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Kolega Stein si vybral ambiciózní téma: komparativní analýza modernizačních reforem ve 
třech zemích skýtá bezpochyby přemíru inspirativního materiálu pro plodná srovnání. Autor 
ve své práci demonstruje, že má pro tuto komparaci jisté předpoklady - na prvním místě 
koneckonců svůj druhý obor, na druhém místě i relativně solidní znalost odborné literatury 
v angličtině (ne už ovšem v dalších jazycích, což vzhledem k jeho druhému oboru poněkud 
překvapí). Je škoda, že tyto ambice i předpoklady nebyly proměněny ve výsledek, jaký by 
materiál nabízel. 
Na vině je zde především chabá (respektive žádná) teoretická a metodologická příprava. 
Pouhý jednoodstavcový (l) úvod nám pouze sděluje větou oznamovací, že se autor "opírá o 
metodu historické komparativní analýzy" (s. 8) - ovšem nenásleduje takřka žádná specifikace, 
žádná pojmová diskuse, žádná formulace hypotéz, žádná položení otázek a zdůvodnění 
selekce klíčových rysů (nemluvě o diskusi teoretické literatury). Jen příslib, že půjde nejprve 
o "rozbor historie" jednotlivých zemí a následně o "analýzu hlavních faktorů" (s. 8), aniž 
bychom ovšem byli seznámeni s kritérii, na základě kterých jsou tyto hlavní faktory určeny. 
Zbytkem úvodu je zbytečný seznam nejdůležitějších knih, které autora inspirovaly - jakkoli 
by komentář k literatuře byl legitimní, ba vhodnou součástí úvodu, pouhý seznam 
nejdůležitějších položek v seznamu literatury je naopak součástí naprosto zbytnou. 
Následuje práce, která bohužel plně odpovídá tomuto předznamenání - tři kapitoly věnované 
jednotlivým zemím představují spíše než "rozbor historie" nepříliš uspořádaný hutný výklad 
základních i ne až tak základních historických faktů o jednotlivých zemích, aniž by bylo 
zřejmé jakékoli kritérium, proč byl právě ten či onen fakt vybrán do výkladu. K takovému 
souhrnu těžko cokoli dodat. Snadjenjednu poznámku: Navzdory tomu, že autor deklaruje 
svou pozornost procesům modernizace, tedy fenoménu povýtce neosobnímu, je ve skutečnosti 
velmi často fascinován velkými osobnostmi a vlastně drtivá většina jeho práce je tvořena 
klasickou faktografií někdy označovanou jako "politická historie", občas smíšenou 
s biografickými poznámkami. 
Celou práci zachraňují závěrečné pasáže jednotlivých kapitol, nazvané poněkud zavádějícím 
slovem "shrnutí": autor zde neshrnuje dosažené poznatky, ale dělá to, co měl dělat v práci 
jako celku, tedy vybírá klíčové poznatky, často takové, o nichž v předchozích "shrnovaných" 
pasážích nepsal, a analyzuje je. Jen díky tomu také může autor v závěru předložit alespoň 
nějaké závěry - zde se na textu ovšem podepisuje to, že až v závěru dochází k oné kýžené 
komparaci a tak, namísto toho aby závěr pouze shrnoval dosažené poznatky, představuje 
vlastně klíčovou kapitolu práce. 
Vedle překlepů či klasických chyb zaujmou v textu občasné stylistické chyby plynoucí patrně 
ze špatných překladů z angličtiny ("Jeho účast na spolcích proti sultánovi byla zpozorována" 
- 14, "islámské pocity" - 19, psaní velkých písmen ve "Výboru Jednoty a Pokroku" a 
"Kemalismem" - 77). 
Autor ve své práci demonstroval znalosti problematiky, ovšem také závažné deficity ve 
schopnosti napsat odbornou práci, přinejmenším takovou, jakou si předsevzal. Jeho text proto 
mohu přinejlepším hodnotit známkou dobrá. 0,<...)----
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