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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cílem této práce je zhodnotit dopad 
zahraničněpolitické doktríny AKP, tj. doktríny "strategické hloubky", na turecko-evropské vztahy. Výzkumná 
otázka je formulována jasně. Přesto se při realizaci této práce objevuje řada problémů, které budou zmíněny níže.    
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Tato práce je na dobré úrovni 
a žák prokazuje, že má o analyzované téma velký zájem.  V této práci je také hodně logické strukturace a 
pojmové analýzy. Je zde však řada problémů, které vyčnívají. První z nich se týká metodologického ukotvení. 
Student sice mimoděk zmiňuje, že se jedná o případovou studii a že používá kvalitativní metodu výzkumu, 
nicméně u obou těchto metod chybí zapojení literatury. Za druhé se zdá, že student je zmatený, pokud jde o 
význam přehledu literatury a použitých zdrojů. V textu předpokládá, že první znamená pouze druhé. Zatřetí, 
při pojednání o historickém kontextu, který nevhodně zarámoval, by bylo správnější místo "historický kontext 
práce" napsat historický kontext turecké zahraniční politiky. Za čtvrté, a to je poměrně důležité, vzhledem k 
tomu, že se práce snaží posoudit dopad této politiky na vztahy Turecka a EU, většina případů analyzovaných 
v kapitole 3, oddílu 3.5 "Implementace doktríny", se nevztahuje ke vztahům Turecka a EU. Kromě toho je 
každý z těchto případů rozebrán velmi nedostatečně, jednou nebo dvěma větami. A pokud jde o rozebírání 
vývoje turecko-evropských vztahů v jeho 4. kapitole, která má některé dobré postřehy, materiály použité pro 
analýzu jsou dosti zastaralé.     

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Český jazyk není mým rodným jazykem, a proto nemohu 
v této věci vynášet soudy. Přestože studentka správně cituje a odkazuje na literaturu, má mezery v literatuře 
týkající se metodologie, jejíž části jsou mírně zastaralé, a v diskusi o historii turecké zahraniční politiky. 

 
4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 
   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 
   [  ] Theses     [ X ] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund) 
   Komentář k výsledku kontroly: Text byl zkontrolován pomocí nástroje Turnitin a byla zjištěna pouze 13% 

podobnost, což potvrzuje, že se jedná o plagiát. 
 
5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Můj celkový dojem je, že by se mohlo jednat o působivou práci, 
kdyby se student zabýval některými výše uvedenými problémy, včetně toho, že by jí věnoval mnohem více 
času a prostoru (zdá se mi, že student napsal minimum stránek). 

  
6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Můžete přiblížit rozdíly a podobnosti mezi tureckou zahraniční politikou před obdobím "strategické hloubky" a 
obdobím "strategické hloubky"? 
 
7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
  D 
 
Datum: 24.5.2022     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. 
 
 


