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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Předložená práce uplatňuje Allisonův model analýzy zahraniční politiky na 
rozhodování o zahájení americké invaze v Iráku (2003) s cílem představit rozmanité 
perspektivy na tento proces a dospět k hlubšímu porozumění jeho charakteru. Po 
úvodu a představení jednotlivých modelů následuje v souladu se schválenými tezemi 
kapitola věnovaná historickému a politickému kontextu výše analyzovaného procesu, 
empirická studie a závěr shrnující její výsledky.  

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Logičnost struktury práce  1 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
2.3 Ucelenost výkladu  1 
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 
2.5 Dodržení citační normy 2 



2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
2 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 
 

Práce je dobře strukturována a výklad je provázaný, byť pod jednotlivé modely 
("perspektivy") jsou řazeny různé jen dílem související aspekty zkoumané 
problematiky (viz níže). Ze stylistického hlediska je vyjadřování místy neobratné, 
např. když je jako cíl práce zmiňována "dosažitelnost více vědomého teoretického 
přístupu" (s. 5) či v závěru obsaženo tvrzení, že "členění administrativy i postoje 
hlavních osobností také nabídly zdroje některých konceptů zahraniční politiky, v čele 
s Bushovou doktrínou, preemptivním zásahem či konstruci samotné hrozby, jejíž 
velikost podporovali osobnosti jako…" (s. 47). Hustota procitování argumentu odkazy 
na užívanou literaturu by místy - v kapitole věnované politickému a historickému 
pozadí i samotné empirické studii - zasloužila být vyšší.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  2 
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
2 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Práce si ambiciózně vytyčuje za cíl odhalení "skutečných" příčin americké akce. 
V teoretické kapitole nabízí výstižný popis Allisonových modelů - jeho vliv na analýzu 
vzhledem k jeho vlastním zdrojům inspirace poněkud přeceňuje, a jen omezeně 
zahrnuje do teoretického výkladu kritiky, resp. se s nimi nevyrovnává, na rozdíl od 
užitečných odkazů na konkrétní aplikace jednotlivých modelů -, tohoto cíle však plně 
nedosahuje, neboť místo zaujetí jednotlivých perspektiv v patřičné teoretické hloubce 
(např. u modelu racionálního aktéra vycházejícího z teorie racionální volby) nabízí 
spíše strukturovaný popis procesu soustředěný postupně na sekuritizaci hrozby Iráku 
jako darebáckého státu, politizaci zpravodajských služeb a ideologická východiska 
americké zahraniční politiky v tomto období. Se zdroji autor pracuje zdatně, jejich 
aparát však mohl být rozsáhlejší a v některých pasážích spoléhá na velmi omezený 
počet citovaných děl včetně prací, které lze považovat za tendenční (Krejčí). 
V závěru tak může jen podtrhnout význam neokonzervativní ideologie a usoudit, že 
zkoumaný proces byl "defektní" z důvodu uzavřenosti, ideologické zaujatosti a 
zpětného dokládání správnosti učiněného rozhodnutí.   

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Byť práci nelze považovat za zcela úspěšné uplatnění Allisonových modelů analýzy 
zahraniční politiky na proces rozhodování o invazi do Iráku a závěry o ideologičnosti 
a defektnosti tohoto procesu - ačkoliv ne nutně zavádějící - nelze považovat za úplně 



podložené empirickou analýzou, předkládá autor perspektivistický a přiměřeně 
podrobný popis tohoto procesu. Nezavádí sice čtenáře do jeho "zákulisí" a 
neodhaluje skryté příčiny, disciplinovaně ale poukazuje na klíčové aspekty tohoto 
mimořádně významného rozhodnutí Bushovy administrativy. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 V jakém smyslu bylo rozhodnutí provést invazi do Iráku ze strany Spojených států 

"racionální" a v jakém nikoliv? 
5.2 Jaký byla rámcová mezinárodněprávní pozice USA ve snahách o ospravedlnění 

samotné invaze (2003) a předešlých vojenských akcí proti Iráku (1993-1998)? 
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: velmi dobře  
 
 
      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
 
Datum: 1.6.2017                                      Podpis: 


