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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 
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).

Cíl a metoda práce odpovídá schváleným tezím, nicméně v empirické práci se od 
tezí poměrně významně odklání, což autorka zdůvodňuje v úvodu své práce.
Autorka si za cíl práce stanoví analýzu vlivu imperiální zkušenosti, období studené 
války a současné ekonomické vztahy na politiku Berlína a Ankary vůči RF v kontextu 
s politikou NATO.

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

2.1 Logičnost struktury práce 2
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2-3
2.3 Ucelenost výkladu 3



2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3
2.5 Dodržení citační normy 2
2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh N/A
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
2-3

*) 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 podoby; max. 2000 znaků).

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 2
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma
2

3.4 Argumentace a úplnost výkladu 3
*) 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).

Autorka zpracovala rozsáhlé množství zdrojů, ale bylo by vhodné uvádět elektronické 
zdroje v náležitém formátu, to samé platí i pro sekundární zdroje (standardem je 
nejdříve uvést autora/autory). Práce přestože má jasně formulovaný cíl a metodu, 
zcela logicky naráží na limity zvoleného přístupu a sklouzává pouze po povrchu 
analyzovaného problému. Perspektivou period bilaterálních a ekonomických vztahů 
nelze rozkrýt motivace dané vitálními zájmy (obavy ze secesionistických hnutí, 
přítomnost příbuzných etnik) definující přístup TUR k událostem na Krymu, ale i 
přístup vůči Sýrii.

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

Jedná se o opakovaně předloženou práci, která se zabývý relevantním a zajímavým 
tématem. Autorka se snaží testovat hypotézy, že podobnost rysů historického vývoje 
a zkušeností a podobnosti "ekonomického kontextu" vede k obdobné pozici obou 
aktérů vůči RF v rámci NATO. Nadále se jedná o velmi ambicioózní a široké téma, 
které logicky naráží na stavovený rozsah pro daný typ práce, ale např. i přístup 
k relevantním zdrojům. Přestože práce reagovala na mnohé připomínky uvedené 
v předchozím posudku oponenta, některé nedostatky nadále přetrvávají. Např. míru 
ekonomických vztahů GER-RF autorka dokládá na zdroji z roku 2012 (jedná se sice 
o novější zdroj než minule), stále ale nemohl postihnout dopad sankcí a zásadní 
zhoršení bilaterálních vztahů. Z hlediska obsahu autorka ignoruje význam
vnitropolitického puče na vztah mezi TUR a NATO (s.10), zhoršení vztahů mezi TUR 
a AT (v kontextu politiky partnerství), rovněž část analyzující TUR-RF ekonomické 
vztahy je dosti povrchní a zcela ignoruje uvalení sancí ze strany Moskvy. Sporná 



(nesprávná) jsou i některá tvrzení v práci. Např. že NATO není zapojeno do konfliktu 
v Sýrii (poskytuje AWACS), či že TUR aktivně bojuje proti IS (zde je situace poměrně 
komplikovaná). Práce splňuje formální kritéria, nicméně nepřináší přesvědčivé 
odpovědi na nastolené otázky. 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jak konkrétně se v rámci NATO projevují vztahy mezi AT a TUR?
5.2 Jak se v rámci řeší bilaterální problémy mezi jednotlivými státy přenesené na 

multilaterální úroveň?
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: vyberte hodnocení

Doporučuji hodnotit velmi dobře až dobře.

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):
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