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Autorka práce si již v úvodu klade velmi výstižné otázky týkající se většiny podstatných 

aspektů začleňování Turecka do Evropské unie, z čehož je patrný nejen její zájem o turecko- 

unijní vztahy, ale i dobré znalosti z jednotlivých oblastí, které případný vstup Turecka do 

Evropské unie ovlivňují. Práce je logicky členěna do tří kapitol a následně do podkapitol.

První část práce popisuje snahu Turecka o zintenzivnění vztahů s Evropou od 50.let až 

do současnosti, včetně posledního vývoje a aktuálního stavu vyjednávání mezi tureckou 

diplomacií a představiteli Evropské unie v roce 2004 a 2005.

Stěžejní částí diplomové práce je druhá kapitola, analyzující jednotlivé více či méně 

problematické otázky turecké kandidatury na členství v Evropské unii. V rámci požadovaného 

rozsahu diplomové práce se autorka nevěnuje otázce bilaterálních vztahů Turecka a Řecka, 

ani problematice Kypru, což také v úvodu definuje. Na téměř 40 stránkách autorka velmi 

obratně pojímá jednotlivá témata, nebojí se polemizovat o tom, zda lze Turecko považovat za 

evropský stát, zda je příslušnost k určitému náboženství určujícím faktorem pro členství 

v Evropské unii, zda Turecko plní demokratické zásady dle evropského vzoru (věnuje se i 

postavení Kurdů a úloze turecké armády), zamýšlí se nad posunutím východní hranice 

Evropské unie k Iráku, Íránu, Sýrii atd., dále na základě aktuálních dat analyzuje 

ekonomickou situaci Turecka a hodnotí tureckou životní úroveň v komparaci s průměrem 

Evropské unie a jejími členskými státy. V poslední části této kapitoly autorka otevírá 

problematiku „turecké diaspory v Evropě“ a další možnou migraci turecké pracovní síly na 

unijní trh, včetně regulace volného pohybu osob.

Poslední kapitola přináší poměrně unikátní přehled a analýzu postojů členských zemí 

Evropské unie k případnému členství Turecka v Evropské unii, věnuje se i postoji Vatikánu a 

USA. Stejně tak, jak autorka v závěru této kapitoly analyzuje postoje odpůrců i přívrženců 

uvnitř Turecka, stálo by na tomto místě rozsáhleji analyzovat i postoj české veřejnosti,
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českých politických stran a osobností, které se k danému tématu veřejně vyjadřují jak na 

domácí, tak mezinárodní scéně.

Po formální stránce tato diplomová práce splňuje dané předpoklady; zvláště bych ocenila 

práci s aktuálními daty z roku 2004 a 2005 a práci s mnoha cizojazyčnými dokumenty ze 

zdrojů jak evropských, tureckých, tak i dalších.

Téma začleňování Turecka do Evropské unie a analýza jeho aspektů je obecně 

považováno za složité, mnohovrstevné, zahrnující řadu sporných bodů, vyvolávající debaty, 

protikladné reakce a polemiky politiků, akademiků i laické veřejnosti. I při náročnosti tématu 

autorka plně prokázala schopnost systematického pojetí a logického úsudku, přičemž se jí 

navíc podařilo nepřekročit rozsahové omezení práce, což svědčí o schopnosti vytříbit 

podstatná a konkrétní fakta od nerelevantních. Výsledkem je výborná diplomová práce, jejíž 

přínos -  v rámci dostupných dokumentů v češtině -  je nezanedbatelný.

V Praze, dne 31.1.2006

Z

V  ing. Zuzana Studničná 

Katedra světové ekonomiky 

Vysoká škola ekonomická v Praze
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