Oponentský posudek na bakalářskou práci Alžbety Bórikové Parlamentní volby 2011
v Turecku a jejich zobrazení v tureckém tisku

Předložená bakalářská práce se zabývá poměrně aktuálním tématem – otázkou
předvolebního boje v Turecku v květnu a červnu 2011 a jeho zachycení ve třech důležitých
tureckých denících reprezentujících různé názorové proudy.
Zvolené téma je vzhledem k polarizaci turecké společnosti, která se projevovala
zvláště při předchozích parlamentních volbách v letech 2002 a 2007, bezpochyby relevantní a
navíc dosud nebylo šířeji zpracováno.
Autorka si vhodně vybrala některé stěžejní otázky, jež hýbou tureckou politickou
scénou (kurdská otázka, nová ústava, demokratizace společnosti), a pečlivě sledovala jejich
výskyt v předvolební kampani jednotlivých dominantních (parlamentních) stran, jak se
odrazily v médiích. Celá práce působí velmi vyzrálým dojmem. Nutno ocenit, že autorka
podrobně prošla řadu článků v tureckém tisku (z nichž některé – jako např. v deníku
Cumhuriyet – jsou poměrně jazykově náročné) a dobře je zkombinovala s předvolebními
prohlášeními stran a odbornými politologickými články. Text je pak vhodně doplněn několika
přehlednými grafy zachycujícími četnost výskytu určitých témat v denících. Je také třeba
pochválit vyváženou kombinaci kvalitativní a kvantitativní analýzy. Autorka se suverénně
orientuje v aktuálním politickém dění v Turecku a dokáže využít širokou škálu textů psaných
v turečtině i angličtině.
Práci by bylo možno vytknout pouze to, že v některých částech působí příliš
deskriptivně a mohla by obsahovat hlubší reflexi jednak mediálního zachycení předvolebních
témat a potom významu těchto otázek pro tureckou politickou scénu. Za zvážení by také stálo,
zda do výzkumu nezahrnout i komentáře/sloupky v jednotlivých denících, jež v bakalářské
práci figurují spíše okrajově. Právě tyto texty přitom – daleko více než např. v evropských
denících – reflektují politickou linii daného deníku a vzhledem k někdy až kultovnímu
postavení jejich autorů mají nepochybně velký dopad na formování veřejného mínění (o
významu svědčí i řada soudních procesů zahájených vládní AKP proti některých sloupkařům
a komentátorům).
Přes tyto drobné výtky lze konstatovat, že práce bez výhrady splňuje všechny
požadavky na bakalářskou práci. Je napsána velmi čtivě a kultivovaně a prokazuje velmi
dobrou schopnost autorky odborně pojednat o daném tématu. V kratší verzi by bylo dokonce
možno uvažovat o uveřejnění výsledků práce v nějakém odborném periodiku.

Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci Alžbety Bórikové k obhajobě
a navrhuji hodnocení „výborně.“
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