
ABSTRAKT: 
 
Předložená dizertační práce se zabývá otázkami vzájemného vztahu islámu, 
sekularismu a modernizace ve vývoji Turecké republiky. Tuto problematiku 
konkrétně zkoumá na příkladě bývalého tureckého premiéra a prezidenta Turguta 
Özala (1927-1993). Jeho myšlení a politiku analyzuje a zařazuje do širšího 
politického a historického kontextu na základě zkoumání vývoje sekularismu jako 
státní politiky a také v porovnání s ideologickými přístupy kemalismu a islamismu.  
Turgut Özal stál v čele Turecka po celou dekádu (1983-93), kterou mnozí 
současníci i část zahraniční odborné literatury vnímají jako přelomovou z hlediska 
modernizačních proměn a změny postavení islámu ve společnosti. Během své 
vlády Özal významně posílil státní podporu islámu a změnil tak oficiální podobu 
tureckého sekularismu. Podrobná analýza jeho  knihy „Turecko v Evropě, Evropa 
v Turecku“ dokládá, že jeho vlastní pojetí modernizace a sekularismu bylo 
v mnoha ohledech v rozporu s kemalismem a myšlenkami zakladatele státu 
Mustafy Kemala i s islamismem v pojetí Necmettina Erbakana. V rámci tureckého 
politického myšlení představuje samostatný myšlenkový proud čerpající z tradice 
pravicového konzervativismu.  
Ve své praktické politice Özal realizoval liberalizační ekonomický program, 
prosazoval silnější ekonomickou a politickou integraci s evropskými zeměmi 
a USA a současně aktivně podporoval islám ve společnosti, čímž posílil u Turků 
vědomí jejich specifické kulturně-náboženské identity. Současně Turecko 
významně přiblížil západnímu kulturnímu a konzumnímu vlivu skrze otevření trhu 
a demonopolizaci médií. Jeho působení je pro dnešek zajímavé právě tím, že 
ukazuje tyto procesy za jistých okolností nejen jako myšlenkově kompatibilní, ale 
i paralelně realizovatelné.   
Zkoumání myšlení a politiky Turguta Özala v této práci dokládá, že v jeho 
případě tradiční dichotomie pojmů „západní“ - „islámský“ a „moderní“ - tradiční“ 
ztrácí veškerý smysl. Byl pravděpodobně nejvíce prozápadním a současně 
islámsky založeným premiérem v novodobé turecké historii. Na jeho příkladě lze 
dobře ilustrovat to, že proces modernizace společnosti nemusí nutně znamenat 
více sekularizace a oslabování postavení náboženství, jak tvrdí tradiční 
modernizační teorie. 
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