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Posudek na bakalářskou práci Michaely Trakslové 
 

Vstup Turecka do Evropské unie – demokratizační proces v Turecku a práva občanů 
kurdského původu 

 
 
Michaela Trakslová se ve své bakalářské práci zabývá dodržováním lidských práv v Turecku 
se zaměřením na práva kurdské menšiny a jeho vazbou na proces rozšiřování Evropské unie. 
Ve své práci stručně představuje pojem lidských práv, historii Kurdů v Turecku i historii 
vztahů mezi EU a Tureckem. Klíčovou částí práce je potom analytická část, kde autorka 
srovnává výhrady, které unie ke stavu lidských práv v Turecku měla v devadesátých letech a 
v roce 2009. Dochází k závěru, že Turecko skutečně udělalo pod tlakem EU značné, i když 
stále ještě ne zcela dostatečné, pokroky a lidská práva, včetně menšinových práv kurdských, 
ochraňuje lépe než dříve. 
 
Práce je logicky strukturovaná a čtivá. Po formální stránce je v pořádku.  
 
Michaela Trakslová dokázala obsáhlé a komplikované téma lidských práv v Turecku na 
pozadí rozšiřování EU poměrně zdatně zhustit do rozsahu bakalářské práce. To sice 
samozřejmě znamená, že nemůže zacházet do značných podrobností, vypovídací hodnotu 
ovšem práce neztrácí a jako přehledný úvod do problematiky může posloužit. 
 
Ne zcela dostatečně je v práci snad jen ukázána kauzální vazba mezi kritikou ze strany EU a 
zlepšováním ochrany lidských práv v Turecku, která je v práci spíše implicitní. Autorka se 
mohla lépe vypořádat s možností, že jde o procesy navzájem nezávislé.  
 
Během obhajoby by autorka mohla odpovědět na následující otázky: 
 

1. Na základě čeho lze soudit, že je zlepšování lidských práv Kurdů v Turecku výsledkem 
tlaku EU, a ne nezávislého vnitřního vývoje turecké společnosti? 

 
2. Hrozí Turecku s odbouráváním kemalistických zákonů, které nevyhovují principům 

ochrany lidských práv v moderním pojetí, odklon od sekularismu a západní formy 
demokracie? 

 
Michaela Trakslová ve své práci dokázala, že dokáže pracovat s primárními i sekundárními 
prameny a zná základní principy akademické práce. Práci doporučuji hodnotit stupněm 
výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 12. ledna 2011     Mgr. Tomáš Weiss, M.A. 
        weiss@fsv.cuni.cz 
 
 
 
 


