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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

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

a v Kosovu    

Autor práce: Jakub Blinka  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Autor formuloval hlavní výzkumný cíl srozumitelně, na úroveň diplomové práce je přiměřený a má 

geografický charakter. Cíl je dále rozvinut pěti výzkumnými otázkami. Při jejich formulaci autor 

vycházel jak z vlastní motivace a zájmu o zkoumanou problematiku a region, tak ze hlubokých 

znalostí o kontextu načteného z odborných i mediálních zdrojů. Poslední z cílů navazuje na jeho 

předchozí výzkum podobné problematiky v jiném regionu, čímž má ambici rozšířit empirické 

poznatky, jak to u jedno-případových studií bývá, i více pochopit teoretický koncept neoosmanismu. 

Nutno dodat, že téma práce je na české poměry velmi originální a ani ve světové literatuře se zatím 

nepublikovalo mnoho studií na zkoumaný fenomén. 

 

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

Autor se opírá o zmíněný koncept neoosmanismu a také o teorie identit. Oba koncepty v 3. kapitole 

srozumitelně rozebírá a vysvětluje jejich použití v jeho výzkumu, v prvním případě jej podrobuje i 

kritické diskuzi. Výběr hlavních zdrojů je vysvětlen v samostatné kapitole, autor si byl vědom 

politické citlivosti tématu a se zdroji pocházející z Turecka či Kosova zachází obezřetně. 

 

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

Autor metody svého výzkumu vysvětluje v samostatné kapitole, přičemž jejich výběr podkládá 

odbornými zdroji. Z mého pohledu při výzkumu postupoval správně, terénní část byla realizována 

v Kosovu v ne-úplně jednoduchých podmínkách, za což autorovi vyjadřuji uznání. Získaná data 

z rozhovorů byla zpracována a analyzována dle standardních kvalitativních metod.   

 

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

Analytická část práce se skládá z kontextuální analýzy situace zkoumaného cíle a z vlastní analýzy 

rozhovorů realizovaných na místě výzkumu. Autor projevil hlubokou znalost problematiky i místa, 

výpovědi jsou strukturovány a interpretovány na základě stanovených výzkumných otázek a 

teoretických konceptů. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 
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Závěry jsou rozděleny do dvou kapitol. V kapitole diskuze jsou na základě přechozí analýzy explicitně 

odpovězeny výzkumné otázky, čímž autor naplňuje cíl práce. Samotný závěr (kapitola 9) je kritickou 

reflexí vlastního výzkumu s naznačením dalších možných směrů zkoumání fenoménu 

neoosmanismu. 

 

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 splňuje veškeré formální náležitosti, je psána čtivě, bez zbytečných gramatických chyb, i když 

z mého pohledu se občas vyskytují neobratné stylistické formulace. Celkově však nenarušují jinak 

obsahově velmi kvalitní text. V samotném textu je minimum grafických příloh, autor však práci 

doprovodil množstvím fotografií v přílohách na konci práce.  

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Výsledky diplomové práce zcela naplnily její cíle. Autor k jejímu zpracování přistupoval velmi 

samostatně a zodpovědně, velmi oceňuji jeho energii a výdrž i přes zdravotní komplikace, které ho 

během zpracování potkaly. Práce je velmi kvalitní jak po stránce interpretativní, tak z hlediska 

teoretického ukotvení, respektive vzájemného provázání. I vzhledem k její aktuálnosti a politicko-

geografické relevanci bych doporučoval její publikování v odborných časopisech. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Nemám 

 

Datum: 24. 1. 2022  

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