
Universitas Carolina Pragensis, founded 1348
Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Department of W European Studies

Letackova Tereza,MA

Posudek na magisterskou práci Terezy Letáčkové Turecko a EU -  podstatné 
Otázky vstupu Turecka do Evropské Unie

Autorka si za cíl své práce zvolila velmi aktuální problematiku vstupu Turecka do EU. Klade 
si otázky na pozici Turecka vůči Evropě a stejně tak i na připravenost EU na další rozšíření o 
zemi,. Jejíž geografické, politické a kulturní zázemí nepatřilo tradičně do kultury evropské. Je 
Turecko schopno přijmout pravidla klubu EU 25? Jak naopak Evropané mohou absorbovat a 
přijmout jinakost kandidátské země? Tyto otázky si autorka klade v úvodu, seznamuje nás 
s rozdělením práce i použitými metodami. Velmi stručně nám autorka provádí rozbor 
pramenů a literatury.

První část práce se zabývá historickým vztahem Turecka a Evropy, první žádost o vstup 
podalo Turecko již v roce 1959. Jaká kritéria volilo EHS koncem 80.let, když odmítlo žádost 
Maroka odůvodněním, že není evropskou zemí, což je snadno pochopitelné a zahájilo 
přijímací procedury s Tureckem? V podstatě autorka tuto otázku odpovídá na str.21 a dále. 
Autorka analyzuje dále plnění kodaňských kritérií.

V další části práce autorka rozebírá podstatné otázky tureckého vstupu. Jaké plusy a jaká 
úskalí vidí autorka v přijetí muslimské země do zatím „křesťanského“ klubu?

Jak také autorka hodnotí rozvoj stranické struktury Turecka. Je zde etablovaná vláda a 
opozice. Výsledky voleb v letech 1999 a 2002 na to příliš neukazují. Viz str.32

V závěru autorka shrnuje své analýzy a komparace. EU podle ní sehrává pozitivní roli při 
demokratických reformách země. Ovšem jeho vstup má mnohé příznivce i odpůrce.

Práce splňuje požadavky kladené na magisterskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji 
hodnocení výborně až velmi dobře dle obhajoby. _  __
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