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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autor ve své práci usiluje o nalezení propojení mezi strategií využitou americkými ozbrojenými silami ve 
vietnamské válce a mezi postupem, který USA zvolily v Iráku. Snaží se přitom zjistit, zda se USA poučily 
z úspěchů i neúspěchů ve Vietnamu a došlo tedy k aplikaci „lessons learned“. Dochází k závěru, že zatímco 
z počátku amerického angažmá v Iráku tyto zkušenosti uplatněny nebyly, a i proto (ačkoliv nejen proto) se 
bezpečnostní situace v zemi spíše zhoršovala a ozbrojené síly USA a spojenců utrpěly značné ztráty, příchod 
generála PETRAEUSE v roce 2007 znamenal zlom v americkém přístupu a celkové zlepšení situace. Cíle práce 
jsou jasně formulovány (vývoj protipovstalecké doktríny neboli COIN, její aplikace v irácké válce na základě 
zkušeností války vietnamské) a autor se jich v průběhu celého textu drží.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Problematika COIN je poměrně dobře zpracována v řadě odborných prací, které jsou veřejně dostupné. Co se 
týče zejména vietnamské války, jsou již (alespoň z části) dostupné i primární prameny, které vznikaly v dané 
době a které přímo odrážejí americké zkušenosti z bojiště a snahu nalézt co nejefektivnější strategii 
protipovstaleckého boje. Autor při svém výzkumu využil dostatečné množství zdrojů, byť primárních pramenů 
mohlo být dle mého názoru více (opět zejména k „vietnamské“ části práce). Je ovšem na druhé straně pravdou, 
že řada informací z těchto primárních zdrojů je následně obsažena a analyzována v sekundární literatuře, kterou 
autor využívá.  
Práce má logickou strukturu, v rámci níž autor definuje zkoumanou problematiku (což zejména v případě COIN 
považuji za důležité), a následně se věnuje oběma válkám a komponentu protipovstaleckého boje. Argumenty, 
kterých využívá pro podporu svých zjištění a závěrů, jsou logické a podepřené poznatky získanými během 
výzkumu. V úvodu bych ocenil podrobnější rozpracování teoreticko-metodologické koncepce práce, naopak 
zhodnocení použité literatury je zpracováno důkladně a v odpovídajícím rozsahu.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce nevykazuje žádné zásadní formální nedostatky. Občas se objevují gramatické chyby (např. shoda přísudku 
s podnětem, chybějící interpunkce atp.), tyto chyby však kvalitu práce výrazněji nenarušují. Citační úzus je 
dodržován konsistentně v celé práci. Práce rovněž obsahuje všechny vyžadované součásti.      
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Je možno konstatovat, že práce svůj cíl naplnila a že autor zodpověděl otázky, které si v úvodu položil. 
Problematika COIN se neustále vyvíjí a budování na základě zkušeností z předešlých konfliktů bude vždy její 
nedílnou součástí. Proto je důležité, aby jí byla věnována patřičná pozornost, a to nejen v oblasti její praktické 
aplikace (tj. např. ve strategických a taktických dokumentech ozbrojených sil), ale i v rovině teoretické a 
v historiografii. K tomu přispívá i práce kolegy REIFA. V případě Iráku je pochopitelně ještě poněkud brzy na to 
hodnotit konečné výsledky uplatněné strategie, jelikož konflikt, či série konfliktů v této zemi probíhajících, 
dosud pokračuje, ale autor nabízí ucelené a přesvědčivé hodnocení dosavadního stavu a je schopen identifikovat 
a analyzovat jeho klíčové aspekty.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Dá se americké angažmá v COIN ve dvou popsaných konfliktech přirovnat k angažmá jiného státu 
v obdobných konfliktech? Pokud ano, jak by podobné srovnání pro ozbrojené síly USA dopadlo?  
2. Jaký je dle autora nejdůležitější rozdíl mezi konfliktem v Iráku a konfliktem ve Vietnamu (s ohledem na 
aplikaci COIN a problémy s ní spojené)?   



 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji komisi k obhajobě s hodnocením výborně. 
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