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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:   Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky  

Autor práce: Bc. Nora Hlavatá  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Téma práce je vzhledem ke studijnímu oboru Bc. Nory Hlavaté velmi vhodně zvolené a zároveň 

poskytuje přesah i do jiných podoborů na poli mezinárodních vztahů či teritoriálních studií. 

Studentka zbytečně nezabředává do nadměrných detailů, a práce je tak srozumitelná a použitelná 

i pro širší spektrum čtenářů a badatelů. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Studentka využívá poměrně širokou paletu zdrojů, za chvályhodné považuji i zařazení velkého počtu 

tureckých autorů. Možná by však nebylo na škodu více pracovat i s tureckojazyčnými texty, které 

nebyly psané anglicky pro mezinárodní publikum. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka staví na neorealistické teorii mezinárodních vztahů, respektive teorii Two good, která se 

pokouší interpretovat pohnutky jednotlivých aktérů v mezinárodních vztazích. Turecko pro tento 

účel klasifikuje jako „střední sílu“. Nabízely se i jiné možné přístupy, tento však pro účely dané práce 

považuji za vyhovující a zcela přijatelný. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Studentka klade důraz na srovnání turecké zahraniční politiky před a po nástupu strany AKP k moci, 

v rámci druhého sledovaného období pak zmiňuje i fázi, kdy Turecko mohlo uplatňovat svou tzv. soft 

power a následně pak nynější éru, kdy je vnějšími i vnitřními okolnostmi nuceno uchylovat se i 

k tradičním silovým postupům a zároveň do velké míry ztratilo pozici a pověst nestranného 

mediátora regionálních sporů a konfliktů. Časová a logická posloupnost jednotlivých částí analýzy je 

proto vyhovující a logická. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Lze říci, že v určitém ohledu studentka odpovídala na výzkumné otázky, jejichž odpověď byla už 

předem zřejmá. Autorka však používá široké spektrum nástrojů a argumentů, které ji k uspokojivým 

výsledkům logicky a opodstatněně vedou. Výzkumné otázky a předběžné hypotézy tedy nemají 

samoúčelnou roli, ale jsou vhodným vodítkem pro poměrně obsáhlý výzkum.  
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2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předložená magisterská práce kvalitně zhodnocuje teoretický rámec i praktické postupy turecké 

zahraniční politiky. Autorka se vyhýbá ideologicky zabarveným soudům, používá srozumitelný jazyk 

a zároveň si dobře osvojila odbornou terminologii, to vše na základě vhodně zvolených teoretických 

prací a dalších zdrojů včetně přiměřeného podílu zpravodajských (žurnalistických) textů. Práci 

považuji na magisterské úrovni studia za nadstandardní.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Ačkoli tyto pasáže práce nesouvisejí přímo se zadáním/názvem a pouze popisují širší rámec 

zkoumaných jevů, autorka přibližuje obecné hlavní zásady turecké zahraniční politiky. V této 

souvislosti se však prakticky nevěnuje členství Turecka v Severoatlantické alianci. Doporučoval bych 

tedy vznést otázku, nakolik (a zda vůbec) je příslušnost k NATO v dnešní době určující (omezující či 

naopak inspirující) pohnutkou při formování zahraniční politiky Turecké republiky.  

 

Datum: 17. ledna 2019  

Autor posudku: Ing. Břetislav Tureček  
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