
z obhajoby disertační práce pana Erika Siegla 

konané dne 13.12.2012 

téma práce: ,,Sekularismus a modernizace v pojetí Turguta Ózala" 

přítomní: Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., Doc. PhDr. Olga lomová, CSc., Doc. PhDr. Jitka Malečková, 

CSc., (školitelka), PhDr. Vladimír Liščák, CSc., Doc.PhDr.Jiřina Šedinová, CSc. 

Předseda komise Prof. Gombár zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta. 

Školitelka seznámila přítomné s průběhem kandidátova studia. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací, jež analyzuje posun myšlení o sekularismu 

v Turecku. Ve své práci se snažil postihnout vztah islámu a sekularizmu, a to především v pojetí 

Turguta Ózala. Shledal, že existuje velký počet odpovědí, u nichž je třeba brát v potaz historicko

kulturní kontext. Hledisko Turguta Ózala bral v potaz jak pro jeho velký politický význam a jeho podíl 

na reformách Turecka, tak pro zajímavost a rozporuplnost jeho povahy. Kandidát chtěl především 

sledovat určitá specifika tureckého sekularismu a jeho vývoj. 

Oponenti nebyli přítomni, Doc. Malečková přečetla posudek Prof. Kropáčka: 

Prof. Kropáček ocenil aktuálnost tématu, erudovaný styl, přesvědčivý popis posunu Turecka ve 

vztahu k islámu. Rovněž pozitivně ocenil práci s prameny i jejich relevanci. Se závěry kandidáta se 

ztotožňuje. Drobné jazykové a technické připomínky. Obecně hodnotí práci kladně a po drobných 

úpravách doporučuje zveřejnění. 

PhDr. Pirický chválí výběr tématu i jazykové provedení, avšak vyjadřuje se kriticky k použití prací 

ideologicky vyhraněných autorů Tomáše Halíka a Abdalkaríma Sorúše. Použitou literaturu nepovažuje 

za dostatečně reprezentativní a kritizuje nedostatek odborné literatury v turečtině. Jako jedinou 

kapitolu, rozvíjející řádně téma, považuje kapitolu č. 4, zbývající kaptioly nevyznívají podle oponenta 

relevantně. Práce není dostatečně reprezentativní, kandidát se nedržel tématu práce. Práce tedy 

podle oponenta neodpovídá požadavkům na standardní disertační práci a je doporučena 

k přepracování 

Kandidát odpovídá na posudky oponentů: 

Kandidát neměl v úmyslu zabývat se sekularismem objektivně, nýbrž subjektivně, a proto použil výše 

zmíněné autory, kteří mají podle kandidáta relativně subjektivní pohled na tyto otázky, a toto 

rozlišení zmiňuje i v kapitole 4. Zvolení těchto autorů považuje za relevantní. Kandidát uznává, že 

nevyužil všechny autory doporučené oponentem, avšak připomíná použití jiných, podle jeho názoru 

stejně relevantních. 

Kandidát obhajuje kapitoly označené PhDr. Pirickým za irelevantní, zejm. kapitolu č. 2, která podle 

kandidátova názoru dodává práci potřebné historické pozadí. Rovněž obhajuje použití novinových 

článků jakožto pramenů, které považuje za nosný pilíř výzkumu. Kandidát rovn�žu·znává, že se mu 



z různých důvodů nepodařilo provést tak důkladnější terénní výzkum. Akceptuje připomínku 

oponenta ohledně některých nepřesností, např. ohledně problematiky Gagauzů. 

Připomíná, že práce je interdisciplinární a nikoliv čistě turkologická, čímž lze obhájit nedostatek 

pramenů v turečtině. 

Diskuse: 

DOc. Lomová: Jaká je vaše znalost turečtiny? 

Kandidát: Má znalost turečtiny je středně pokročilá, čtení krátkých textů - např. novinových článků

pro mě nepředstavuje problém, avšak studium knih je obtížnější. Proto jsem také nezvolil pojetí své 

práce jako čistě turkologické. 

Prof. Gombár: Použil jste v práci knihu Turguta ózala „Turecko v Evropě, Evropa v Turecku". Nenapsal 

tento autor nějaké další významné dílo? 

Kandidát: ózal nenapsal nic obsáhlejšího než zmíněné dílo, byl spíše politickým praktikem. Zajímavý 

je kontext vzniku knihy, pročež je jedinečná. Kniha vyšla pouze ve francouzštině. 

Doc. Lomová: Jaký je váš názor na myšlenku, že Turecko patří do Evropy? 

Kandidát: Pojetí Ózalovy pojetí historie je nenacionalistické, vidí paralelu mezi současným Tureckem 

a Anatolií, což je pozitivné z hlediska přijetí všech etnik jakožto ingredience tureckého národa, a 

chápe Turecko jako etnickou směs, podobně jako „melting pot" v USA. Turecko je podle něj součástí 

evropské kultury a její kolébkou. 

Dr. Vaněk: Bylo by vhodné využít více webových stránek turecké vlády, kde se dá vystopovat historie 

politických stran, zejména ohledně jejich příslušnosti a hlasování. 

Kandidát: Mým cílem bylo postihnout vývoj pohledu tureckých premiérů na sekularismus, a proto 

jsem stránky úřadu vlády i prezidentského paláce rešeršoval, avšak jako historický pramen se příliš 

neosvědčily. 

Dr. Vaněk: Napsal jste, že Turgut Ózal měl svůj specifický pohřební rituál, avšak v Turecku není něco 

takového možné. 

Kandidát: Měl jsem na mysli pouze, že během pohřbu došlo k použití nepříliš běžného obřadu, nikoliv 

skutečnost, že by měl Ózalův pohřeb zcela jiný ráz než bývá obyklé. 

Prof. Gombár: V práci byl použit dvojí způsob citování, v textu i pod čarou. 

Kandidát: Odkazy na literaturu jsou přímo v textu, poznámky pod čarou rozvádí detaily. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 



Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.O.) 

Zapsala: Anna Křivánková 

Podpis předsedy �mise: 


