
 
Oponentský posudok 

na doktorandskú dizertačnú prácu pána Mgr. Erika Siegla 

Sekularismus a modernizace v pojetí Turguta Özala, Praha 2012 

 

Doktorand pán Mgr. Erik Siegl si pre svoju dizertačnú prácu zvolil tému, ktorá je zameraná 

na problematiku sekularizmu a modernizácie vo vývoji Republiky Turecko, konkrétne 

potom v ponímaní jeho bývalého premiéra a prezidenta Turguta Özala. Už úvodom je treba 

skonštatovať, že si autor vybral neľahkú, ale zároveň veľmi dôležitú a aktuálnu tému a 

prácu zasadil do pomerne širokého rámca. Práca doktoranda je po formálnej stránke 

rozčlenená do piatich kapitol a tie do ďalších podkapitol, ku ktorým pristupuje úvod, záver 

a zoznam použitej literatúry. Jazyková a štylistická úroveň dizertácie je na dobrej úrovni. 

  

Prvá kapitola pod názvom „Sekularismus a modernizace v teoretickém a 

ideologickém pojetí“ si stanovila za cieľ v prvom rade „diskutovať koncepty sekularismu a 

modernizace z pohledu odborné literatury“ (s. 27). Sekularizmus a modernizácia teda 

predstavujú kľúčové pojmy pre pochopenie vývoja v Turecku. Nepovažujem však za 

šťastné pristúpiť ku reflexii teoretických pohľadov na sekularizmus iba cez práce dvoch 

nábožensky a ideologicky jasne vyhranených osobností, Tomáša Halíka a Abdalkaríma 

Surúša (Sorousha). Ani jeden z týchto autorov nie je renomovaným odborníkom na 

problematiku sekularizácie a vzťahov štátu a náboženstva z pozícií spoločenskovedných 

disciplín, pričom mi z ďalších kapitol nevyplynulo, prečo sú práve títo dvaja filozofovia a 

myslitelia dôležití pri skúmaní postojov Turguta Özala. Navyše, doktorand použil iba tri 

kratšie Halíkove state a jeho rozsiahlu knižnú tvorbu obišiel bez povšimnutia. Z uvedeného 

vyplýva, že mi chýba diskusia o pohľadoch a názoroch Jose Casanovu, Rodneyho Starka, 

Anthonyho Gilla, Rajeeva Bhargavu a (alebo) ďalších popredných špecialistov posledných 

desaťročí na otázky sekularizácie. Jedným z výrazných nedostatkov práce je tiež 

skutočnosť, že neskúma ani najnovšie pohľady na otázku sekularizmu konkrétne 

v Turecku, tak ako o nich pojednali známi odborníci, napríklad Ahmet Kuru (Secularism 

and State Policies toward Religion, CUP 2009), Hakan Yavuz (Secularism and Muslim 

Democracy in Turkey, CUP 2009) alebo Esra Özyürek (Nostalgia for the Modern: State 

Secularism and Everyday Politics in Turkey, Duke UP 2006). 

 

 Štátnu politiku sekularizmu v Turecku v rokoch 1923 až 2010 si všíma druhá 

kapitola dizertácie, ktorá predstavuje historický exkurz do problematiky od založenia 

republiky až po dnešok. Diskusiu o politike AKP a sekularizme po roku 2002 (s. 74–82) 

však považujem z pohľadu kľúčovej témy práce viac-menej za irelevantnú, podobne ako aj  

časť o vzostupe islamizmu po smrti Turguta Özala (s. 72–73). V tretej kapitole podáva 

autor osobnostný profil Turguta Özala, ktorý podľa môjho názoru mohol byť zaradený 

v úvodných častiach práce, aby mal čitateľ už od začiatku predstavu o tom, koho názorov 

sa dizertácia týka. 

 

 Štvrtá kapitola má názov „Özalovo chápání modernizace, islámu a sekularismu“ (s. 

110–130) a tak ako jediná rozvíja nosnú tému dizertácie. Pri bližšom pohľade však zistíme, 

že ide len o istý druh rozboru Özalovej knihy „Turkey in Europe and Europe in Turkey“ a 

nie o hĺbkovú a kritickú sondu do Özalovho vnímania problematiky. Autor v tejto časti 

používa veľmi často dlhé citácie zo zmieňovanej knihy, namiesto toho, aby vlastnými 

slovami sformuloval svoj pohľad na jej jednotlivé problémové okruhy a konfrontoval ich 

aj s ďalšími prameňmi a literatúrou. 
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 Piata kapitola si všíma Özala z pohľadu súčasnej tureckej konzervatívnej pravice. 

Ako sám autor hovorí, ide o rešerše tlače a interview a iba v menšej miere o prácu 

s odbornou literatúrou. Z môjho pohľadu sa žiadalo venovať pozornosť predovšetkým 

Özalovmu chápaniu sekularizmu a modernizácie, nie obecným hodnoteniam jeho 

osobnosti a politických a hospodárskych rozhodnutí. Upozorňujem, že také dlhé citácie 

ako napríklad na s. 141 sa vo vedeckej literatúre odsadzujú, aby bolo ihneď zrejmé, že 

nejde o autorove názory.  

 

Rád by som sa tiež vyjadril k niektorým chybám a nepresnostiam, s ktorými som sa 

v práci stretol. Tvrdenie, že v dôsledku lausanneského mieru museli desaťtisíce Gagauzov 

opustiť Turecko (s. 66) je nesprávne, pretože toto pravoslávne turkické etnikum vtedy žilo 

a dodnes žije na juhu Moldavskej republiky, predovšetkým okolo mesta Komrat. Odísť 

z Turecka museli aj na základe turecko-gréckej dohody ortodoxní veriaci, či už hovorili po 

grécky, turecky alebo iným jazykom. Nurcuovci a spoločenstvo Fethullaha Gülena nepatria 

medzi taríky (tur. tarikat), ako uvádza autor v pozn. 25 na s. 85, ale ide o nové náboženské 

hnutia. Na s. 93, 98 som našiel citácie z práce Mert, 2000, ale v zozname literatúry toto 

dielo chýba. Özalova politická strana ANAP (Anavatan Partisi) sa zväčša prekladá skôr 

jako Vlastenecká strana.  

Ďalej je treba konštatovať, že orientáciu v práci veľmi sťažuje skutočnosť, že 

v obsahu chýba stránkovanie jednotlivých kapitol a subkapitol (s. 6-7). Nazdávam sa tiež, 

že doktorand nie vždy využil možnosť vysvetliť v poznámkach pod čiarou tie skutočnosti, 

o ktorých hovorí v texte.  

 

Použitá literatúra a pramene nie sú podľa môjho názoru dostatočne reprezentatívne 

a zaradenie krátkych novinových článkov medzi pramene je nanajvýš diskutabilné. Keďže 

autor nepracoval s literatúrou v turečtine (až na niekoľko krátkych novinových článkov) je 

pre mňa otázne aj to, aká je pridaná hodnota dizertácie. Doktorand síce na s. 12 spomína 

zborník dvojice autorov Dağı a Sezal: Kim bu Özal? (Kto je Özal?), ktorý patrí medzi 

významné práce hodnotiace Özalovu osobnosť, ale v dizertácii potom už s publikáciou 

nepracuje. Ponúka sa tu tiež otázka, či by nebolo bývalo vhodnejšie obhajovať túto prácu 

napríklad na niektorej z katedier politológie či histórie. 

 

Suma sumárum, jedna z mojich zásadných výhrad k dizertácii je tá, že sa doktorand 

nedržal témy svojej dizertačnej práce. Z názvu práce som očakával, že bude skúmať 

predovšetkým sekularizmus a modernizáciu v ponímaní Turguta Özala, ale tejto 

problematike je venovaná vlastne iba 4. kapitola, čo predstavuje celkovo 20 strán (s. 110–

130) zo 169 strán dizertácie. Konštatujem, že štruktúra a proporcie práce nie sú vhodne 

rozvrhnuté. Dizertácia otvára príliš veľkú mozaiku čiastkových problémov (napr. Özalova 

hospodárska či zahraničná politika na s. 98–109) namiesto toho, aby sa sústredila 

predovšetkým na autorom formulovaný problém, tak ako to vyplýva z názvu práce. 

Doporučujem preto, aby bola práca prepracovaná a opäť predložená na posúdenie. 

 

Z horeuvedených výhrad vyplýva, že práca nezodpovedá požiadavkam na 

štandardnú dizertačnú prácu a preto ju neodporúčam k obhajobe pred komisiou na udelenie 

titulu Philosophiae doctor /Ph.D./. 

 

V Bratislave, 15.11.2012 

PhDr. Gabriel Pirický, M.A., Ph.D. 

Ústav orientalistiky SAV, Bratislava 
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