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Turecko a jeho etnická problematika není v českých společenských vědách příliš často 
tematizována. Pokud se tak v poslední
Arménů v období 1. světové války
kontextu je tak možno téma, zvolené M. Steinem, výrazně uvítat.

Je ovšem třeba říci, že skutečně do hloubky jdoucí zpracování v
problematiky by bylo nesnadným „soustem“ 
text, nežli je bakalářská práce v
apod. Je sice možno konstatovat,
limitovaný rozsah jej však nutí ke zkratkovitosti a skokům (jak tematickým, tak chronologickým). 
Je zjevné, že textu chybí větší rozsah, umožňující důkladně do
tvrzení o vlivu rozličných typů evropského nacionalismu na turecký model.

Právě při vědomí výše uvedeného limitovaného rozsahu je tak třeba mít výhrady m
k tomu, že jeho třetina (s 15/–24
novodobého tureckého nacionalismu Z. Gökalp
jednalo o „případovou studii“ věnovanou tomuto činiteli, ne však o práci nárokující si obecný 
náhled a platnost.  

V mezititulku na s. 24/ inzerovaný autor B. 
naopak pojednávány teze A. Kadio
lapsy a gramatické chyby. 

Přes výše zmíněné kritické výhrady je v
tematiky – tj. orientace jak v obecné
rovině (aplikace nejvýraznějších teorií na tureckou situaci). Textu by však výrazně prospěl 
zmiňovaný větší rozsah a v souvislosti s
zpracované vnitřní členění. 
 
Shrnutí:  Bakalářskou práci M. Steina je možno ho
který však vykazuje rezervy na poli shromažďování a analýzy/interpretace dat stejně jako 
formálního zpracování.  

Přes zmíněné výhrady předložený text 
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téma, zvolené M. Steinem, výrazně uvítat. 
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Bakalářskou práci M. Steina je možno hodnotit jako zajímavý a akceptovatelný 
který však vykazuje rezervy na poli shromažďování a analýzy/interpretace dat stejně jako 
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