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Diplomová práce Kláry Kabické je důkladnou analýzou postavenou na velmi rozsáhlém a 

v některých ohledech prakticky vyčerpávajícím souboru odborné literatury (především 

v teoretické části). Autorka se věnuje jednak teorii civilně-vojenských vztahů a problematice 

relací mezi těmito dvěma světy a poté studuje turecký případ, především po nástupu Strany 

rozvoje a spravedlnosti. Práce splňuje všechny formální předpoklady kladné na daný typ textu 

a mohla by v řadě případů sloužit přímo jako vzor pro jejich plnění. 

 

V teoretické práci autorka ukazuje svou výbornou orientaci jak v teorii vojensko-civilních 

vztahů, tak v klasické tranzitologii. Vedle klasiků (Finer, Aguero, Stepan, Fitch, Nordlinger, 

Perlmutter) je Klára Kabická schopna pracovat s novějšími či klasickou literaturu 

reformulujícími přístupy a v jejím textu se tak rozhodně nejedná o opakování stokrát řečeného 

(byť i to žánr diplomové práce snese).  

 

I v případě historicko-analytické části autorka ukazuje odpovídající intelektuální schopnosti, 

když se věnuje přesně těm aspektům z tureckého historického a politického vývoje, které jsou 

relevantní pro analyzované téma a ukazuje tak svou schopnost práce s fakty. Její stručný 

přehled je lepší než některé české „přehledovky“ k tureckému tématu. Implicitně i explicitně 

se pak v historicko-narativní části neustále objevují teoretické přístupy z prvních kapitol. 

Vynikající jsou rozbory formálního a neformálního vlivu v ozbrojených složkách a vnitřních 



frakcí. Musím uznat, že z diplomových prací se člověk ne vždy doví něco nového. Případ 

práce K. Kabické je jasnou výjimkou z tohoto skoro-pravidla.  

 

V případě rozboru posledních let a proměny pozice armády v turecké společnosti po vítězství 

AKP je třeba ocenit velké množství nových a aktuálních akademických zdrojů (nikoli pouze 

běžného zpravodajství), jež K. Kabická autorsky zpracovala. V případě vyšetřování řady 

armádních kauz za Erdoganovy vlády pak autorka rozebírá i zcela nedávné události. 

Diplomová práce tak má potenciálně vysokou míru využitelnosti a doporučoval bych 

rozhodně její zveřejnění v elektronické podobě i mimo IS.  

 

Práce je též psána kultivovaným akademickým jazykem, byť občas autorka „ujíždí“ 

s anglismy typu „behavoriální struktury“ (s. 23) a místy je styl práce drobně „prkenný“, viz 

věta „AKP se rozhodla, že proběhne vyrovnání se s minulostí…“ (s. 69). 

 

Rozhodně doporučuji k publikaci se známkou výborně. 

Radek Buben. 


