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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

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

     

Autor práce: Filip Sommer  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce se zabývá geopolitickou analýzou Iráckého Kurdistánu, přičemž pracuje s třemi geografickými 

úrovněmi – pozicí Kurdistánu v rámci globálních vztahů, v rámci regionálního geopolitického 

komplexu a s vnitřní politickou strukturou jednotky. Cíle práce se pak váží k těmto úrovním. Ačkoliv 

jsou formulovány poněkud obecněji, jsou založené na představeném geograficko-historickém 

kontextu a diskuzi odborné literatury, jsou relevantní a přiměřené magisterské práci.  

 

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

Téma práce je interdisciplinární na pomezí politické geografie a mezinárodních vztahů, autor k němu 

přistupuje z pozice kritické geopolitiky, respektive usiluje o interpretaci geopolitického diskurzu. 

Jedná se o deskriptivní výzkum, nepracuje s konkrétní teorií, práce je ukotvena v metodologickém 

vymezení kritické geopolitiky. 

Autor pracoval s rozsáhlou bibliografií mediálního i odborného charakteru, dle mého soudu, 

nejdůležitějších autorů a jejich současných výzkumů, jejichž stručná diskuze a zhodnocení je 

uvedena v druhé kapitole. S literaturou nakládal obezřetně a kriticky.  

 

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

Autor používá kvalitativní hodnocení výsledků rozhovorů z vlastního terénního výzkumu, kterými 

doplňuje rešeršní analýzu geopolitického kontextu z mediálních a odborných zdrojů. Terénní výzkum 

byl založen na 15 expertních rozhovorech přímo v iráckém Kurdistánu. Trochu matoucí je polo-

strukturovaný dotazník s Likertovou škálou, což by směřovalo ke kvantitativnímu hodnocení, ale 

autor tuto metodu po pěti rozhovorech přerušil a pokračoval hloubkovými rozhovory. Zvolená 

metodika i následný postup při samotném šetření jsou vhodné, získaná data jsou relevantní. Autor 

prokázal velkou míru flexibility při výzkumu i odborné zdatnosti při zpracování dat. 

 

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

Analýza získaných dat z terénního šetření a jejich konfrontace s odbornými a mediálními zdroji je 

těžištěm práce. Autor velmi detailně rozebírá jednotlivá výzkumná témata a s využitím citací svých 

informantů postupně odpovídá na výzkumné otázky. Jednotlivé části analýzy jsou dobře 

strukturované a vzájemně provázané, autor v ní prokazuje dobrou interpretační zdatnost. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autor splnil vymezený cíl práce. Zásadní je 10. kapitola, kde jsou velmi přehledně zasazeny výsledky 

šetření do geopolitického kontextu a odpovídají tak na vymezené výzkumné cíle. V samotném 

závěru autor provádí kritické zhodnocení vlastního výzkumu, zasazení do kontextu širšího výzkumu 

regionu včetně naznačení možností dalšího rozšíření. 

 

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.) 

Autor zvolil zpracování diplomové práce v anglickém jazyce, z mého pohledu je práce dobře čitelná, 

ale nemohu posoudit její gramatickou či syntaxovou úroveň. Formální úprava je na vyhovující 

úrovni, poněkud nepřehledné je ale uspořádání úvodních kapitol, kde je teoreticko-metodické 

vymezení rozčleněno do tří částí. Práci by jistě prospělo více grafických prvků, než jen úvodní mapa.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Autor při zpracování diplomové práce pracoval samostatně a iniciativně, velmi oceňuji jeho 

entuziasmus pro dané téma i odvahu pro terénní výzkum v ne-zcela standardních bezpečnostních 

poměrech. Vzhledem k jeho dlouhodobému zájmu o zkoumanou problematiku si dovoluji Filipa 

Sommera označit za zkušeného experta na kurdskou otázku, což lze doložit také jeho publikací 

v odborném IF časopise. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Nemám. 

 

Datum: 23.1. 2021  

Autor posudku: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.  
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