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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Geopolitics of Iraqi Kurdistan: A Role of External and Internal Actors in Kurdish Issue

   

Autor práce: Bc. Filip Sommer 

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Téma diplomové práce plně zapadá do studijního oboru jejího autora. Práce však postrádá jasně 

stanovený výzkumný cíl – představuje velmi obsáhlý a hutný popis mezinárodněpolitického 

zakotvení kurdské autonomie v Iráku, aniž by však tuto nespornou kvalitu doplňovala zásadnějším 

pokusem studenta o vlastní analýzu těchto vztahů a souvislostí. Více k této slabině uvádím 

v celkovém hodnocení (bod 3 tohoto posudku). 

 

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

V této rovině je práce velmi kvalitní – autor shromáždil velké množství relevantních faktografických 

pramenů nadčasového i aktuálního charakteru. 

 

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

Rozsáhlé využití rozhovorů s respondenty student vysvětluje mj. využitím pro tzv. triangulaci. Soubor 

citovaných respondentů je však spíše výsledkem studentových možností než opodstatněnou volbou 

výzkumníka. Nejde např. o reprezentanty různých křídel politického spektra v iráckém Kurdistánu, 

ale o profesně velmi různorodou a nahodile působící skupinu lidí spojeným hlavně tím, že byli 

schopni hovořit anglicky nebo česky. (Sám student se v závěru práce vypořádal s faktem, že mluvil 

téměř výhradně se zástupci establishmentu v Erbílu a nikoli i v „konkurenční“ Sulajmáníji, pouhým 

konstatováním, že se mu obojí prostě nepodařilo…). Rozhovory a terénní výzkum jako takový jsou 

tedy jednoznačně chvályhodným počinem, bohužel však student zcela nevyužil potenciál, jež tato 

metoda nabízí. 

 

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

Úvodní teoretická část je kvalitním přehledem problematiky, data získaná rozhovory s respondenty 

hlavní linii tohoto narativu potvrzují a doplňují o subjektivní pohledy. (viz výše) 

 

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

Výzkumné otázky nevedou autora práce k výzkumu, ale (velmi obsáhlému a zevrubnému!) popisu 

reality – více viz v bodě 3. 
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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.) 

Práce místy působí na úroveň práce diplomové možná až příliš detailně (např. popisy různých 

povstaleckých organizací). Co se týká jazykové úrovně – nikde není vysvětlena studentova úctyhodná 

preference angličtiny při psaní diplomové práce. V případě dalšího využívání či publikování textu by 

však bezesporu stála za úvahu kvalitní jazyková korektura, protože větná stavba občas odpovídá více 

české než anglické gramatice a stylistice. 

 

3. Souhrn 

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

Práce je velmi obšírným a kvalitně vyzdrojovaným popisem současné mezinárodněpolitické reality 

kurdské autonomie v Iráku. K popisnosti, ke konstatování faktů však navádějí i bez výjimky všechny 

výzkumné otázky, které si student stanovil (viz str. 24). Práce proto selhává v potenciálu přinést na 

dané téma nové pohledy či demonstrovat samostatné uvažování studenta (jakkoli jeho znalosti jsou 

bezesporu obdivuhodné). Student se například mohl zabývat otázkami a hypotézami týkajícími se 

dalšího vývoje, či už jen toho, nakolik vlastně stávající situace skutečně vyhovuje zájmům Kurdů. 

Například jimi prosazené referendum o nezávislosti na podzim 2017, které namísto posílení 

národních aspirací vedlo k politickému debaklu a ztrátě rozsáhlých území, k takové analýze přímo 

vybízí, student však tuto a další podobné události bohužel jen faktograficky shrnul. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Klíčové subjekty kurdské politické scény v Iráku (zejména PDK a PUK) v uplynulých desetiletích 

prosluly značnou (eufemisticky řečeno) názorovou pružností při navazování a ukončování 

spojenectví s dalšími aktéry i mezi sebou samými. Velmi by mne zajímalo, zda student při svém 

terénním výzkumu zaznamenal i politiky pevně prosazující určité konkrétní hodnoty, bez ohledu na 

momentální výhodnost takového počínání – tedy, zda „politický idealismus“ hraje nějakou 

zásadnější roli v politickém mainstreamu iráckého Kurdistánu. 
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