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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Diplomová práce si klade za cíl vysvětlit, jak byl turecký zahraničněpolitický koncept 
neo-otomanismu ovlivněn vládou Recepa Tayyipa Erdogana. Turecká zahraniční 
politika sehrává aktivní úlohu jak na Blízkém východě, tak i v Transatlantických 
vztazích. O relevanci turecké zahraniční politiky tak nemůže být pochyb. 

Autor práce si zvolil koncept neo-otomanismu jako prostředek k porozumění 
proměny turecké zahraniční politiky a tento koncept, v kontrastu ke kemalismu, je i 
v první kapitole detailně vysvětlen. Navzdory prostoru, který je tomuto 
konceptuálnímu vysvětlení věnován, však není zcela jasné, co tento koncept 
představuje: jde o zahraničněpolitickou doktrínu AKP, tureckou 
zahraničněpolitickou identitu, kulturu? Autor místy tento koncept označuje za 
identitu a v úvodu se hlásí ke konstruktivistickému přístupu. Zpracování 
empirického materiálu však spíše nasvědčuje tomu, že jde pouze o doktrínu vlády 
AKP. 

Empirická část práce je převážně popisem vývoje turecké zahraniční politiky. Tento 
popis potvrzuje autorovu dobrou znalost turecké zahraniční politiky, nelze však říci, 
že by analytickým způsob odpovídal na výzkumnou otázku. Neo-otomanismus zde 
zůstává pouze označením proměňující se zahraniční politiky Erdoganovy vlády. 

Vedlejší kritéria: 

Malé množství pravopisných chyb a překlepů. 

Celkové hodnocení: 

Vladimír Hurych ve své diplomové práce prokázal svou vynikající orientaci 
v turecké zahraniční politice a svou schopnost ji přehledně popsat. Nicméně 
hlubší analytický rozměr namísto pouhé deskripce této práci chybí. 
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