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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím

1.1. Cíl práce

1.2. Metoda práce

1.3. Struktura práce
*) 

Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2-3
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
2-3

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 2
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
2



*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Vzhledem k tomu, že v českém prostředí je povědomí o fenoménech, jimiž se 
práce zabývá, dosti nízké, nelze ji upřít jistou původnost a přínos, byť by si 
zkoumané skutečnosti jistě zasloužily detailnější a podloženější rozbor. 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
2

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci 

1

3.8 Grafická úprava textu 2
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 2000 znaků)

Kapitola 2.2 AKP od roku 2002 po současnost začíná podkapitolou 2.2.1 a) 
Nástup AKP na politickou scénu a její vztah k principům kemalismu. Podkapitolu 
2.2.2 však už v práci nenalézáme, čili takovéto členění textu je poněkud 
nelogické. Seznam zkratek v úvodu práce je seřazen dle vysvětlení obsahu 
zkratky, nikoliv dle zkratek samotných, což ztěžuje orientaci v obsahu textu. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků)

Práce se zaměřuje na proměny konceptu sekularismu v Turecké republice, od jejího 
vzniku až do současnosti. Přehled politického vývoje, sekularizačních opatření, 
vzniku a vývoje islamistických politických stran i zásahů armády do politického života 
doplňuje případová studie zaměřená na problematiku odívání žen v moderní turecké 
společnosti, konkrétně nošení muslimského šátku (hidžábu).
Práce má logickou strukturu a opírá se o relevantní zdroje a literaturu.
Autorce se v zásadě podařilo deklarované cíle práce splnit, byť by si určité autorčiny 
závěry nepochybně zasloužily hlubší a podloženější argumentaci. Například, na s. 
43 píše, že „společnost je polarizovaná na bázi identity a životního stylu a naopak 
třídní rozdíly hrají mnohem menší úlohu“. Avšak takové tvrzení by bylo nutné doložit 
nějakými údaji, což však autorka nečiní. Větší pozornost (propracování) by si rovněž 
zasloužilo vysvětlení, proč turecká společnost, přes procesy industrializace, 
modernizace a urbanizace, neprošla procesem sekularizace „zdola“, jenž byl typický 



pro západní společnosti, zvláště když by této sekularizaci „zdola“ měla hodně 
napomoci právě i státem vynucovaná sekularizace. 
Případová studie věnovaná problematice nošení šátku je sice zajímavá a podložená, 
přesto znamená spíše hrubý nástin problematiky, nikoliv její detailní analýzu.

Přes v posudku uvedené výhrady však práci Markéty Scholzové doporučuji k 
obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře. 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT

5.1 V práci používáte pojem "buržoazní elity". Vysvětlete, co jím přesně míníte, 
které skupiny do něj spadají, a proč jste zvolila právě tento termín. 

5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: velmi dobře

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 6. 6. 2014                                               Podpis:


