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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Autor si vybral téma, které je velmi aktuální, což představuje jak výhodu (o této problematice probíhá široká 

diskuze a vyslovuje se k ní celá řada předních bezpečnostních expertů), ale i nevýhodu (zhodnotit dlouhodobé 

dopady na vztahy mezi Spojenými státy a Tureckem bude možno až s časovým odstupem). Cílem práce, jak jej 

kolega KOTRBÁČEK definuje, je následující: zhodnotit americko-kurdskou spolupráci v Sýrii, její reflexi jak 

v USA samotných, tak zejména v Turecku, zaměřit se na konkrétní oblasti spolupráce USA s Kurdy a na 

případné chyby, jichž se Washington při koncipování a implementaci této spolupráce dopustil. V práci se snaží 

dospět zejména k závěru, jaký bude dopad těchto události na vztahy USA-Turecko, které je důležitým členem 

NATO (aktuálně zemí s druhými největšími ozbrojenými silami v Alianci, navíc strategicky umístěnou).  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autor se s problémem aktuálnosti tématu práce, zmíněným výše, vyrovnal dle mého názoru dobře. Ocenit bych 

chtěl i jeho koncepci kritiky zdrojů v úvodní části práce, kde upozorňuje na rizika (zcela reálná) spojená 

s objektivitou dostupných zdrojů – financování think-tanků, napojení určitých médií na konkrétní politické 

strany či proudy. Obecně bych uvedl, že zdrojová základna práce je (vzhledem k tomu, že se jedná o práci 

bakalářskou s omezeným rozsahem) na velmi dobré úrovni. Práce je strukturována logicky, autor se drží stejného 

modelu u jednotlivých podkapitol (popis problému, reakce Turecka) a následně analyzuje i jím identifikovaná 

americká pochybení. Určité výhrady bych měl k tvrzení, že americká strategie v Sýrii z dob Obamovy 

administrativy byla přejata i Donaldem Trumpem – přesněji řečeno, v tomto případě bych přece jen více rozvedl 

určité rozdíly, které zcela jistě existují. Je ovšem pravdou, že z pohledu autorem zpracovaného tématu (USA-

Kurdové-Turecko) nejsou zase až tak podstatné jako například v případě angažmá USA a Ruska v Sýrii. 

V úvodu schází teoreticko-metodologické ukotvení – nicméně zde bych opět zmínil, že v případě tohoto tématu 

se v danou chvíli jedná spíše o prvotní reflexi toho, k čemu v Sýrii došlo. Násilné roubování teorií na problém, 

který doposud probíhá, a kde je známo pouze omezené penzum faktů, by patrně k žádnému výsledku nevedlo. 

Navíc autor pracuje se zdroji, které v obecné rovině s těmito teoretickými koncepty pracují, což se do jeho práce 

promítá.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

V textu se objevují drobné nedostatky v oblasti stylistiky (občas až příliš neformální výrazy typu „překopání 

priorit a cílů“, chyby ve shodě přísudku s podnětem „Kurdové se staly“), občasné překlepy (dané většinou 

automatickými opravami anglických slov do češtiny) a zejména s používáním interpunkce (čárek). Nejsou však 

natolik zásadního charakteru, aby snižovaly kvalitu práce. Citační aparát je proveden v odpovídající formě a 

kvalitě a je v rámci celého textu v zásadě jednotný.   

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Vzhledem k náročnosti tématu lze říci, že práce splňuje všechny náležitosti. Opět bych se zde nicméně vrátil 

k tomu, že dle mého soudu není možné dělat jednoznačné závěry o tom, jaký dopad budou mít popisované 

události na americko-turecké vztahy. Autor v závěru píše, že USA „vehnaly Turecko do náruče Ruska“. Ačkoliv 

to tak může na první pohled vypadat, jedná se přece jen o zjednodušení – vztahy na Blízkém východě a na 

„jihovýchodním křídle Aliance“ jsou tradičně nesmírně komplikované a je nutno rovněž zohlednit 

vnitropolitický vývoj v Turecku. Není však pochyb o tom, že Rusko se snaží situace v Sýrii využívat.  

  

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Jak velký dopad na americké kroky v Sýrii má vnitropolitický vývoj v Turecku? Stala se Ankara obecně 

„nedůvěryhodným spojencem“, v důsledku čehož USA přestaly klást větší důraz na zohlednění jejích zájmů 

v Sýrii?  

2. Jaké vidí autor scénáře dalšího vývoje? Je kurdská otázka v Sýrii (a na Blízkém východě obecně) skutečně 

jednou z otázek nemajících řešení?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně-velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby.  

 

 

Datum:         Podpis: 

4. 6. 2018 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


