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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cíl práce autor uvádí v Úvodu (str. 2): 
„Cílem práce je nalezení odpovědi na otázku, jestli politika posledních dvou amerických prezidentů vůči 
Turecku byla koherentní a zdali případně zjištěné rozdíly v přístupu obou administrativ měly vliv na současnou 
krizi. Obsah práce odpovídá jejímu názvu. V předložené práci se autor zabývá měnícími se vztahy USA-Turecko 
v době od 2. světové války, které prošly patrným vývojem zvláště za vlády prezidenta Erdoǧana. Nevyhýbá se 
ani velice složitému problému, který představuje vliv kurdské otázky na spojenectví USA-Turecko v rámci 
NATO. Jde i o problém morální: zvláště na počátku války s tzv. Islámským státem měly kurdské jednotky 
klíčový význam pro stabilizaci severního Iráku. Autor předloženou práci rozčlenil do tří hlavních kapitol. 
Kapitola 1 pojednává o vztazích USA-Turecko od 2. světové války do roku 2008, kapitola 2 o politice USA 
k Turecku za prezidentů Obamy a Trumpa, zatímco 3. kapitola srovnává přístupy obou prezidentů ve třech 
kontextech: (1) spolupráce v rámci NATO, (2) vztah k Sýrii, tzv. Islámskému státu, a (3) vztah k tureckému 
domácímu vývoji. 

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a 
metodologické ukotvení,  práce s prameny a literaturou,  vhodnost  příloh apod.):  Věcné zpracování pěkné, 
struktura práce je logická, argumentace je podložena studiem textů věnovaných tématu nejen z americké, ale i 
turecké perspektivy. Přílohou práce jsou dvě mapky, ale bez uvedení zdroje. Nenašel jsem však explicitní 
formulaci metodologie, jíž pan Kučera použil. Autor adekvátně analyzoval posun role Turecka v americkém 
vnímání od dob, kdy bylo považováno za nadějný stát s většinou muslimského obyvatelstva, který by se stal 
demokratickým v tradičním slova smyslu, po dnešní situaci, kdy autoritářský prezident Erdoǧan prosazuje 
jiné pojetí státu. Zajímavá úvaha se zračí ve větě na str. 19: „…způsob, jakým Turecko alianci [NATO] vnímá. 
Došlo zde k proměně její role od pouhého zprostředkovatele bezpečnosti po platformu, skrze kterou dokáže 
Turecko prosazovat své regionální a geopolitické zájmy.”

3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ  (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu, 
grafická úprava, formální  náležitosti  práce apod.):  Formální  zpracování je zajisté adekvátní,  jazyk až na 
několik menších problémů rovněž. Autorovi bych připomněl, že na konci poznámek pod čarou, které jsou 
chápány jako věty, píšeme tečku. Občas se najde ošklivá, kostrbatá formulace, např. na str. 5: „Turecko [se]
… odmítnutím povolení USA k provedení pozemních operací… vrátilo”. 

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  bakalářské  práce,  silné  a  slabé  stránky, 
originalita  myšlenek,  naplnění  cíle  apod.):  V závěru  (str.  21)  autor  správně  konstatuje,  že  „přístup  obou 
amerických prezidentů zůstává vůči Turecku v rumci NATO obdobný“ a že „neprošel významnou změnou“. 
Totéž píše na začátku 4. kapitoly Diskuse. Kladně hodnotím, že pan Kučera nepodlehl – doufám, že pouze 
přechodné – polarizaci patrné v amerických médiích, podle níž je Trump ve všem pravým opakem Obamy. 
Celkový dojem z práce je velice dobrý a přestože knižních monografií  věnovaných tomuto tématu je jen 
omezený počet, autor dokázal  najít  a použít  mnoho relevantních pramenů, včetně v těch, v nichž se zračí 
turecká perspektiva. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Zformulujte metodologii, s níž Jste pracoval.
2. Za jakých podmínek by mohlo dojít ke smíření Turků a Kurdů? 
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6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA Doporučuji k obhajobě, 
práce více než splňuje požadavky kladené na bakalářské diplomové práce. Navrhuji hodnocení A. 

 

Datum: 25. ledna 2019 Podpis: /M. Calda/
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