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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se 
od tezí, ale 
odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se 
od  tezí a 
odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce  X       
1.2. Metoda práce    X     
1.3. Struktura práce   X      
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení 

známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  1 
2.2 Pochopení zpracované literatury  1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu   1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení 

známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce   1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů  1 
3.3 Dodržení citační normy  1 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh  2 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
 1 

3.5 Grafická úprava   1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 



 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 
Autorka si vypracovala aktuální téma, které není v českém prostředí dobře zmapováno. Vykázala pro 
bakalářskou práci obdivuhodnou znalost problematiky Turecka (její historie a současné politiky), 
turecko-unijních vztahů a tureckých Kurdů, ale i problematiky lidských práv, což jí umožnila běžná 
práce s anglojazyčnými zdroji. Práce je faktograficky na vcelku dobré úrovni, zejména vezmeme-li 
v úvahu její mnohavrstevný charakter a skutečnost, že se jedná o autorčinu první odbornou práci; 
výjimkou potvrzující pravidlo je občasně se vyskytující sporná, nepřesná či přímo chybná tvrzení – je 
totiž diskutabilní, zdali je možné považovat např. Gruzii za středovýchodní zemi, jak to autorka na 
str. 16 naznačuje, stejně jako tvrzení na téže stránce, že „Turecko je vklíněno mezi Evropu, Rusko a 
Střední východ“ a že „Turecko je … zemí, kde je navíc náboženství od státu odděleno“, i když 
správně by zřejmě bylo být státu podřízeno. Není rovněž jasné, z čeho autorka vychází, když např. na 
str. 18 v kontextu násilné realizace reforem ve 20.letech minulého století uvádí, že „Atatürk byl 
dokonce obviněn z genocidy Arménů…“ atd. atp. Místy se autorka dopouští i ne zcela korektních 
zobecňování, kdy např. uvádí, že „v neziskovém sektoru jsou závěry podávány jednoznačně – 
Turecko nepatří do EU, nechceme Turecko v EU…“ (str. 3) – zdaleka ne všechny NGOs totiž 
případný vstup Turecka do EU odmítají. Není rovněž zcela jasné, co autorka má na mysli pod 
pojmem metodologie – na str. 4 v takto nazvané sekci sice zmiňuje svoji „základní hypotézu“, avšak 
dále nespecifikuje metodologický rámec, který ve své práci používá. Závěr práce ukazuje, že autorka 
má rovněž významné analytické schopnosti. Nehledě na jisté slabiny práce i vzhledem ke 
skutečnosti, že jde o bakalářskou práci, považuji ji za zdařilou a doporučuji její ohodnocení jako 
výbornou.  
 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 1.       Jak hodnotíte perspektivy kurdského separatismu  v Turecké republice v 

perspektivě cca 40-50 let, kdy podíl etnických Kurdů podle očekávání dosáhne 
poloviny celkové populace země? Jaké factory kurdský separatismus v tomto 
časovém rozmězí ovlivní – a jaký mohou mít dopad na územní integritu Turecka? 

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované 
hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

    Výborně   
 
 


