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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Podoby politiky neoosmanismu na příkladu tureckých komunit v Bosně a 
Hercegovině a Kosovu     

Autor práce: Bc. Jakub Blinka   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Jakub Blinka se ve svém diplomním projektu zaměřil na problematiku turecké menšiny v Kosovu, a 
to především z pohledu, jakou roli tato komunita zastává v současných kosovsko-tureckých vztazích. 
Jeho cílem bylo na základě terénního šetření analyzovat, jak turecká komunita nahlíží na posilující 
vliv Turecka v Kosovu, jak obecně vnímá Erdoganovo Turecko, ale i jaké postoje zastává vůči místu 
svého bydliště, Kosovu. Diplomní práce, která se rovněž soustředila na studium socioekonomického 
zázemí Turků i charakter jejich integrace do kosovské společnosti, navazuje na autorovy předchozí 
výzkumy v oblasti bývalé Jugoslávie. V předchozím bakalářském projektu Blinka zkoumal tureckou 
komunitu, která se po roce 1995 utvořila v hlavním městě v Bosny a Hercegoviny, Sarajevu. Data z 
terénních výzkumů v obou postjugoslávských republikách tak dala Blinkově projektu nejen 
analytický rozměr, ale poskytla i komparační charakter.  

Na oponované diplomní práci je především nutné ocenit originalitu výzkumu. Jedná se o pilotní 
studii do prakticky zcela neprobádané problematiky, a to nejen v českém prostředí, ale i 
v anglofonním akademickém prostředí. Jazyková vybavenost diplomanta – znalost lokálních jazyků, 
turečtiny a srbštiny, - umožnila autorovy provést polostrukturované rozhovory v rodném jazyce 
informantů a bez účasti prostředníků – překladatelů. Svým pojetím, teoreticko-metodologickým 
záběrem a nastavením hypotéz lze diplomovou práci chápat jako interdisciplinární projekt, ve 
kterém Blinka využil poznatků oborů balkanistiky, turkologie a migračních studií. Nastavení 
terénního výzkumu a způsob jeho realizace zase textu daly sociálně-antropologický rozměr.  

 

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

Jakub Blinka shromáždil, prostudoval a analyzoval stěžejní dostupnou literaturu k danému tématu, 
která reflektuje dvě vytyčená teoretická východiska. Kromě kontextuálních syntetických prací 
k turecké zahraniční politice (tj. realizaci geopolitické koncepce neosmanismu) opřel diplomant svůj 
projekt o „klasická“ díla věnovaná studiu vzniku a formování národů a nacionalismu (Hroch, Gellner, 
Anderson, Smith). Blinka svůj projekt vystavěl na prakticky veškeré odborné literatuře, která se 
zabývá zahraniční politikou Turecka, vztahy Turecka vůči tureckým menšinám žijícím v jiných zemích 
a jejich postoji k Turecku. Autorova kritická diskuse neosmanismu, tj. doktríny strategické hloubky, a 
role, jakou turecká menšina v politice neosmanismu zastává, je komplexní, přehledná a 
srozumitelná. Ze svých kritických poznámek bych pouze upozornil na úpravu hodnocení Tabakovy 
práce. Blinkova – patrně oprávněná kritika – by měla cílit spíše na rozporování problematických, tj. 
zavádějících, neobjektivních tvrzení textu než na zpochybňování objektivnosti výzkumu kvůli tomu, 
že autor v současnosti působí na „nepříliš dobře hodnocené univerzitě v Rize“ (s. 16).  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 
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Diplomní projekt je případovou studií založenou především na poznatcích terénního výzkumu. 
Empirická data byla shromážděna na základě uskutečněných polostrukturovaných rozhovorů 
s dvaceti předpřipravenými otázkami a za pomoci metody zúčastněného pozorování. K vlastnímu 
sběru dat si diplomant vytyčil dvě lokality – Prizren a obci Mamuša. Tento výběr považuji za 
opodstatněný. Diplomant měl možnost porovnávat zjištění z prostředí jednoho z dodnes skutečně 
multietnických měst v Kosovu a vesnického sídla, kde žije prakticky výlučně turecká komunita. 
Metodika výzkumu je srozumitelně představena. Diplomant pečlivě nastiňuje nástrahy realizace 
kvalitativního výzkumu v balkánském prostředí a upozorňuje na jeho limity (podezřívavost, 
nedůvěra, neochota atd.). Během terénního šetření v roce 2019 absolvoval Blinka celkem 27 
rozhovorů, z toho 17 s informanty z turecké komunity.  

 

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

Analytická část práce se opírá o výstupy terénního šetření, rozboru dat a jejich interpretaci. 
Diplomant vstoupil do kosovského terénu poctivě teoreticko-metodologicky připraven, postupoval 
velmi svědomitě a měl jasně promyšlenou strukturu. Pečlivá příprava však nemohla zabránit řadě 
potíží, se kterými se diplomant během svého výzkumu potýkal. Výstupy z omezeného množství 
rozhovorů současně samozřejmě nemohou vytvořit úplný obraz turecké komunity a její zevrubnou 
charakteristiku. Přesto jsou mnohá zjištění získaná z rozhovorů velmi cenná pro doložení 
detekovaných všeobecných trendů, na které autor poukazoval v kontextuální části práce. Za velmi 
přínosné považuji především poznatky z výzkumu o tom, jak turecká komunita v Kosovu reflektuje 
současnou situaci v Kosovu, jak vnímá potíže spjaté s nedořešeným kompromisním řešením mezi 
kosovskou a srbskou vládou o statutu Kosova a jak aktuální vývoj Kosova porovnává s érou Titovy 
Jugoslávie.  

Je na škodu, že diplomant detailněji nediskutoval charakteristiku zázemí, postojů a stanovisek 
zvolených informantů. Na jejím základě bychom mohli uceleněji sledovat nejen co jednotlivé 
výpovědi říkají o samotných respondentech, ale předně co jejich odpovědi vypovídají o dané turecké 
komunitě v Kosovu. Na řadě míst v analytické části tak Blinka spíše ověřuje pravdivost výroků svých 
respondentů, namísto toho, aby rozebíral, co může stát v pozadí jejich tvrzení. Domnívám se, že 
spíše než diskutovat pravdivost, je zajímavé sledovat a rozebírat, v jakých kontextech vyslovené 
názory vznikaly či rezonovaly, na co zaznamenané výroky reagují, co stojí v jejich pozadí atd. (např. s. 
69). Práce s výpověďmi tak spíše slouží k faktografickému doplnění či charakteristice a vykazuje tak 
ploší a do určité míry monotónní charakter. Proto také mají některé pasáže analytické části spíše 
deskriptivní charakter. 

V této souvislosti mám i kritickou připomínku k práci s otevřenými zdroji. Blinka konstatuje, že jeho 
ústřední hypotéza („turecká menšina je nástrojem tureckého státu na kosovském území“), bude 
založena na „analýze veřejně dostupných informací o tureckém působení v zemi“ (s. 11). Diplomant 
sice v přehledu literatury poukazuje na využité primární internetové zdroje (anglofonní či turecké), 
se kterými ale ve svém projektu systematicky nepracuje. Jednotlivé odkazy na internetové zdroje tak 
spíše napomáhají doložit určitý diskutovaný jev, fakt, či tvrzení.  

Další kritickou poznámku mám k názvu práce. Vzhledem k tomu, že se diplomant věnoval ve svém 
projektu primárně výzkumu v Kosovu, a empirické poznatky jsou shromážděny z terénního šetření 
v kosovských lokalitách, nepovažuji název práce za vhodně zvolený. Diplomant sice přihlíží i k Bosně 
a Hercegovině, což je rozhodně cenné pro komparaci a zevšeobecnění aplikace neosmanismu 
v oblasti západního Balkánu, činí tak ale v rozmezí tří stran v závěru práce. Jinými slovy, Blinkův 
diplomní projekt by měl v názvu práce zdůraznit výzkum neoosmanismu a jeho aplikaci optikou 
turecké komunity v Kosovu, a nikoliv na prvním místě akcentovat Bosnu a Hercegovinu.  

Z drobných nepřesností, na které jsem v práci narazil, bych upozornil na Blinkovu charakteristiku 
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Balkánského paktu v roce 1934, který neuzavřely, jak píše diplomant, pouze Turecko, Řecko a 
Rumunsko, ale i Jugoslávie (s. 38). Problematická je věta „Posílení samosprávy Kosova a 
zrovnoprávnění kosovských národů na základě ústavy z roku 1974 bylo srbskou veřejností vnímáno 
negativně, o čemž svědčí i rostoucí podpora Slobodana Miloševiće“ (s. 51). Toto konstatování je 
nejen zkratkovité a tudíž zavádějící, ale i nepřesné. Srbská veřejnost hleděla s obavami na vývoj 
v Kosovu až v průběhu 80. let, čehož umně využil po roce 1986 Milošević. Za druhé statut národa na 
teritoriu Autonomní provincie Kosovo měli pouze Srbové. Bez ohledu na důraz na rovnoprávnost a 
politiku „bratrství a jednoty“ byli kosovští Albánci definováni ústavou jako národnost, nikoliv národ. 
Namísto termínu „národ“ či „národy“ Kosova bych proto volil opis – „národnostní komunity“, 
„společenství“, „skupiny“ atd. Stejné platí i pro soudobou tureckou komunitu v Kosovu, která je 
definována jako menšina. Za diskutabilní rovněž považuji diplomantovo tvrzení, že „Turecko usiluje o 
to, aby tím, co v Kosovu a BaH plodí společnou identitu, byl právě neosmanimus“ (s. 25). Na závěr 
bych nesouhlasil s tvrzením na s. 24, které navozuje dojem, že v Bosně a Hercegovině žije „srbská 
menšina“. 

 

 

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

Diplomant velmi precizně shrnuje výsledky svých terénních výzkumů v závěrečné diskusi. Svá zjištění 
zde rozebírá nejen ve vztahu k vytyčeným klíčovým otázkám práce, ale zasazuje je i do širšího 
srovnání s vývojem v poválečné Bosně a Hercegovině. Diplomní projekt tak získává komparativní 
rozměr a působí plastičtěji. Soudím však, že namísto „hodnocení turecké politiky vůči Kosovu“ (s. 99) 
diplomant rozebíral spíše její percepci především pohledem příslušníků turecké komunity v Kosovu.  

 

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.) 

Po formální stránce je diplomní projekt zpracován velmi svědomitě. V textu je minimum překlepů či 
gramatických chyb. Na některých místech odhalilo pozorné čtení drobné prohřešky typu 
nesprávného skloňování, absence interpunkce atd. V textu by měly být státní útvary nazývány 
oficiálními jmény, a ne úpravami typu „srbská republika“ (tedy např. Socialistická republika Srbsko). 
Přestože je stylistické zpracování projektu na velmi solidní úrovní, některé z vět nejsou úplně 
srozumitelné či působí těžkopádně. Např. není jasné, co měl autor na mysli ve větě: „Faktem 
nicméně je, že roztržka byla velice rychle zapomenuta, což vyvolává pochybnosti nad autentičností 
celého případu“ (s. 45). Tato teze se věnuje kontextualizaci nejvýraznější kauzy mezi Tureckem a 
Kosovem ve věci vydání několik tureckých občanů obývajících na teritoriu Kosova Turecku. 

 

3. Souhrn 

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

Zkušenosti z pobytů v balkánském prostředí, znalosti tamní geografie a historických reálií umožnily 
Blinkovy v kombinaci s jeho jazykovou vybaveností realizovat výzkum exkluzivního tématu. Práce má 
koherentní tvar a srozumitelnou strukturu. Teoretická část přesvědčivě komunikuje s analytickou 
sekcí, která je založena na analýze dat z terénního výzkumu. Navzdory mým několika kritickým 
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komentářům považuji práci za velmi přínosnou a kolegu Blinku vyzývám ke zvážení publikovat svá 
zjištění v podobě ucelené studie.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1) Diplomant v úvodu konstatuje, že vydání Davotuglova díla „odstartovala všeobecný zájem o 
problematiku neosmanismu“. Nešlo však o obrácenou souslednost – nebyla to spíše 
posilující pozice Turecka a jeho realizovaná neosmanistická koncepce, která vyvolala 
„zájem“? 

2) Autor na s. 49 konstatuje, že Güllenovo hnutí „v současné době provozuje čtyři vzdělávací 
instituce: školy Memmeta Akifa v Lipjanu, Prizrenu, Gjakově a Mezinárodní školu v Prištině“. 
Diplomant by mohl během obhajoby vyložit, jak je možné, že tyto školy v Kosovu stále 
fungují? Jak jde tato skutečnost dohromady s oficiálním postojem kosovské vlády? V této 
souvislosti se rovněž nabízí srovnání se situací v Bosně a Hercegovině, kde Güllenovo hnutí 
rovněž zapustilo své kořeny.   

3) Nakolik se turecké menšiny v Kosovu a Bosně a Hercegovině odlišují ve svých postojích a 
vztahu k Erdoganově režimu? 

 

Datum:  

Autor posudku: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.   

 

Podpis: 


