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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce se zabývá konceptem amerického vztahu k Turecku. Vychází z předpokladu, že USA i Turecko 

mají mnoho shodných zájmů, tudíž je vhodné předpoklady pro jejich vzájemnou spolupráci hodnotit na základě 

komunikace, kterou mezi sebou obě země vedou. Vzájemné vztahy však pošramotil nesouhlas Turecka 

s intervencí Bushovy administrativy v Iráku. Turecko se totiž obávalo destabilizace celého regionu. Základním 

cílem práce je zodpovědět otázku, jaké nástroje mohou podpořit snahy Obamovy administrativy o zlepšení 
vztahů s Tureckem. Okrajově jsou hodnoceny i snahy Turecka o vstup do EU. 

 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Standardní, kvalitní, poctivé. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  

Plně vyhovující kladeným nárokům. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z práce je kladný, byť práce sama nepřináší nějaký výrazný přelomový postřeh. Spíše jde o 

standardní studentskou práci, ve které je čas od času krom drobných jazykových pochybení využito i nevhodné, 

či zavádějící generalizace . Např. problematické je, když autor tvrdí, že po pádu SSSR bylo Turecko vtaženo do 

bezpečnostního vakua. Turecko samo bylo členem NATO, jeho bezpečnost byla plně zakotvena a garantována, 
co do velikosti a kapacit patří rozhodně k regionálním silným hráčům. Z toho všeho vyplývá, že ono vtažení bylo 

spíše ve smyslu drobných pokusů o projekci tureckého vlivu do bývalého SSSR, kde žije řada turkicky 

mluvících, kulturně a nábožensky spřízněných etnik. V 90.letech tak docházelo k obnovení jistého vlivu Turecka 

v kulturní a ekonomické rovině i v dosti vzdálených oblastech, např. na tehdy ještě ukrajinském Krymu. Tyto 

výtky jsou však jen na okraj. 

 

Celek práce pak plně dosahuje deklarovaných cílů, logicky a správně zodpovídá kladené otázky a potvrzuje 

hypotézu. Práci lze považovat za zdařilou, vyhovující všem kladeným standardním požadavkům bakalářského 

cyklu studia.  

 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

 

Spojené státy považují za své spojence na Blízkém Východě např. Izrael, Jordánsko, Egypt, Saudskou Arábii i 

Turecko. Všichni jsou označováni za klíčové spojence (a v minulosti klíčovým spojencem byl i Irán, či Irák). O 

čem tento fakt svědčí?   



 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

 

Práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení v závislosti na průběhu obhajoby stupněm  

VÝBORNĚ - VELMI DOBŘE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum: 30.5.2015        Podpis: 

 

          Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 

 

 


