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 Modernizace Turecka a jeho vztah k islámu a k Západu patří k ústředním – a nejčastěji 

diskutovaným - otázkám tureckých studií v Turecku i v zahraničí. Dizertace se tohoto 

významného tématu dotýká, ale sleduje je na konkrétním příkladu osobnosti Turguta Özala, 

jeho názorů a politiky. Vláda Turguta Özala představuje jedno z klíčových období historie 

Turecké republiky a právem je považována za mezník ve vývoji turecké zahraniční politiky, 

ekonomiky, kultury a vlastní identifikace Turků. Zcela zásadní je Özalova vláda z hlediska 

přístupu tureckého státu k islámu. Erik Siegl tak zvolil téma, které je mimořádně diskutované 

a aktuální, a přitom k němu přistoupil nově, což dává prostor pro obohacení našich znalostí o 

vývoji a specifikách tureckého sekularismu. 

 Struktura práce v zásadě odpovídá zvolenému problému. V první kapitole autor 

osvětluje koncept sekularismu a modernizace v teoretických pracích a jejich proměny v pojetí 

tureckých politicko-ideových proudů i své vlastní chápání těchto konceptů. Druhá kapitola 

přináší fundovaný přehled kořenů a vývoje sekularismu od vzniku Turecké republiky do 

počátku 21. století. Třetí kapitola představuje Turguta Özala a jeho konkrétní politické a 

ekonomické kroky jako premiéra a prezidenta. Ukazuje Özala jako pozoruhodnou, jakkoli 

kontroverzní osobnost, a především souvislost a slučitelnost jeho výrazně prozápadních 

postojů a politických opatření s jeho islámským přesvědčením a prosazováním islámu jako 

součásti turecké identity, kultury i politiky.  

Čtvrtá kapitola rozebírá Özalovy názory na místo Turecka ve světě od „počátků“ 

tureckých dějin po současnost, především ve vztahu k evropské či západní civilizaci, jejíž je 

podle Özala Turecko součástí. Soustřeďuje se na Özalovo pojetí sekularismu a modernizace, 

v porovnání s pojetím kemalismu a jmenovitě s Atatürkem. Autor dospívá k závěru, že Özal 

se vymezoval a odlišoval nejen vůči kemalismu, ale jeho názory se také zásadně liší od 

islamistů, čímž reprezentují svébytný proud - turecký konzervatismus. Tato přínosná kapitola 

dává čtenáři příležitost poznat Özalovy názory také prostřednictvím citátů z jeho díla. 

Poněkud nezvykle snad působí, že Erik Siegl často uvádí citáty spíše jako ilustraci svých tezí 

a samotné citáty již potom nepodrobuje textové analýze. Mezi zajímavými postřehy bych ráda 

zdůraznila například Özalovu kritiku nacionalismu, která sice souvisí s Özalovou kritikou 

kemalismu, ale v dnešním kontextu působí tyto názory nesporně pozoruhodně a dosti 

ojediněle. Podobné zajímavé postřehy, které Erik Siegl z Özalovy práce dobře vybírá či 

vyvozuje, by si snad zasloužily větší pozornost (stejně jako absence tohoto bodu v rámci 

chápání Özalova odkazu v následující kapitole). Mohly by být také spojeny se současnými 

diskusemi, například o otázce počátku osmanských dějin, kde Özal překvapivě vyjadřuje 

názory, k nimž se přiklání současná historiografie (Cemal Kafadar). Za klad této kapitoly 

považuji to, že Özalovy názory dává do kontextu názorů Halíka a Soroushe, které doktorand 

představil v první kapitole. 



Pátá kapitola pak vyzdvihuje Özalův odkaz pro současnost, jak jej interpretují turečtí 

intelektuálové, novináři a především politici. Erik Siegl dospívá v práci k vyváženému závěru, 

že Özalův vztah k sekularismu byl složitý, mnohovrstevný a často rozporuplný, ale přesto měl 

Özal značný vliv na ekonomickou transformaci země a její přiblížení Západu a ukázal 

kompatibilitu západního modelu s islámem. Ideově i ekonomicky tak Özal ovlivnil vznik 

islámsky orientovaných podnikatelských elit (a podle některých autorů umožnil rozvoj 

turecké formy islámu jako neextremistické). 

 Za nejslabší část práce považuji pátou kapitolu, která měla původně tvořit podstatnější 

část práce. Vzhledem k tomu, že se z objektivních důvodů nepodařilo uskutečnit několik 

zásadních naplánovaných interview s Özalovými stoupenci a odpůrci, nebylo možné provést 

systematičtější srovnání pohledu na Özalův přínos a aktuální význam mezi představiteli 

různých proudů a generací tureckých politiků a politických myslitelů. Proto má tato kapitola 

spíše charakter ilustrační a zůstává místy poněkud na povrchu problému. Přináší zajímavé 

názory a postřehy, ale spíše formou mozaiky než hlubší analýzou, která by ukázala rozdíly 

v hodnocení této osobnosti a způsoby využití Özalova odkazu v dnešní politice. Přesto i v této 

podobě, zvláště v první části zaměřené na oslavu Özala u jeho bývalých spolupracovníků a 

stoupenců, považuji za zdařilé propojení analýzy tisku s obrazovou přílohou. Vyniká tak 

pozoruhodná aktualizace Özalova odkazu v triádě s Menderesem a Erdoğanem, spojené 

v tomto pojetí otevřením Turecka pluralitní demokracii a zároveň islámu. 

Dizertace operuje s termíny a koncepty, které bývají interpretovány značně různorodě 

a často jsou přejímány bez hlubší reflexe. Je nutné ocenit, že Erik Siegl se důsledně snažil 

vymezit, v jakém smyslu který termín a koncept v práci používá. Snažil se také o stručné a 

výstižné vyjádření, bez delších popisů obecně známých skutečností či opakování zajímavých 

tezí. Tato v zásadě chvályhodná snaha, která práci dělá čtivou, ji ale zároveň ochuzuje o 

vysvětlení i tam, kde by bylo na místě. Zároveň vede autora k tomu, že volbu citátu a 

parafrázi názorů z pramenů někdy nedoplňuje dostatečně vlastním komentářem, který je tak 

místy spíš implicitní a spočívá ve výběru (dobře zvolených) citátů a názorů.  

 Přes zmíněné nedostatky jde o přínosnou práci, která obohacuje naše poznatky o 

tureckém sekularismu obecně i specificky na příkladu Turguta Özala. Podobně zaměřená 

studie, pokud vím, neexistuje nejen u nás, ale ani v Turecku či v zahraničí. I když některé 

dílčí části práce již byly publikovány časopisecky, netýká se to jejího jádra, názorů a odkazu 

politika, jehož vláda a postoje tak výrazně ovlivnily Turecko přelomu 20. a 21. století. Autor 

prokázal, že je schopný zpracovat samostatně a originálně zvolené téma a výstižně shrnout 

výsledky svého zkoumání. Proto neváhám práci doporučit k obhajobě jako podklad k udělení 

titulu Ph.D. 
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