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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce si v nejobecnější rovině klade za cíl analyzovat turecko-ázerbájdžánské vztahy po vyhlášení nezávislosti 
Ázerbájdžánu v roce 1991.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Na úvod posudku musím říci, že práce je z velké části jazykově nesrozumitelná. Přes veškerou snahu se mi tak 
těžko vyjadřuje k obsahové stránce textu či polemizuje s přečteným, protože se mi nezřídka nepodařilo 
rozklíčovat smysl zamýšleného sdělení a hlavní zjištění.  
 
Po koncepční stránce: Práce obsahuje samostatnou kapitolu věnovanou teoriím. Bohužel chybí vysvětlení, jakou 
funkci má tato kapitola plnit v kontextu avizované analýzy turecko-ázerbájdžánských vztahů. Namísto přiblížení 
hlavních použitých konceptů a pojmů podává přehled vývoje realistické školy mezinárodních vztahů, od 
Thukydida přes Hobbese, Haushofera, Morgentaua po Waltze, či nástin debat uvnitř sociálního konstruktivismu. 
Jelikož s ničím z řečeného autor v dalším textu nijak nepracuje, je jako taková pro účely analýzy irelevantní. To 
nesvědčí o tom, že by autor měl jasno, k čemu má příp. teoretické ukotvení práce sloužit.  
 
Práce obsahuje půl stránky textu (str. 12) věnovaného metodologii, včetně „system and structural functional 
method“, „historical method…used for statistical analysis and comparison“ a „comparative method“. Zmiňované 
pasáže jako takové podle mého nejlepšího vědomí nedávají smysl. Obecným problémem práce je její 
nezacílenost. O vztazích Turecka a nezávislého Ázerbájdžánu pojednává odhadem třetina textu. A i zde se jedná 
spíše o nejobecnější chronologický přehled než o zfokusovanou analýzu vybrané (jakékoli) události či problému. 
Srovnatelně velkou plochu zabírá historický úvod do politických dějin jižního Kavkazu od první světové války, 
jehož relevance pro další analýzu turecko-ázerbájdžánských vztahů po roce 1991 (udané téma práce) je sporná.  
 
Práce těží z vyhodnocení mezinárodní (anglojazyčné) a místní turecké resp. ázerbájdžánské literatury. Obsahuje 
několik zavedených syntéz k moderním dějinám a geopolitice Ázerbájdžánu (De Wall, Cornell, Swietochowski), 
potažmo širšího kavkazského regionu. Relevanci děl citovaných místních autorů nejsem schopen posoudit.  
 
Iredentistický koncept Jednotného Ázerbájdžánu se v originále řekne Bütöv Azərbaycan (str. 63). 
 
O „neutralitě“ Turecka ve vztahu ke konfliktu o Náhorní Karabach (str. 63) by šlo pochybovat.  
 
„Manifestaci demokratických principů“ charakterizujících budování státu za Elčibeje (str. 65) nutno nejspíš 
kvalifikovat v kontextu postsovětského Ázerbájdžánu.  
 
Na straně 66 autor hovoří o úspěších Elčibejovy politiky ve vztahu k Turecku ve smyslu rozvoje vzájemných 
vztahů, aby hned o stranu níže navázal, že „relations with Turkey continued to be damaged by Elchibey’s 
unilateral political line“.  
 
Náznaky souvislé analýzy spatřuji až v páté kapitole, zmiňující hlavní mezníky rozvoje vztahů 
v identifikovaných oblastech.  
 
 



3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 
Jazyková úroveň zpracování je mimořádně nízká. Velká část textu se nachází za hranicí základní 
srozumitelnosti. To ve výsledku autorovi nedovolilo, aby mohl výsledky provedeného výzkumu adekvátně 
presentovat. Nerozumím tomu, když už se autor rozhodl sepsat výslednou práci v jazyce, který – soudě dle 
předloženého – možná neovládá na potřebné úrovni, proč nenechal text před odevzdáním přečíst rodilého 
mluvčího – čistě kvůli srozumitelnosti (gramatiku a styl neřeším a zde bych byl sám jako nerodilý mluvčí určitě 
shovívavější).  
 
Práce obsahuje průběžné reference na zdroje. Úprava poznámek je spíše nepřehledná.  
 
Závěrečnými References autor nejspíš míní bibliografii, seznam literatury.  
 
4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 
 
   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 
   [  ] Theses     [  ] Turnitin     [ X ] Ouriginal (Urkund) 
   Komentář k výsledku kontroly: Kontrola v systému Urkund neukazuje na žádné potenciálně problémové 
pasáže.  
 
 
5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Ač kvituji, že autor dokázal vyhledat k zvolenému tématu několik použitelných publikací a že se sepsáním textu 
musel strávit hodně času, práce podle mého nejlepšího vědomí a svědomí nedosahuje minimálních standardů pro 
přijetí k obhajobě. Jako takovou ji nedoporučuji k obhajobě.  
 
 
6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Viz výše.  
 
 
7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
    (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl): 
   
F (nedoporučuji). 
 
Datum:  18. ledna 2022    Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


