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Cílem předkládané práce bylo ukázat, že „politický, společenský hospodářský 
vývoj v Osmanské říši a vznik nacionálního hnutí na území dnešního Turecka 
probíhal pod silným vlivem a inspirací z evropských typů nacionalismu“ (str. 5). 
Autor předpokládá, že tím zpochybní „obecnou představu u velké části 
veřejnosti“ o tom, že evropské pojetí nacionalismu nemělo na turecký 
nacionalismus vliv. Autor by mohl tento hlavní předpoklad, na základě kterého 
formuluje samotný cíl práce a implicitně také její přínos blíže vysvětlit. 
Nedomnívám se, že by se skutečně jednalo o „obecnou představu“ a to ani laické 
ani odborné veřejnosti. Naopak se domnívám, že otázka evropských zdrojů 
tureckého nacionalismu je dobře prozkoumaná a známá.  
 
Dle mého názoru nevhodná formulace cíle určuje kompilační charakter a také ne 
zcela přehlednou strukturu a obsah celé práce. Navzdory náznaku teoretických 
kapitol (2, 3, 4) v úvodu, v práci absentuje pokus o analýzu nebo alespoň o 
vymezení problematiky. Teoretická diskuze je nesourodá a nedostatečná, v práci 
se s teorií dále příliš nepracuje. 
 
Nesourodě působí také další části práce. Šestá kapitola se na stranách 14-24 
věnuje jednomu představiteli tureckého nacionalismu (Ziya Gökalp), opět se 
jedná spíše o výpisky z literatury, kapitola je nesourodá, protože autor je příliš 
odvislý od textů, se kterými pracuje, stává se tedy, že se opakují informace nebo 
se v některých otázkách bez udání důvodu odchyluje interpretace. Není zcela 
zřejmé proč je tato kapitola tak rozsáhlá (tvoří vlastně jádro celé práce), proč 
chybí podrobnější pojednání a dalších hnutích a důležitých nacionalistech. Chybí 
také vyvození závěrů ve vztahu k cílům. Nerozumím, proč není sedmá kapitola 
zařazena mezi teoretické kapitoly na začátek práce. 
 
Práce nesplňuje formální kritéria nutná k jejímu přijetí dle Opatření děkana č. 
10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování 
závěrečných prací, konkrétně pak Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a 
odevzdávání bakalářské a diplomové práce, bodu 2. "Bakalářská práce má rozsah 
minimálně 72 000 znaků (tj. 40 normostran)". Posuzovaná práce má celkový 
rozsah 61 201 znaků, tedy nesplňuje minimální rozsah bakalářské práce určený 
fakultou. Z tohoto důvodu ji nedoporučuji k obhajobě. 
 
 


