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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Analýza geopolitických vztahů Iráckého Kurdistánu s regionálními a globálními aktéry 

Autor práce: Filip Sommer  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle práce, týkající se vývoje geopolitických vztahů Iráckého Kurdistánu a důsledky jejich podoby pro 

možnou nezávislost regionu, jsou logicky strukturovány a odůvodněny. Autor cíle dále rozvíjí 

stanovením tří relevantních výzkumných otázek. Ne zcela ideální mi přijde formulace těchto otázek, 

neboť per se navozuje pocit, že autora nezajímá vývoj vztahu, nýbrž pouze aktuální stav, což je 

v rozporu s uvádějícím textem i celkovým zaměřením práce. Problematické může být vyvozovat o 

úrovni ekonomických vazeb z prohlášení politických představitelů. Autor nezkoumá množství a 

objem uzavřených kontraktů mezi aktéry, aby mohl přímo analyzovat jejich ekonomické vazby. 

 

Práce s literaturou 

Práce s odbornou literaturou je největší předností práce. Autor cituje velké množství pramenů 

(celkem 45 publikací, z toho 42 v angličtině a 30 publikací o situaci v Kurdistánu). Odkazy na 

literaturu jsou rozloženy v celém textu, který je napsaný čtivou a zdařile odbornou formou. To vše 

dokládá autorův velmi dobrý vhled do tématu. 

Zarámování práce přístupem kritické geopolitiky je v pořádku. Autor zmiňuje většinu klasických prací 

v oboru, snad s výjimkou některých raných prací Simona Dalbyho (což není závažný problém). 

Nesouhlasím však s tvrzením, že kritická geopolitika je metoda (s. 18). Je to spíše výzkumný přístup, 

který přejímá a adaptuje soubor metod z oboru mediálních studií, např. kvantitativní či kvalitativní 

obsahovou analýzu (viz dále). 

 

Metodika práce 

Hlavní metodou práce je obsahová analýza projevů a prohlášení politických představitelů 

regionálních a globálních aktérů. Výběr metody je vzhledem k rámci kritické geopolitiky v pořádku.  

V popisu metodiky však postrádám detailnější vysvětlení a někdy i transparentnost. Zaprvé není 

jasné, jak autor určoval, jestli a do jaké míry je zpráva pozitivně nebo negativně laděná, tj. jestli z ní 

vyplývá antagonismus nebo spolupráce na škále <-2; 2> (viz Tab. 1). Byla použita nějaká exaktní 

kritéria hodnocení (pomocí klíčových slov apod.), nebo to proběhlo subjektivně pomocí intuice? Dále 

není řečeno, kolik zpráv autor použil pro analýzu (celkem; dle aktérů; dle roků) a z jakých zdrojů 

přesně bylo čerpáno. Hodnotil autor pouze zprávy, které vyšly v angličtině, nebo dohledával i zprávy 

v místních jazycích? Mohou mít metodická omezení s tímto spojená vliv na výsledky analýzy? 

Seznam elektronických zdrojů na konci práce možná obsahuje některé (ačkoliv asi ne všechny) 

zprávy hodnocené v analýze, ale bez exaktní tabulky hodnocených prací se lze jen domnívat.  
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Rovněž není zřejmé, kdo se za vládu musí vyjádřit, aby zpráva překročila práh zařazení do analýzy. 

Musí to být předseda vlády, prezident, nebo stačí i ministři?  

Vymezení sledovaného období 2013–2017 je dostatečně dlouhé, logicky zvolené a odůvodněné. 

Autor navíc v rámci tohoto období definuje hlavní události (6/2014 – „Islámský stát“ a 9/2017 – 

referendum) a jejich možný vliv na vývoj vztahů v analýze následně sleduje, což je přínosné. 

Vzhledem k boji o hegemonii v oblasti Blízkého východu bych očekával, že mezi sledované regionální 

aktéry bude zařazena i Saudská Arábie. Vím, že nesplňuje autorovu podmínku výskytu kurdské 

menšiny na jejím území, ale jelikož může skrze aktivity v Kurdistánu napomoci destabilizaci svého 

úhlavního konkurenta – Íránu, je odůvodněné sledovat i pozici této země. 

 

Analytická část práce 

Vývoj historických událostí a vztahů v regionu je podrobně popsaný, podávající informace o kontextu 

a úspěšně směřující k závěrečné komparaci a zodpovězení výzkumných otázek.  

Hlavním výstupem analýzy jsou (kromě popisu v textu) grafy (viz Graf 1–5). V nich jsou jedinou 

křivkou znázorněna vyjádření jak představitelů Iráckého Kurdistánu, tak jednotlivých regionálních a 

globálních aktérů. Dochází tak ke zprůměrování hodnot a nedozvíme se, jestli pozitivní/negativní 

postoje vycházejí z obou stran, nebo pouze z jedné. V tomto případě by bylo vhodné zařadit do 

každého grafu křivku pro (1) daného aktéra, (2) kurdskou KDP a (3) kurdskou PUK. Mohli bychom tak 

sledovat míru reciprocity v postojích aktérů i (zmiňovanou) vnitřní diferenciaci kurdských politických 

stran. Reciprocita ve vztazích nemusí vždy nastat. Lze si představit, že např. po referendu o 

nezávislosti (2017) budou prohlášení Iráckého Kurdistánu smířlivější, v naději, že okolní aktéři uznají 

výsledky, zatímco vyjádření Iráku a spol. budou velmi negativní. 

Dále, v mnoha časových intervalech (2 měsíce) je v grafech nulová hodnota. Není přitom vůbec 

jasné, jestli byla všechna vyjádření v tomto období striktně neutrální, nebo byla zprůměrována do 

zdánlivé neutrality, nebo se v té době žádná vyjádření ke vztahu aktérů nevyskytovala. Nad každým 

časovým intervalem v grafech měl být uveden počet vyjádření, které autor zaznamenal. 

 

Závěry práce 

Autor poměrně zdařile shrnuje svůj výzkum a odpovídá na výzkumné otázky. Nejsou nicméně 

diskutována možná omezení analýzy, zkreslení ani implikace pro další výzkum. Na závěr autor 

prezentuje přejaté schéma vztahů mezi aktéry (Obr. 5). Je pro mě překvapením, že toto schéma 

(např. v podobě síťového grafu se znázorněním směru a intenzity vztahů) nevychází z vlastního 

výzkumu, nebo s ním alespoň není konfrontováno. 

 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Komentář 

K formálním náležitostem nemám vážnějších připomínek. Zmínil bych jen nepřesné uvádění zdroje u 

jednotlivých map (Obr. 1–5), kde nemá být „vlastní zpracování“, nýbrž uvedený zdroj mapového 

podkladu (Obr. 1–2), případně i zdroj dat (Obr. 3–5). Popis zdrojů autor uvádí již uvnitř obrázku, 

tudíž není nutné zdvojovat. Citace prací Gearoida Ó Tuathaila má být Ó Tuathail (1999), nikoliv 

Tuathail (1999). 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Autor zpracoval aktuální a důležité téma, o němž nastudoval značné množství literatury (výrazně 

převyšující standard pro bakalářské práce) a dobral se zajímavých výsledků. Ačkoliv práce obsahuje 

některé metodické nedostatky (částečně omluvitelné pro geografy ne úplně zaběhlým metodickým 

rámcem), je zpracována poměrně kvalitně, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1) V prvé řadě prosím o detailní vyjádření k metodickým problémům a otázkám, které kladu v části 

„Metodika práce“. 

2) Zvažoval jste prodloužení sledovaného období, aby byla zaznamenána nejen okamžitá reakce 

jednotlivých aktérů na referendum o nezávislosti, ale i dlouhodobější konsekvence (akomodace vs. 

intenzifikace)? 

3) Zjištění, že Turecko je nejsilnější spojenec Iráckého Kurdistánu (konkrétně KDP) může znít na první 

pohled paradoxně, jelikož je Turecko známé tvrdým postojem k tureckým Kurdům a v minulosti se 

nezdráhalo intervenovat i v Iráckém Kurdistánu. Můžete v této souvislosti postoj Turecka blíže 

vysvětlit? 

4) Jaký efekt může mít současné napětí okolo Íránu (ohledně jaderné dohody) na vývoj v Iráckém 

Kurdistánu? 

 

Datum: 4. 6. 2018  

Autor posudku: Mgr. Martin Lepič  
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