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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Předkládaná bakalářská práce Filipa Sommera zpracovává nadmíru aktuální a mediálně i odborně 

atraktivní téma - Kurdistán. V politické geografii se téma Kurdistán zkoumá z mnoha aspektů, ať již 

tematických (v obecné rovině zkoumání identit či geopolitiky), nebo regionálních (dle konkrétních 

politických entit), za vším se však skrývá jakási fascinace (ale i obavy) z národa, o kterém se 

v referencích obyčejně začíná větou „největší národ bez státu“. Filip se po důkladném prostudování 

problematiky zaměřil na Irácký Kurdistán, jež je ze všech kurdských subentit zřejmě nejdále 

v realizaci budování vlastního státu, díky čemuž je také nejjednodušší dostat se k nějakým 

informacím a datům „na dálku“. Téma, které je zde předkládáno, se úzce váže na současný politický 

vývoj Iráku, konkrétněji jeho decentralizaci v důsledku americké invaze a následného vzniku 

Islámského státu ve spojitosti s dlouhodobými separatistickými tendencemi iráckých Kurdů. Filip se 

zaměřil na jejich geopolitickou pozici a metodou analýzy postojů geopolitických aktérů se velmi 

pečlivě pokusil rozklíčovat vzájemné vazby a v jejich kontextu nastínit perspektivu existence 

nezávislého Iráckého Kurdistánu. 

Nutno podotknout, že Filip si téma zvolil sám a od počátku bylo jasné, že mu zcela propadl. 

Nastudoval na bakalarianta neobvyklé množství článků, dokumentů, odborných studií a knih, osobně 

kontaktoval mnoho lidí, ať již z odborných kruhů, nebo samotných Kurdů, a bylo nutné ho krotit 

v ambicích. Jeho silnou stránkou je pečlivost a pracovitost, která se projevovala v téměř 

exponenciálním nárůstu získaných informací a bez přehánění lze konstatovat, že se z něj postupně 

stal expert na studovanou oblast. Své analytické schopnosti a získané informace o problematice byl 

naštěstí schopen přes zvolenou metodu přenést i do předkládané výzkumné studie a myslím, že i 

přes hodně ambiciózně stanovené cíle, je výsledek koherentní, dobře strukturovaná a čtivá práce, 

jež se doufám stane základem jeho dalšího zájmu, studia a výzkumu vybrané problematiky. Také 

doufám, že derivát této bakalářské práce se pokusí publikovat v některém z našich geografických či 

mezinárodně-vztahařských časopisů. 
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