
Vyjádření školitele studentky Lucie Drechselové k průběhu studia a k disertační práci 

“Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku”/“Femmes et 

pouvoir local: processus d’engagement et trajectoires politiques féminins en Turquie“, 

předkládané v roce 2018 na Ústavu Blízkého východu a Afriky FFUK 

 

Lucie Drechselová patří k nejlepším studentům, které jsem na Filozofické fakultě poznala. Od 

počátku svého studia byla mimořádně cílevědomá a svědomitá, veškeré studijní povinnosti 

plnila včas a výborně a aktivně hledala způsoby, jak rozšiřovat své znalosti a rozvíjet své 

schopnosti: využívala nabízené příležitosti ke studijním pobytům a letním školám, hlásila se o 

stipendia a pokračovala ve studiu jazyků (především kurdštiny, kterou využila i pro svou 

disertační práci). Stipendia, která získala, jí umožnila nejen terénní výzkum v Turecku, ale 

také studijní pobyty na SOAS v Londýně, METU v Ankaře a INALCO v Paříži. Zúčastnila se celé 

řady workshopů a konferencí ve Francii, v  Turecku, v Německu, v Polsku či v Kanadě. 

Přednášela o tématu své disertační práce, například ve Francouzském výzkumném ústavu 

(Institut français d’études anatoliennes, IFEA) v Istanbulu, a podílela se také na kurzu o 

moderních dějinách Turecka v magisterském programu turkologie, v jehož rámci vedla 

samostatně část věnovanou soudobému Turecku. 

Ocenění si zaslouží také publikační činnost doktorandky. Část jejích publikací se zabývá 

aktuálními problémy Turecka, jimž se věnuje i ve veřejných vystoupeních v médiích. 

Podstatná část jejích publikovaných prací je ovšem zaměřena odborně a věnuje se tématům 

souvisejícím s její disertací, především účasti kurdských žen v politice a v kurdskému 

ženskému hnutí. Kromě příspěvků do českých časopisů (Dějiny a současnost, Nový Orient) 

publikovala články v časopisech a kapitoly v monografiích ve francouzštině a v angličtině. 

Lucie si svou doktoranturu rozhodně neulehčila, když se v průběhu prvního ročníku rozhodla 

zahájit doktorské studium v cotutelle, takže studovala paralelně na FFUK v Praze a na École 

des hautes études en sciences sociales (EHESS) v Paříži. Náročné studium zvládla bez 

problémů a již ke státní zkoušce na FFUK předložila větší část disertační práce, kterou 

zkušební komise považovala za výbornou. V průběhu studia Lucie prokázala, že má velmi 

jasnou představu o své práci, ale zároveň nepřestávala hledat nové disciplinární přístupy i 



metodologické inspirace, které by její práci obohatily. Projevila zároveň schopnost poučit se 

z rad a doporučení jiných, což se vše projevilo i v předkládané disertační práci.  

Lucie Drechselová si pro svou dizertaci zvolila účast žen v místní politice v Turecku. Jedná se 

o téma mimořádně aktuální, zajímavé a zároveň v Turecku i ve světě málo zpracované, a již 

proto náročné, vyžadující navíc kromě terénního výzkumu interdisciplinární přístupy. Při jeho 

zpracování vycházela především z metod politické sociologie a genderových studií, ale 

inspirovala se i pracemi z jiných disciplín a jiných geografických a politických kontextů. Ve 

snaze vysvětlit nízké zastoupení žen v turecké místní politice soustředila svůj výzkum na 

nejvýznamnější politické strany v Turecku (AKP, CHP,MHP, a prokurdskou HDP a DBP) a na tři 

významná města – Izmir, Trabzon a Diyarbakır, která se liší nejen svou polohou, tradicemi a 

podporou některé z politických stran, ale představují také různorodé zapojení žen v místní 

politice. Struktura práce, která vznikala na základě dlouhého promýšlení, konzultací a 

přepracovávání, nevychází z popisu jednotlivých měst ani politických stran, jak bývá u 

disertací zvykem, ale odpovídá spíše kladeným otázkám souvisejícím se zastoupením žen na 

místní úrovni: od historického přehledu, přes přístupy jednotlivých politických stran ke 

kandidatuře žen a role žen při rozhodování o kandidátech, po konkrétní politické osudy a 

aktivity zvolených žen. Předpokladem práce byl náročný terénní výzkum v Turecku, při němž 

Lucie ukázala nejen svou odbornou vyspělost, ale také „diplomatické“ schopnosti, když 

dokázala manévrovat mezi politiky a političkami zastupujícími různé politické strany a 

zvládnout rivality v rámci jedné strany, a v neposlední řadě i nemalou osobní odvahu. 

Disertační práce Lucie Drechselové ukazuje schopnosti a mimořádnou houževnatost 

doktorandky i to, jak dokázala využít výhody studia v cotutelle – při studiu pouze na FFUK by 

se jí těžko podařilo spojit náročný terénní výzkum s širokým teoreticko-metodologickým 

záběrem, který byl pro zpracování tématu nezbytný. Jde o práci mimořádně vyspělou, 

originální a přínosnou. Lucii se podařilo nejen přinést nové poznatky vycházející z více než 

dvou set rozhovorů s političkami a zastupitelkami, ale také zpochybnit řadu běžně 

přijímaných názorů o turecké politice a zastoupení žen. Za největší metodologický přínos 

práce považuji spojení – a propojení – výzkumu jednotlivých politických stran s výzkumem 

lokalit. Práce dospívá k závěru, že pro vysvětlení konkrétního politického zastoupení žen na 

místní úrovni hraje větší roli přístup jednotlivých stran než mocenské poměry a situace 

v jednotlivých městech. Neméně zajímavé jsou však dílčí poznatky a závěry ukazující 



individuální osudy a politické kariéry žen zapojených do politiky, od rodinných vazeb, přes 

rozhodování o vstupu do politiky, po konkrétní strategie, které ženy volí. Práce ukazuje 

podobnosti mezi městy i stranami, především v jisté „výjimečnosti“ žen, které se prosadily 

v politice – i to, jak se od společného profilu liší ženy zastupující prokurdské strany (v 

Diyarbakıru). Právě část věnovanou politickým profilům žen považuji za nejzdařilejší po 

stránce informací i zpracování. I když celá práce je psaná kultivovaným stylem (a vynikající 

francouzštinou), kapitoly vycházející bezprostředně z terénního výzkumu mi připadají 

obzvlášť zajímavé a čtivé. 

Mé výhrady k práci vycházejí vesměs z odlišností francouzské a české akademické kultury. 

Práce je především příliš rozsáhlá; zvláště v kapitole věnované dějinám politického 

zastoupení žen v Turecku a částečně i při popisu přístupu politických stran ke kandidatuře 

žen by jistě mohla být stručnější. Podobně rozsáhlá část věnovaná politickému kontextu 

působí v úvodu poněkud rušivě. Doktorandka ovšem musela volit mezi českými a 

francouzskými akademickými zvyklostmi a je celkem logické, vzhledem k tomu, že práci psala 

francouzsky a bude obhajovat ve Francii, že se tam, kde váhala, přiklonila častěji 

k francouzským požadavkům a tradicím. 

Disertace Lucie Drechselové je výsledkem originálního výzkumu, je podložená teoreticky a 

metodologicky a je zpracována na vysoké úrovni. Předložená disertační práce tak 

jednoznačně splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě 

a předběžně ji klasifikuji jako „prospěla“. 
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