela vyloučen, své pravé názory raději 

výrazně neprosazoval a uchýlil se k tichému souhlasu.142 
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Podoba vládního procesu vedoucího k invazi 

Proces rozhodování jako takový, tedy ve významu širší diskuze či střetu různých zájmů 

a následného vyvození akce na základě vyjednávání, však neproběhl. Rozhodnutí naopak 

učinila úzká a uzavřená skupina v čele s prezidentem Bushem. Ten v atmosféře po 

teroristických útocích využil vzniklého prostoru, který vyžadoval rozhodné jednání, a ještě 

dříve, než se objevily jakékoli důkazy o povaze událostí, sebevědomě prezentoval svou 

preferovanou možnost. Dříve podporované či diskutované alternativy, např. sankce či vnější 

podpora opozice či iráckého exilu, byly prakticky ze dne na den opuštěny. Jiné cesty tudíž 

nebyly úzkou skupinou již od počátku celého procesu připouštěny.143 Z pohledu modelu tak hra 

nedodržela dříve zavedená a respektovaná pravidla, která jsou na diskuzi a možnosti 

prezentovat více alternativ založena a stála v minulosti např. právě na ukončení invaze v roce 

1991, namísto dobytí Bagdádu, či zavedení sankčního režimu namísto snah svrhnout režim 

Saddáma Husajna.  

Struktura skupiny, která se do procesu rozhodování zapojila a hrála hru definovanou ve 

vládním konceptu, byla silně ovlivněna pozicí prezidenta Bushe, přičemž ji i dále podporovala. 

Z jeho funkce plynoucí autorita byla posílena především faktem, že členové administrativy a 

poradci mezi sebou museli prakticky soutěžit v rámci vyjednávání o pozornost. Ti, kteří byli 

názorově blíž, měli zákonitě silnější slovo a větší vliv na konečné prezidentovo slovo. 

Tento vznikající vnitřní konflikt dovolil nastavit hierarchii, v níž panoval nedostatek 

kritického myšlení, a skeptické hlasy byly potlačovány, jelikož nikdo nechtěl riskovat, že by 

odhalení nepříznivých informací mohlo vyznět jako projev neloajality. Kromě těchto forem 

horizontálního a vertikálního nátlaku přišlo na řadu i přesvědčování, které mělo utužit 

vytouženou jednomyslnost. Důsledkem také bylo, že tento způsob Bushova managmentu 

přinesl spoustu špatných interpretací situace, z čehož pramenilo mnoho pozdějších chyb během 

konfliktu. Samotný proces tak v tomto smyslu poukázal na slabost a nezkušenost prezidenta.144  

Přijetí války s terorismem a vojenského řešení situace v Iráku bylo možné především 

díky dvěma základním faktorům – jednak to byla soudržnost neokonzervativního proudu po 

traumatech z teroristické hrozby po 11. září, a nedostatek debat o provedení široké odplaty. 

Vojenské řešení se tak hlavně díky silným hráčům, v čele s George W. Bushem, Donaldem 

Rumsfeldem a Dickem Cheynem, stalo v podstatě během jediného týdne dominantní strategií 
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a to i přes fakt, že individuálně byly v administrativě preferovány jiné taktiky či metody, jak 

Saddáma Husajna odstranit od moci.145 

Klíčovou součástí rozhodování se také stala samotná argumentace vedoucí k prosazení 

plánu, včetně poskytnutí důkazných materiálů. Proces, jehož záměrem bylo najít spojitost mezi 

Saddámem Husajnem, držení zbraní hromadného ničení a státní podpory terorismu, přinesl 

vnitřní konflikt ve skupině se CIA, v jejímž čele stál Tenet. Zpravodajské služby totiž toto 

spojení nepotvrzovaly a považovaly ho za neexistující a málo pravděpodobné. CIA tím 

nenaplnila očekávání Bushovy administrativy a naopak prezidenta varovala před důsledky 

vojenského zásahu v Iráku, jakými byly např. teritoriální rozkol země, ropná krize, rozdělení 

NATO, posílení politického islámu či popularity terorismu apod. Především Bush a Rumsfeld 

však tyto závěry kritizovali a samotný Tenet se v rámci skupiny ocital pod tlakem. 

Neokonzervativní proud zpochybňoval jednak důvěryhodnost informací a zdrojů, z nichž CIA 

čerpala, a předpoklady jí vytvořené byly považovány za nepřesné a nekompletní. Hlavně 

Donald Rumsfeld a Dick Cheney, kteří v reálnost hrozby věřili, se tak pokoušeli výsledky 

vytvořené zpravodajskými službami co nejvíce zdiskreditovat a vytvořit tím pasivní tlak. 

Proti závěrům zpravodajských služeb se stavěl i Douglas Feith, jemuž se zpovídala 

vytvořená speciální komise The Policy Counterterrorism Evaluation Group (PCTEG) hledající 

požadované důkazy o spojení. Sám označil aktivitu CIA za nelogickou, jelikož dle jeho názoru 

nepoužívala zdroje, jejichž zahrnutí by bylo logické. Je však faktem, že tato komise se snažila 

mít na CIA jistou míru vlivu a ovlivnit její aktivitu pro záměry invaze. Často se tak v tomto 

případě mluví o politizaci CIA a jisté ztráty její nezávislosti během procesu. Aktéři tak užívali 

především často nepodložené interní zdroje a vyhýbali se nevhodným informacím, které by 

zvýraznily odlišné perspektivy. O tento proces potlačování se starali aktéři nazývaní 

mindguards – např. Condolezra Rice, Dick Cheney ad.146 

Tento fakt ovlivnil i další součást akčního kanálu, tedy samotný průběh procesu. Interní 

jednání o Iráku začala velmi brzy po teroristických útocích a v podstatě okamžitě poté, co byl 

realizovány plán války v Afganistánu. Právě Irák se podle Bushe, Cheyneho a Rumsfelda měl 

stát dalším logickým cílem. Už 16. září 2001 se Bush setkal se svou poradkyní pro národní 

bezpečnost Condolezou Riceovou, aby požádal o plány na zisk důkazů o roli Saddáma Husajna 

v teroristických útocích. Donald Rumsfeld ještě tři dny před tímto prezidentovým setkáním 
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začal požadovat plány pro operaci v Iráku.147 Jak přiznával, byl dlouhou dobu přesvědčen o 

tom, že úspěšná změna v Iráku by zvýšila americkou důvěryhodnost a vliv v regionu. 11. září 

se tak stalo podnětem pro realizaci těchto záměrů. A stejně jako většina členů Bushovy 

administrativy si byl jist, že užití síly by mohlo donutit darebácké státy ke vstřícnějšímu 

přístupu k americké zahraniční politice, obzvláště v postojích spojených se zbraněmi 

hromadného ničení a terorismem. 148 

Ve stejném období se sešla i Defense Policy Board po vedením Richarda Perleho, kde 

sice ještě byly probírány všechny možné alternativy, ovšem jen s cílem změny režimu.149 V 

prosinci téhož roku proběhlo i dříve zmíněné klíčové jednání Amerického Centrálního 

velitelství (CENTCOM), které výrazně pod vlivem úspěšných akcí v Afganistánu představilo i 

možný plán pro Irák, který stavěl do pozadí názor mezinárodní komunity či nevojenské aspekty 

spojené s poválečným plánováním.150 Pravidelně se scházela i Rada národní bezpečnosti, která 

blíže diskutovala cíle plánu, ovšem stejně jako u ostatních podobných formálních jednání či 

interních rozhovorech mezi Bushem a dalšími členy administrativy lze konstatovat, že agenda 

počítala pouze s rozhovory o samotném provedení a nikoli o výhodách či nevýhodách návrhu. 

Na konkrétním plánu začalo ministerstvo obrany v čele s Donaldem Rumsfeldem 

pracovat od listopadu 2001. Již v červenci 2002 byl dokončen tzv. Rumsfeldův plán 

představující strategii a konkrétní cíle pro vojenské operace v Iráku. Užití síly mělo dle textu 

především ukončit hrozbu ze strany Saddámova režimu a mimo jiné přesvědčit i ostatní země, 

které považuje americká administrativa a mezinárodní společenství za nebezpečné, k zastavení 

vývoje zbraní hromadného ničení a podpory terorismu. Tím tak prakticky pokračovalo další 

zdůraznění možného spojení aktivity Al-Kajdy a iráckého sponzorství, které měl vést k 

ospravedlnění invaze.  

Podobnou váhu měl i Pentagonem vydaný dokument Political-Military Strategic Plan 

for Iraq, který je v mnohém zdrojem Bushova projevu ve West Point, jenž je spojený s prvním 

veřejným užitím termínu preempce v rámci americké bezpečnosti, a National Strategy for 

Security a National Strategy for Homeland Security z roku 2002. Bushova doktrína byla jen 

dalším způsobem, jak byla veřejně propagována vytvářená hrozba pro ospravedlnění invaze, a 
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zároveň skrze veřejné zmínky a odkazování se na její součásti dříve zmíněnými členy 

administrativy, což mělo zakrýt absenci diskuze o jiných alternativách.151 

Rozhodnutí provést invazi s cílem svrhnout režim Saddáma Husajna, zničit irácký 

program vyvíjející zbraně hromadného ničení a ukončit potencionální podporu teroristickým 

organizacím byla tvořena mnoha nepříznivými jevy. Nejvýraznějším byla neokonzervativní 

ideologická vize a z ní plynoucí zahrnutí předsudků a zamítnutí konfrontace s realitou.152 

Dalším bylo i upozadění různorodých zdrojů ke sběru důležitých informací a celková 

nedostatečná diskuze o možných negativních důsledcích a odlišných možnostech. Dá se říci, že 

od počátku se pracovalo pouze na jediném plánu, který počítal se svržením irácké vlády, 

zabezpečení změn ve zdejší policii armádě a brzký odchod amerických jednotek. Záložní plán 

nebyl v rámci administrativy předmětem jakékoli diskuze. 153 Bez pozornosti zůstal například i 

projekt ministerstva zahraničí, který chtěl spojit práci různých iráckých exilových skupin pro 

možnost politické a ekonomické rekonstrukce země.154 

Rozhodnutí provést invazi s cílem svrhnout režim Saddáma Husajna, zničit irácký 

program vyvíjející zbraně hromadného ničení a ukončit potencionální podporu teroristickým 

organizacím byla tvořena mnoha nepříznivými jevy. Nejvýraznějším byla neokonzervativní 

ideologická vize a z ní plynoucí zahrnutí předsudků a zamítnutí konfrontace s realitou.155 

Dalším bylo i upozadění různorodých zdrojů ke sběru důležitých informací a celková 

nedostatečná diskuze o možných negativních důsledcích a odlišných možnostech. Dá se říci, že 

od počátku se pracovalo pouze na jediném plánu, který počítal se svržením irácké vlády, 

zabezpečení změn ve zdejší policii armádě a brzký odchod amerických jednotek. Záložní plán 

nebyl v rámci administrativy předmětem jakékoli diskuze. 156 Bez pozornosti zůstal například i 

projekt ministerstva zahraničí, který chtěl spojit práci různých iráckých exilových skupin pro 

možnost politické a ekonomické rekonstrukce země.157 
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4. Interpretace a výsledky aplikace modelů 

Aplikace třech Allisonových modelů v hlavní části nabídla o procesu rozhodování 

vedoucího k invazi do Iráku zvýraznění mnoha základních charakteristik, které se prolínaly a 

prakticky opakovaly ve všech užitých perspektivách, a zároveň znaky, které pramení ve 

specifičnosti pohledu jednotlivých modelů. Dále zmíněné závěry z užití modelů ve své 

kombinaci vytváří obraz o procesu rozhodování, jež je ve svém důsledku výrazně defektní. 

Hlavním charakteristickým znakem procesu vycházející z analýzy je fakt, že konečně 

rozhodnutí o akci padlo ještě před průběhem procesu rozhodování v tradičním chápání, tedy 

debatou nad možnými alternativami a jejich výhodami či nevýhodami. Prezident Bush jako 

ústřední osobnost úzké a uzavřené skupiny v rámci administrativy se celkem brzy jasně 

přiklonil k vojenskému užití síly a toto své přesvědčení již neopustil. Další perspektivy a plány, 

jako např. diplomatické řešení či vzdálená podpora opozice iráckého režimu, byly tak 

v důsledku toho upozaděny a ignorovány. Hlavně v rámci jednání Rady národní bezpečnosti se 

tak již neprobíraly další plány ani výhody či nevýhody vojenského řešení. Agendou se stal 

pouze způsob provedení invaze, čemuž šéfovalo ministerstvo obrany v čele s Donaldem 

Rumsfeldem. Právě jeho plán se stal hlavním podkladem pro celou operaci.  

Velkou roli tak hrál v rámci všech třech perspektivách ideologický faktor a tedy vliv 

neokonzervativního smýšlení či unilateralistické povahy zahraniční politiky navazující na 

období po konci studené války. Jak z aplikace modelů opakovaně vyplynulo, prakticky 

bezprostředně učiněné rozhodnutí vycházelo ve velké míře z nepotvrzených podezření, 

zdánlivých předpokladů či pouhých předsudků o Iráku vytvořených již na počátku 

devadesátých let při tvoření sankčního režimu a monitorování spojené s programem pro vývoj 

zbraní hromadného ničení. Jejich vliv na oficiální body americké zahraniční politiky v procesu 

byl zjevný především s užitím modelu vládního procesu při zkoumání preferencí a postojů 

konkrétních aktérů a ideologického rozdělení na tzv. jestřábi a skeptiky. Osobnosti jako např. 

ministr obrany Donald Rumsfeld či jeho poradce Paul Wolfowitz tak díky neokonzervativnímu 

smýšlení stáli v popředí procesu, zatímco ministr obrany Colin Powell či šéf CIA George Tenet 

podléhali stále většímu tlaku, díky němuž uvolnili dominantním tendencím cestu. 

Zlomem v myšlení o řešení situace v Iráku se ukázaly být události 11. září 2001, které 

transformovaly vnímání režimu Saddáma Husajna ze zahraničně-politického problému na 

vážnou hrozbu pro americkou bezpečnost. Model racionálního aktéra skrze konstrukci hrozby, 

k níž se vztahovalo vybírání konkrétní možnosti, zvýraznil snahu americké administrativy 
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prosadit spojení teroristických organizací s konkrétními státy, v tomto případě s Irákem, aby 

jim strach z možného nebezpečí pomoci k ospravedlnění zahrnutí nepřátelského režimu do 

války proti terorismu a následného vojenského kroku.  

Obvinění padala i v souvislosti s iráckým programem na vývoj zbraní hromadného 

ničení. Americká administrativa tak chtěla přijít s důkazy o tom, že Saddám Husajn je blízko 

nukleárním zbraním a je zároveň ochoten je proti Spojeným států použít, potencionálně i skrze 

jejich distribuci teroristickým organizacím. Zdůraznění těchto nebezpečí pro potřeby 

konstrukce hrozby, proti níž chtěl George W. Bush vojensky zakročit, tak definovalo celé 

období před vypuknutím konfliktu v Iráku.  

První část analýzy aplikující model racionálního aktéra vylíčila toto ospravedlnění skrze 

převažující zahraničně-politické ideje, v čele s unilateralismem, které zdůrazňuje výsadní 

pozici USA v mezinárodní komunitě, dále na základě konstruovaných pojmů a konceptů, jako 

např. tzv. osa zla, a především skrze texty oficiálních vládních dokumentů, jako The National 

Security Strategy, The National Strategy for Homeland Security či National Strategy for 

Combating Terrorism. Všechny tyto odlišné prostředky jasně vymezily pozici Spojených států 

vůči líčeným hrozbám a neodvratně je postavily do války s terorismem a aktéry, kteří ho měli 

údajně podporovat.  

Nadhled vyplývající z perspektivy vlády jako unitární jednotky reprezentující zájmy své 

země tak vysvětlil, že přiklonění se k vojenskému řešení spočívalo kromě závažnosti nové 

hrozby v pochybnostech o úspěšnosti sankcí, schopnostech mezinárodního společenství přijít 

s efektivnějším řešením, které by bylo schopné Irák donutit k zničení zbraní hromadného ničení, 

a problémech plynoucích z možné podpory opozice. V tomto případě byla největší slabina plánu 

poválečná situace, o jejíž podobě nepanovala shoda ani jasná vize. 

Pohled organizačního procesu oproti tomu postavil do popředí využívání 

zpravodajských služeb a tlak na vytváření „správných“ důkazů. Zprávy nepodporující tvoření 

a zvýraznění hrozby byly potlačovány a ignorovány a informace v rámci procesu byly vybírány 

selektivně. Zvláště role CIA byla navíc ohrožena vytvářením alternativních orgánů a struktur, 

jako např. PCTEG, které byly k požadavkům vlády vstřícnější. Účelem jejich aktivity z pohledu 

organizačního modelu tudíž nebylo informování procesu, ale spíše podepření již vytvořených 

závěrů. Výsledkem tohoto nátlaku byla pro inteligenci v čele se CIA jednak částečná ztráta 

autonomie, ale především selhání spočívající v odmítnutí svých prvotních závěrů a zdánlivé 

připuštění možnosti spojení Saddáma Husajna s teroristickou organizací Al-Kajda a 

neschopnosti dostatečně prosadit varování spojená s možnými důsledky invaze. 
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Tento model dále rozvedl i spory o konkrétní plány, které se vztahovaly ke způsobu 

jmenování irácké vlády po pádu Saddáma Husajna a vliv, jaké by měly v tomto procesu Spojené 

státy hrát. Analýza v tomto případě věnovala pozornost roztržkám mezi ministerstvem zahraničí 

a ministerstvem obrany, které v procesu plánování invaze mělo hlavní slovo a chtělo si jej 

v rámci organizační struktury zachovat a posílit. Projev tohoto sporu lze najít ve snaze obsadit 

nově zřízený Úřad pro poválečné plánování pouze zástupci z ministerstva obrany a naopak 

propustit členy úřadu, kteří byli dosazeni ministerstvem zahraničí. I v tomto případě se 

potvrdilo, že vytváření nových úřadů v rámci organizační struktury mělo podpořit proces 

ospravedlnění invaze a naopak eliminovat jakékoli možné komplikace a překážky. 

Samotná perspektiva vládního procesu navíc kromě zmíněného ideologického členění a 

podoby rozhodující jednotky přiblížila i podobu zmíněného tlaku, který nespočíval v úplném 

upozadění či marginalizaci, ale spíš ve snaze získat hlavní oponenty, tedy ministra zahraničí 

Powella a George Teneta, na svou strany, i pokud by se mělo jednat jen o tichý souhlas. 

Soudržnost neokonzervativců měla také za důsledek preferenci interních zdrojů, nedostatečnou 

diskuzi o plánování, ignorování odlišných perspektiv, kritizování nelogičnosti důkazů 

přicházejících ze strany zpravodajských služeb a zároveň silnou loajalitu, která tak byla těmito 

způsoby udržována a jen posílila pozici George W. Bushe v čele administrativy a zákonitě také 

podporu vojenského řešení a invaze samotné. 

Zmíněné závěry a faktory vyplývající z aplikace modelů vytváří ve svém důsledku 

obraz, v němž je zkoumaný proces decision-making defektní. Z analýzy vyplývající uzavřenost, 

ideologická zaujatost a především zpětné dokládání správnosti rozhodnutí o finální akci se 

vychyluje z tradičního chápání procesů rozhodování a jen dokládá oprávněnost kontroverze, 

jež je s invazí spojena. 

Samotná interpretace empirických modelů a jejich konceptuální podoba tak dokázala 

nejen na základě zdůrazněného odlišného chápání aktérů a jejich aktivity, ale také díky různé 

hloubce analýzy procesu pokrýt mnoho vrstev dění v souvislosti s přípravou invaze a v případě 

organizačního a vládního modelu podrobněji rozvést znaky, jež byly zjevné již v rámci 

racionálního pojetí. Například kořeny unilateralismu v rámci americké zahraniční politiky 

Bushovy administrativy vyvstaly ze smýšlení nejen samotného prezidenta, ale i loajální 

nekonzervativní skupiny poradců a ministrů okolo něj. Členění administrativy i postoje 

hlavních osobností také nabídly zdroje některých konceptů zahraniční politiky, v čele 

s Bushovou doktrínou, preemptivním zásahem či konstrukci samotné hrozby, jejíž velikost 

podporovali osobnosti jako Dick Cheney či Paul Wolfowitz v mnoha veřejných projevech i 
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uvnitř vládních jednání. Ideologický faktor se tak dále projevil i v práci organizací na plánu 

invaze a jejím širším prosazení. Z empirického hlediska je jistě důležité zmínit i význam faktu, 

že při aplikaci modelů je kladen větší důraz na aspekty jako konkrétní alternativy, postoje či 

procedury fungování jednotlivých organizací než na chronologii procesu, čímž text dokázal 

zvýraznit zásadní vlastnosti vybraného případu a zároveň i hodnotu užívaných modelů. 
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Závěr 

Text této bakalářské práce si kladl za cíl ověření empirické hodnoty modelů Grahama 

T. Allisona na konkrétním procesu rozhodování vztahující se k americké invazi do Iráku v roce 

2003. Aplikace modelů byla inspirována jednak jejich zpracováním v prvním vydání knihy 

Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis, která byla ústředním zdrojem celé 

práce, ale také na akademických textech, které se jejich užitím v původní či upravené podobě 

zabývaly, a vlastní interpretací založené na četbě těchto zdrojů a kombinací klíčových 

poznatků. 

Analýza rozhodovací procesu, který v březnu roku 2003 vedl k uskutečnění invaze a 

započal tak konflikt v Iráku, byla rozdělena na tři části, z níž každá byla věnována jednomu 

z modelů a nabídla tak odlišnou a zcela charakteristickou perspektivu v nahlížení na tento 

případ. První část byla založena na aplikaci modelu racionálního aktéra, jehož součástí byla 

nejen konstrukce hrozby v podobě režimu Saddáma Husajna, ale především přiblížení 

racionálního uvažování nad danými alternativami a důvodů, které vedl ke zvolení užití síly jak 

nad diplomatickým řešením či podporou opozice v Iráku. Na základě Bushovy doktríny, 

konceptů osy zla či zdrojů v čele s vládními strategickými dokumenty (The National Security 

Strategy, National Strategy for Homeland Security, The National Strategy for Combating 

Terrorism), začal být režim iráckého diktátora kvůli svým možným spojením s podporou 

teroristických organizací a pokračujícím programem na vývoj zbraní hromadného ničení 

vnímán jako vážná hrozba pro americkou bezpečnost, proti níž je nutno bojovat. Finální krok, 

kterým bylo užití síly, byl výsledkem nedůvěry k efektivitě sankcí i dalším nabízejícím se 

diplomatickým řešením, jako např. přísnější inspekce, a nedostatečně dopracovaného plánu na 

podporu opozičních uskupení v samotném Iráku, jehož podpora v atmosféře po teroristických 

útocích klesala. 

Jako druhý byl aplikován model organizačního procesu, který vnímá vládu jako 

konglomerát organizací a institucí, které se v tomto případě podílely nejen na válečném 

plánování, ale také na ospravedlnění užití síly proti Iráku. Tato část odhalila fungování vládní 

struktury nejen skrze tvoření plánu a spory mezi ministerstvem obrany a zahraničí ohledně 

poválečné situace v Iráku, ale také pomocí využívání zpravodajských služeb v čele v CIA 

k selektivnímu vybírání informací a tvoření podpůrných důkazů. Uvnitř organizační struktury 

docházelo navíc k vytváření nových orgánů, které sloužily k podpoření dominantních tendencí 

podporující invazi, v jejímž čele se snažilo zachovat zásadní vliv ministerstvo obrany. Autorita 
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a pozice zpravodajských služeb, které se stavěly k invazi i zkonstruované hrozbě skeptiky, byla 

ohrožena hlavně vytvořením nového ministerstva, která však nakonec nenaplnilo svůj 

potenciál. I přesto však si během celého procesu dokázalo ministerstvo obrany svůj vliv uchovat 

a varování CIA o negativních důsledcích konfliktu zůstaly upozaděny. Namísto toho mluvily 

zpravodajské služby o míře pravděpodobnosti, že Saddám Husajn použije zbraně hromadného 

ničení proti USA, čímž procesu ospravedlnění invaze v jisté míře ustoupily. 

Poslední část analýzy se věnovala aplikaci modelu vládního procesu, v jehož středu 

zájmu byly individuální osobnosti vlády George W. Bushe, sledoval v prvé řadě vliv rozdělení 

administrativy na neokonzervativce, v čele s prezidentem Bushem, ministrem obrany 

Donaldem Rumsfeldem či Paulem Wolfowitzem, a proti invazi stojící skeptiky, jakými byli 

například ministr zahraničí Colin Powell či ředitel CIA George Tenet. Model odhalil především 

tlak vyvíjený na tyto zástupce skeptického proudu, kterému byli prakticky oba nuceni 

podlehnout tichým souhlasem, aby nebyla jejich role zcela marginalizována. Zároveň z této 

části analýzy zřetelněji vyplynulo, jak silná loajalita vůči prezidentu Bushovi napomohla 

ignorování odlišných perspektiv i varování spojených s užitím síly a celkově nedostatečná 

diskuze uvnitř vládních kruhů o válečném plánování. 

Aplikace modelů tedy nabídla analýzu na různých úrovních, což ve svém důsledku 

znamenalo, že každá zmíněná část se věnovala odlišným znakům, které tento případ vykazoval. 

Z empirického hlediska tak dokázala dle mého názoru tato práce jasně nastínit, v čem i dnes 

spočívá hodnota modelů Grahama T. Allisona. Již mnohokrát zmíněné jasné oddělení a 

přehlednost založená na charakteristickém vnímání ústředního aktéra zároveň skrze vzájemné 

propojení a vysvětlení či rozvedení znaků jiného z modelů nabídla ve svém důsledku detailní a 

obsáhlý obraz celého procesu, přičemž se tak analýza dokázala věnovat mnoha klíčovým 

jevům.  

Vzhledem k potřebám práce a aplikování všech modelů v rámci jednoho textu je však 

nutné dodat, že pro texty podobného zamření, ať už s užitím všech tří modelů či pouze jediného, 

zbývá stále prostor pro větší preciznost zpracování modelů a obsáhlejšího užití založené jak na 

Allisonově práci a jeho původním detailním rozpracování, tak i pozdějších empirických pracích 

a výsledcích, které přinesla interpretace zvýrazňující základní koncepty nutné pro efektivní 

aplikaci. Zvláště při individuálním užití je tak třeba vzít v potaz kritické hlasy, upozorňující 

například na přílišnou komplexnost či nejasnost některých základních komponentů, aby 

dokázala taková práce nabídnout co nejrozsáhlejší a kvalitní analytický text. 
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Summary 

This bachelor thesis focuses on application of three conceptual models defined by 

Graham T. Allison in his book Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis - model 

of rational actor, model of organizational process and model of governmental politics. Through 

own edited interpretation inspired not only by mentioned book, but also empirical literature, 

text analyse the decision-making process of first administration of president George W. Bus, 

that led to American invasion of Iraq in 2003, and identifies main characteristics and factors, 

which influenced the process and the final action the most. 

First part of analysis, applying model of rational actor, brings perspective of American 

administration as a unitary actor led by mainly rational thinking about possible alternatives and 

argues, that preference of use of force against regime of Saddam Hussein, which was after 

September 11th 2001 perceived as a threat to American security, was result of doubts about 

abilities of UN and effectiveness of sanctions, drawbacks and disagreements about the form of 

opposition support and atmosphere after terrorist attack, in which USA called for more decisive 

approach in war against terrorism and states supporting their activity. Model of organizational 

process, which perceived state actor as a conglomerate of organizations, their functioning, 

routine and targets, describes, how was the decision-making process influenced by political 

pressure restricting autonomy of CIA to provide evidence supporting connections between Iraq, 

terrorism and development of weapons of mass destruction, and different goals and stances of 

Department of Defence and Department of State on war planning, which resulted in strong 

disputes. The final part focusing on the model of governmental politics, then analyses main 

personalities of government and its ideological division on dominant neoconservative group, 

supporting invasion, and sceptics like Secretary of State Colin Powell or CIA director George 

Tenet. These personalities were highly under pressure to retreat from refusing invasion with 

possible consequences to be excluded from desison-making process. Analysis states that they 

were practically forced to silent agreement to prevent weakening their position in Bush’s 

administration and in consequence, the final decision was made by closed group led by 

President Bush, which tried to ignore other perspectives or warning connected to invasion. 

Main goal of thesis was to test empirical value of Allison’s models and through their 

interpretation understand the nature and character of the decision to invade Iraq. Text states, 

that models offered an analysis on various levels and every single model focused on different 

characteristics of the process and in the end connect them to one wide image in which this 
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particular decision-making process was influenced by preconceptions about Hussein’s regime, 

political and ideological pressure and by lack of discussion about risks and negatives of the 

final decision. From theoretical point of view thesis claims, that mentioned different 

perspectives and depth confirmed the persisting value of Allison’s work, but is also suggested, 

that because of the limited needs of this work there is still I room for more detailed and precise 

interpretation of some of the categories and models themselves. 

 

  



53 

 

Bibliografické údaje 

Primární zdroje 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. RADA BEZPEČNOSTI. Resolution 1441 (2002): 

Adopted by the Security Council at its 4644th meeting, on 8 November 2002: S/RES/1441 

[online]. New York: Rada bezpečnosti OSN, 8 November 2002 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://www.un.org/Depts/unmovic/documents/1441.pdf 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. BÍLÝ DŮM. The National Security Strategy of the United 

States of America [online]. Washington: Bílý dům, 9/2002 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. BÍLÝ DŮM. The National Strategy for Combating 

Terrorism [online]. Washington: BÍLÝ DŮM, 2/2003 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-

terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. MINISTERSTVO VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI. National 

Stratefy of Homeland Security [online]. Washington: Ministerstvo vnitřní bezpečnosti 

Spojených států amerických, 7/2002 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/whitehouse/nat_strat_hls_2002.pdf 

Neperiodická literatura 

ALLISON, Graham T. Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. New York: 

Harper Collins, 1971, 277 s. ISBN 0-673-39412-3. 

BETTS, Richard K. Enemies of Intelligence: Knowledge and Power in American National 

Security [online]. New York, Columbia University Press, 2009, 241 s. [cit 2017-04-23]. ISBN 

978-0-231-5113-1. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/reader.action?docID=10397436 

CLARKE, Richard A. Strategie války proti terorismu. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2005, 

269 s. ISBN 80-86851-14-1. 

GOMBÁR, Eduard, PECHA, Lukáš. Dějiny Iráku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2013, 701 s. ISBN 978-80-7422-249-8. 

KREJČÍ, Oskar. Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie. 2., upr. vyd. Praha: 

Professional Publishing, 2009., 429 s. ISBN 978-80-7431-003-4. 

Periodická literatura 

BADIE, Dina. Grouphink, Iraq, and the War on Terror: Explaining US Policy Shift toward 

Iraq. Foreign Policy Analysis [online]. 2010, vol. 6, no. 4, s. 277-296 [cit. 2017-04-23]. ISSN 

1743-8586. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=1120dc48-

f900-412b-b986-

7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saX

Zl#AN=70250329&db=poh 

http://www.un.org/Depts/unmovic/documents/1441.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf
https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/whitehouse/nat_strat_hls_2002.pdf
http://site.ebrary.com/lib/cuni/reader.action?docID=10397436
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=70250329&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=70250329&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=70250329&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=70250329&db=poh


54 

 

BENDOR, Jonathan, HAMMOND, Thomas H. Rethinking Allison’s Models. The American 

Political Science Review [online]. 1992, vol. 86, no. 2, s. 301-322 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1964222 

BRUMMER, Klaus. The Reluctant Peacekeeper: Governmental Politis and Germany’s 

Participation in EUFOR RD Congo. Foreign Policy Analysis [online]. 2013, vol. 9, no. 1, s. 

1-20 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-

6184-4d36-85af-

093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saX

Zl#AN=84676577&db=poh 

DUNNE, Michael. The United States, the United Nations and Iraq: Multilateralism of a Kind. 

International Affairs [online]. 2003, vol. 79, no. 2, s. 257-277 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/3095820 

Efforts to Adress Iraqi Compliance with UN Weapons Inspections. The American Journal of 

International Law [online]. 2002, vol. 96, no. 4, s. 956-962 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/3070692 

HASTINGS DUNN, David. Myths, Motivations and “Misuderestimations“: The Bush 

Administration and Iraq. International Affairs [online]. 2003, vol. 79, no. 2, s. 279-297 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3095821 

FARKAS, Andrew. Evolutionary Models in Foreign Policy Analysis. International Studies 

Quarterly [online]. 1996, vol. 40, no. 3, s. 344- 345 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-

63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2

ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr 

KEANE, Conor. The Impact of Bureaucratic Conflict on US Counternarcotics Efforts in 

Afganistan. Foreign Policy Analysis [online]. 2016, vol. 12, no. 3, s. 295-314 [cit. 2017-04-

23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-

4ac6-b08c-

7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saX

Zl#AN=116391748&db=a9h 

LUCAS, Scott. Recognising Politization: The CIA and the Path to the 2003 War in Iraq. 

Intelligence and National Security [online]. 2011, vol. 26, no. 2-3, s. 203-227 [cit. 2017-04-

23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-

461d-87f3-

ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60

734263&db=poh 

MARSH, Kevin. Obama’s Surge: A Bureaucratic Politis Analysis of the Decision to Order a 

Trop Surge in the Afganistan War. Foreign Policy Analysis, vol. 10, no. 3, s. 265-288 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-

http://www.jstor.org/stable/1964222
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=84676577&db=poh
http://www.jstor.org/stable/3095820
http://www.jstor.org/stable/3070692
http://www.jstor.org/stable/3095821
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.10.2307.2600715&db=edsjsr
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&db=a9h
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&db=a9h
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&db=a9h
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=80f80cb7-34f5-4ac6-b08c-7a54e35b563c%40sessionmgr103&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=116391748&db=a9h
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60734263&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60734263&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60734263&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=60734263&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db=poh


55 

 

6184-4d36-85af-

093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saX

Zl#AN=97052484&db=poh 

MASSOUD, Tansa George, MITCHELL, David. Anatomy of Failure: Bush’s Decision-

Making Process and the Iraq War. Foreign Policy Analysis [online]. 2009, vol. 5, no. 3, s. 

265-286 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=1120dc48-f900-

412b-b986-

7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saX

Zl#AN=41585779&db=poh 

MAZAR, Michael J. The Iraq War and Agenda Setting. Foreign Policy Analysis [online]. 

2007, vol. 3 no. 1, s. 1-23 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-

461d-87f3-

ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23

408128&db=poh 

MICHAUD, Nelson. Bureaucratic Politics and the Shaping of Policies: Can We Measure 

Pulling and Hauling Games? Canadian Journal of Political Science [online]. 2002, vol. 35, 

no. 2, s. 269- 274 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-

63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2

ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr 

O’REILLY, K. P. Perceiving Rogue States: The Use of the “Rogue State“ Concept by U. S. 

Foreign Policy Elites. Foreign Policy Analysis [online]. 2007, vol. 3, no. 4, s. 295-315[cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=ef620f1e-6c52-

4741-b64e-

f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1s

aXZl#AN=26438470&db=poh 

PILLAR, Paul R. Intelligence, Policy and the War in Iraq. Foreign Affairs [online]. 2006, vol. 

96, no. 2, s. 15-27 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=ef620f1e-6c52-

4741-b64e-

f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1s

aXZl#AN=19895474&db=bth 

PRESSMAN, Jeremy. Power without Influence: The Bush Administration’s Foreign Policy 

Failure in the Middle East. International Security [online]. 2009, vol. 33, no. 4, s. 149-179 

[cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40207155 

SATKOVÁ, Monika. Organizačné prostredie zahraničnej politiky Slovenskej republiky. 

Journal of International Reations [online]. 2013, vol. 11, no. 2, s. 92-115 [2017-04-23]. ISSN 

1339-2751. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-

6184-4d36-85af-

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=8&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97052484&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=41585779&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=41585779&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=41585779&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=1120dc48-f900-412b-b986-7790144fff1d%40sessionmgr106&hid=124&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=41585779&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23408128&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23408128&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23408128&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=23408128&db=poh
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=e99c658a-4a4f-4279-bccc-63fec2e06171%40sessionmgr4008&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsjsr.3233428&db=edsjsr
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=26438470&db=poh
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=26438470&db=poh
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=26438470&db=poh
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=26438470&db=poh
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19895474&db=bth
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19895474&db=bth
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19895474&db=bth
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=6&sid=ef620f1e-6c52-4741-b64e-f3bb3435dad0%40sessionmgr4009&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19895474&db=bth
http://www.jstor.org/stable/40207155
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db=poh


56 

 

093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saX

Zl#AN=88272795&db=poh 

SKIDMORE, David. Understanding the Unilateralist Turn in U. S. Foreign Policy. Foreign 

Policy Analysis [online]. 2005, vol. 1, no. 2, s. 207-228 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d7fd91d7-

b7ad-461d-87f3-

ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19

316076&db=poh 

TUNC, Hakan. Preemption in the Bush Doctrine: A Reappraisal. Foreign Policy Analysis 

[online]. 2009, vol. 5, no. 1, s. 1-16 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=d7fd91d7-b7ad-

461d-87f3-

ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=35

948657&db=poh 

 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=7372db03-6184-4d36-85af-093d1cfd6d7e%40sessionmgr101&hid=101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=88272795&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19316076&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19316076&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19316076&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=19316076&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=35948657&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=35948657&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=35948657&db=poh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=4&sid=d7fd91d7-b7ad-461d-87f3-ec3b4a40a1f2%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=35948657&db=poh

