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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

 
Předložená diplomová práce si klade za cíl zkoumat tureckou zahraniční politiku (zejména) 
ve vztahu k reginu střední Asie v letech 1991-2010 perspektivou analýzy zahraniční 
politiky inspirované konstruktivismem a kritickou geopolitikou a ukázat tak, jak se konfliktní 
identitární sety internalizované segmenty turecké společnosti (ale zejména elitami) v tomto 
období, ale rovněž v širším historickém kontextu, promítaly do formulace preferencí 
turecké zahraniční politiky a artikulaci geopolitických diskursů. 
 
Téma práce je relevantní a zdůvodněné, výzkumné otázky (s. 21) jsou stanoveny 
přiměřeně. Práce je dobře teoreticky ukotvena. Za drobné nedostatky v této části považuji 
zkomolení jména Emanuela Adlera, pominutí neoklasického realismu jako strukturálním 
realismem inspirované teorie zahraniční politiky, nebo určitou nejistotu stran vztahu 
sociálního konstruktivismu a vědeckého realismu (s. 21). Autor mohl nicméně rozvinout 



tvrzení, že Wendtův (strukturální) konstruktivismus je (vhodně) slučitelný s FPA a 
nespokojit se pouze se spíše neurčitým odkazem na sekundární literaturu (s. 30). 
Teorerické základy práce, byť jistě zvládnuté, nejsou rovněž důsledně přeloženy do 
konceptuálního aparátu, což se podepisuje na metodě práce, jejíž empirická část je 
poučenou, propracovanou a v zásadě dobře provázanou deskripcí, která ale zásadněji 
nepracuje s konstruktivistickými a kritickogeopolitickými koncepty; používá je ne zcela 
srozumitelným způsobem (příkladem může být koncept externalizace, viz samotný závěr 
práce, „this thesis concludes that the main cause of this change [ve vztahu ke 
středoasijským republikám] was the final externalization of the Others,“ s. 122); nebo uvádí 
na scénu koncepty nové (např. pretoriánský režim). Autor nicméně zůstává důsledně věrný 
základnímu ontologickému předpokladu významu domácích identitárních procesů na 
formulaci zahraniční politiky státu, díky čemuž drží argument práce pohromadě. 
 
Zdroje jsou zvoleny přiměřeně a zpracovány kriticky. Základní struktura argumentu je 
smysluplná, jeho výstavbě by nicméně prospělo místy odlišné, přehlednější členění na 
úrovni podkapitol. 

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

 
Téma je zpracováno ve všech ohledech (výběr zdrojů, samostatná interpretace, 
argumentace a vyvození závěrů) na velmi dobré úrovni. V druhé kapitole autor popisuje 
genezi tureckého modernizačního projektu, což je pro účely položených otázek sice 
vhodný, ne ale nezbytně nutný kontext. Podobně ve třetí kapitole se věnuje konkrétně 
projektu kemalistickému a byť poukazuje na to, že jeho autory a naplňovateli byla pouze 
malá část turecké společnosti, nevěnuje téměř žádnou pozornost aktérům a strategiím 
resistence vůči tomuto projektu a sleduje tak ve výsledku genezi pouze jednoho ze dvou 
základních identitárních setů. Rovněž je škoda, že kromě poukazu na kemalistický 
isolacionismus se nevěnuje více historii samotné turecké zahraniční politiky – jistě 
relevantní kapitolou ve vztahu k zkoumanému tématu by bylo turecké angažmá na jižním 
Kavkaze po konci první světové války. V těchto kapitolách i kapitole následující je sice 
přehledně a rozsáhle, ale deskriptivně bez pevnějšího teoretického zakotvení (případně 
s konceptuální výbavou vypůjčenou zejména z teorie modernizace), zpracována politická 
historie Turecka ve 20. století.  
 
Tento přehled politické historie pokračuje i ve dvou kapitolách následujících. Autor zde ale 
zároveň přesvědčivě pojednává o klíčových geopolitických metaforách (most, brána, 
sourozenectví) a jejich genezi a v případě metafory mostu zachycuje s interpretační 
jistotou vývoj jejího obsahu. Díky věrnosti předpokladu vlivu identity na zahraniční politiku 
se mu nakonec také daří provázat konfliktní vize domácích elit s tureckou zahraniční 
politikou.  

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
 
Práce odpovídá standardům vědeckého textu. 
 



 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Po stylistické a jazykové stránce je práce na velmi vysoké úrovni. 

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

 
Výtisk je úplný. 

 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
 
 
 

 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Za 
její nejsilnější stránku považuji podrobný a poučený popis procesu (re)definice domácí 
politické identity a vlivu tohoto procesu na artikulaci turecké zahraniční politiky. Slabší 
stránkou je potom omezené protknutí empirické analýzy teoretickými koncepty, které ji činí 
velmi kvalitním, ve výsledku ale především historicko/deskriptivním popisem bez ambice 
teoretické relevance. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
 
Výborně. 
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