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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autor se pustil do velmi ožehavého tématu analyzovat vztahy v trojúhelníku Tureckem-USA-kurdské oblasti 
v Sýrii. Na všech výše uvedených stranách se jedná o velmi mnohoúrovňový a kontroverzní problém, do kterého 
zasahují zájmy mnoha stran, nejenom výše určených. Z tohoto hlediska je však poněkud problematické, že si 
autor nikde v úvodu nevytyčil tezi či alespoň základní východisko textu a směřování práce. Autorovým cílem je 
zjevně popsat situaci, což vede ke spíše narativnímu a, jak sám autor uvádí, deskriptivnímu než analytickému 
přístupu, jež by v této práci byl žádanější. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Celá práce má výrazně popisný charakter. Z dostupné literatury autor skládá plastický obraz událostí 
v kurdských oblastech severní Sýrie. K popisným pasážím nelze mnoho vytknout z faktografické stránky – fakta 
jsou zpracována poměrně pečlivě a vyváženě. Text by tak bylo možné akceptovat jako pozitivistický materiál 
shrnující vývoj na daném území. Nicméně i analytická zpráva (například pro ministerstvo zahraničních věcí) 
obvykle zahrnuje komentář autora. V textu výrazně chybí výzkumná otázka a teze, kterou by pomocí svých 
argumentů či popisu situace dokázal odpovědět a vyřešit. V tomto kontextu je tak otázkou, co přidaného nám 
vlastně autor sdělil. Jakkoliv lze pochopit, že autor chce ukázat dynamiku postoje jednotlivých stran (Turecka, 
USA, Ruska) k vývoji v kurdských oblastech v severní Sýrii, řada událostí se tak poměrně zbytečně opakuje ve 
všech kapitolách. 
Analytická část, stejně jako mínění autorovo probleskuje na několika místech v závěrečných partiích práce (s. 
34-35), které lze považovat za největší přínos autora k tématu. Bohužel tento nadějný záblesk nebyl potvrzen 
v závěru, který není ani tak závěrem per se jako spíše určitým shrnutím práce a zopakováním její struktury.  
Přestože musím ocenit autorovu pečlivě zpracovanou kritiku literatury, nemohu se v některých případech ubránit 
dojmu, že autor si neumí udržet kritický odstup u všech materiálů. Tento je potřeba stále více v době, kdy se i 
„objektivní“ informace mohou časem ukázat jako subjektivní či nakloněné na jednu či jinou zájmovou stranu. 
Poněkud neobvyklý je například autorův postup při analýze „základních faktů“ a jejich pravdivosti. Celá tato 
„analýza“ je postavena na dvou základních zdrojích, o nichž sám autor prohlásí, že, zkráceně vyjádřeno, „když 
to psali v těchto zdrojích, tak je to dokázáno“ (s. 4-5). S tímto postupem se však nelze spokojit ani na bakalářské 
úrovni a je nutno využívat nejrůznější zdroje pro podporu vlastních tezí. 
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Na některých místech se vyskytují ne zcela přesné formulace, kde chybí například rok události či jevu: „jejich 
existence začala být na přelomu léta a podzimu ohrožena“ (s. 9). K ideálnímu formálnímu zpracování mají 
daleko i některé technické detaily (dvě poznámky pod čarou za sebou, s. 10). Jinak je ovšem práce napsána 
solidním jazykem, překlepů je poměrně malé množství. Z grafických příloh lze ocenit mapy zkoumaného 
prostoru v různých vývojových fázích konfliktu.   
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Přestože se autor pokusil zpracovat vývoj událostí v kurdských oblastech severní Sýrie (práce sama o sobě 
obtížná s nutností projít řadu protichůdných materiálů), přidaná hodnota autorova je vyjádřena pouze na několika 
málo místech. Jak jsem již několikrát zopakoval, zcela chybí jakákoliv teze či výzkumná otázka, tím méně její 
zodpovězení.   
 
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Lze v případě severní Sýrie, respektive na kurdských oblastech hovořit o vlivu jiných evropských zemí (kromě 
Ruska a Turecka) a jejich zájmech? 
Jakou roli hrála kurdská diaspora (v různých státech), především pokud jde o lobbování zájmů u příslušných vlád 
(zejména v případě USA)?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Velmi dobře (B) 
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