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 Předkládaná disertační práce vznikala v době, kdy vývoj ,,arabského jara" a zřejmý 

hospodářský progres Turecka, vedeného vládou islámsky sebevědomé AKP, nově nastolují 

otázky tureckého evropanství, sekularismu a případného vzoru pro modernizaci muslimských 

zemí. E. Siegl tato aktuální témata zpracovává pečlivou podrobnou analýzou období, kdy 

politiku Turecké republiky řídil jako premiér a pak jako prezident Turgut Özal. Právě tehdy - 

a do značné míry Özalovým osobním nasazením - země zřetelně, byť bez revolučně laděné 

rétoriky, překonala dogmatická omezení kemalismu a posunula se k nově pojaté syntéze 

turecké národní a zároveň islámské identity a spolu s ní k ekonomickému liberalismu, 

politickému pluralismu a extrovertní zahraniční politice. Disertace tyto ideové a pragmaticky 

uskutečňované posuny, spjaté se změnami sociálními, zmapovává velmi přesně a přesvědčivě. 

 Doktorand použil široké spektrum pramenů z tureckých periodik i webové sítě, politických 

dokumentů, stranických tiskovin a textů od politiků, mezi nimiž obzvláště důležité místo pro 

jeho analýzy zaujímá Özalův spis Turkey in Europe and Europe in Turkey z r. 1991. K 

pramenům patří také interviewy, které pořizoval za studijního pobytu v Istanbulu koncem 

roku 2011, případně odpovědi na dotazník získané od významných respondentů e-mailem. 

(Dotazník je přiložen k práci.) Další zdroj, použitá literatura, sestává z asi 80 publikací v 

angličtině, turečtině, němčině nebo češtině zabývajících se zkoumanou dějinnou etapou nebo 

nabízejících obecnější pohled na její interpretaci v intencích práce. Autor náležitě hodnotí 

relevanci použitých zdrojů a svůj vztah k nim v úvodním oddíle, který koncipuje jako vstup 

do problematiky a metodologie jejího uchopení. 

 Vlastní zpracování postupuje v pěti kapitolách. První se zabývá teoriemi sekularismu a 

modernizace, druhá praxí, jakou na těchto polích představoval kemalismus. Figuruje tu 

reflexe o islámu a islamismu v dalším vývoji v postkemalovském Turecku. V obecných 

úvahách autor vychází z pohledu na sekularitu a sekularismus u T. Halíka a v islámském 

myšlení u Abdolkaríma Sorúše. Je to výběr hodnotný, přesto tu mezi teoretiky sekularizace 

postrádám E. Gellnera a také reflexi úvah jeho i dalších západních a muslimských autorů o 

občanské společnosti. Třetí až pátá kapitola jsou věnovány klíčové postavě tématu: Turgutu 

Özalovi. Přehledně a adekvátně jsou vyloženy jednotlivé stránky jeho politiky a jeho pojetí 



islámu a úkolů modernizace a perspektiv Turecka. Práce vrcholí výstižným rozborem shod a 

rozdílů v politice T. Özala a dnešní AKP. Autorovy závěry pokládám za správné a přínosné. 

 Práce je napsána erudovaně, přehledně a příjemně čtivým jazykem. Doktorand má ostatně již 

dřívější autorskou zkušenost. Velmi dobře působí vhodně volené, výmluvné citace názorů 

předních tureckých politiků a intelektuálů. Jak jsem již uvedl, pokládám doktorandovy 

argumentace za přesvědčivé a s jeho závěry se ztotožňuji. Je si vědom, že dnešní 

industrializace a ekonomický rozvoj v Anatolii, včetně jejího venkova - a měst jako Konya, 

Kayseri či Sivas - kde lidé nikdy nepřijali protináboženské ostny kemalismu, vedl k rozmachu 

nových elit (,,anatolských tygrů"), podporujících ducha syntézy. (Upozorňuji na literaturu o 

kulturních střetech atatürkovských městských a nových anatolských elit, např. N. Göle a 

Aumann, L. (ed.) Islam in Sicht. Der Auftritt von Muslimen im öffentlichen Raum. Bielefeld, 

2004; J. Pettifer: The Islamic Renaissance, zvl. kapitola The Turkish Labyrinth: Atatürk and 

the new Islam, London 1997; zvláště pak práce novináře listu Die Zeit sídlícího v Istanbulu 

Michaela Thumanna Der Islam-Irrtum, Frankfurt a.M. 2011.) 

 Disertace se zabývá náročným tématem a při pozorné četbě vyvolává jednak pocity 

uspokojení z autorových svěžích postřehů, úvah, hodnocení, srovnání a zjištění, kde k 

obecnější problematice modernizace a sekularizace bohatě cituje a zvažuje názory tureckých 

kompetentních osobností, jednak živé pohnutky k rozvinutí další diskuse k řadě obecnějších 

souvislostí. Například v podkapitole ,,Evropocentrický (orientalistický) diskurz..." možná 

příliš zaznívá pohled E. Saida, zatímco tradice české orientalistiky byla převážně jiná. U 

pojmu modernity (s. 40-41) apel Činarovy monografie na interakci při přejímání kulturního 

podnětu má širší zázemí v obecné antropologické teorii akulturace. Na pokraj zmínky o 

vlivech fašismu (s. 47) upozorňuji na zajímavou komparativní studii v letos vydané 

monografii Stefan Plaggenborg: Ordnung und Gewalt. Kemalisms - Faschismus - 

Sozialismus, München 2012. Ke zmínkám o diskriminační politice vůči neislámským, resp. 

nesunnitským konfesím, připomínám, že situace se pomalu lepší, byť velmi, velmi zvolna. 

Svědčí o tom znovuotevření pravoslavného teologického učení na Princových ostrovech a 

také třebas uvolňování vizové politiky vůči křesťanským duchovním; byl jsem o něm 

informován z důvěryhodných zdrojů. 

 Jako oponent jsem ovšem nucen upozornit i na některá pochybení, jaká lze v práci nalézt. 

Jde o několik drobností jazykových, jako jsou deformující přepis termínu velájate faqíh (s. 

35) a jména Sajjida Qutba (s. 53). Slavného Džaláluddína Rúmího píšeme takto, nejde-li o 

přímou citaci moderního tureckého textu (s. 126). O alevitech bych se jakožto o náboženském 



proudu zmiňoval raději takto s malou iniciálou. Trapně ovšem působí chybně psané latinské 

sui generis (s. 7 a 91). 

 Celkově předkládanou disertaci hodnotím kladně. Obohacuje náš pohled na současnou 

trajektorii vývoje v Turecku a může sloužit jako hodnotné východisko jak k akademické 

diskusi, tak v praktické politice. Po drobných úpravách si, po mém soudu, zaslouží zveřejnění. 

Plně ji doporučuji k obhajobě jako podkladu k udělení doktorátu Ph.D. 
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