
Posudek na bakalářskou práci Radky Mandokové „Turecko-americké vztahy na přelomu 20.-
21. století“.  
 
Bakalářská práce Radky Mandokové představuje v českých (a troufám si říci i v evropských) 
poměrech ojedinělý pokus představit v ucelené formě problematiku vztahů mezi Tureckem a 
USA. Obecně je hlubší reflexe těchto vztahů v Evropě poněkud podceňována, autoři se 
obvykle spokojí s více nebo méně rozpracovaným tvrzením, že tyto vztahy nosí strategický 
charakter a jsou důležité. Z tohoto hlediska lze počin mladé autorky hodnotit nanejvýše 
kladně. Práce se synteticky soustředí na klíčové aspekty vzájemných vztahů, přičemž tak činí 
adekvátně bakalářské práci a zdrojům, jež byly k dispozici. Je nutno rovněž vyzdvihnout 
jazykovou vybavenost autorky, která pracuje se zdroji v tureckém jazyce, což jí umožňuje 
hlubší pochopení turecké zahraniční politiky, než by tomu bylo v případě využití pouze 
anglojazyčných zdrojů. 
 
Šířka otevřených témat a omezený rozsah bakalářské práce však autorce neumožnily 
rozvinout jednotlivé kapitoly více do hloubky, a tak se musíme spokojit často s povrchovou 
analýzou s nedoceněním řady důsledků a souvislostí tématu. Tato skutečnost je patrně 
největším koncepčním problémem jinak vynikající práce. Z tohoto důvodu doporučuji, aby 
autorka zvážila další práci nad tématem a prohloubila jej do podoby přinejmenším 
magisterské práce, v lepším případě jej zhmotnila v monografickém výstupu. V takovém 
případě by však bylo vhodné prozkoumat hlouběji i americkou perspektivu vztahů a pokusit 
se o komparaci rozdílů mezi tureckým a americkým přístupem ve sledovaných otázkách 
regionálního charakteru. To jsou však náměty vycházejí daleko za rámec bakalářské práce. 
 
V rámci obhajoby doporučuji zhodnotit (pokud je to možné v několika minutách) pozici EU 
v turecko-amerických vztazích nebo alespoň důsledky změn turecko-amerických vztahů na 
případnou politiku EU (zejména ve vztahu EU-Turecko a pozici EU a Turecka ve třetích 
oblastech – jižního Kavkazu, Blízkého východu či Střední Asie). Implikace pro EU by ostatně 
měly v práci zaznít v případě praktického využití práce (například jako analýza pro MZV). 
Jinou otázkou do diskuse, byť vycházející za rámec práce, by mohl být poslední vývoj turecké 
zahraniční politiky (v roce 2009), která prochází určitými korektivy (alespoň zde na jižním 
Kavkazu či v oblasti Blízkého východu), a vliv (či naopak nevliv) USA v tomto procesu. 
 
Závěrem lze konstatovat, že Radka Mandoková splnila všechny předpoklady kladené na 
bakalářskou práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  
 
 
Slavomír Horák 
Ve Tbilisi, dne 14. ledna 2009.  
 


