
Posudek na disertační práci Mgr.et Mgr. Bohumila Doboše “New Middle Ages: Geopolitics of 

Post-Westphalian World.” 

 

Přestože nejsem zastáncem této teorie současného vývoje mezinárodní politiky, musím 

konstatovat, že nové čtení upravené verze disertační práce po malé obhajobě bylo pro mě 

samotného  přínosem. Není třeba znovu zdůrazňovat pozitiva práce, které jsem už zmínil v 

prvním posudku. Autor je dobře obeznámen s touto teorií, velmi dobře se orientuje v 

literature k dané problematice  a jeho výrazným přínosem je zkoumání těchto nových trendů 

mezinárodního systému z geopolitického pohledu. 

Některé své připomínky musím vzít spět. Moje kritika volby regionů sice stále platí, ale dobře 

si uvědomuji, že je možné kriticky hodnotit jakýkoliv způsob zvolení takových mezinárodních 

regionů. 

Trošku stále postrádám trochu větší kritický odstup od této teorie, ale autor svoji 

metodologií prokázuje, že období Westfálského systému rozhodně neskončilo v 

celosvětovém měřítku. Jen jako dobře míněnou radu, chci doporučit doktorandu, aby vždy 

byl opatrný v přijímání teorií, které vidí současný svět ( v době, kdy autor teorie je ve své 

akademické aktivitě) jako zásadně přelomový. To je jeden z největších nešvarů sociálních 

věd, nejméně od dob Marxe. Westfálský system je na začátku 21.století jistě jiný než byl 

před 100 lety a ten byl jiný než začátkem 19.století. Je jednoduché se unést myšlenkou, že 

právě nyní objevuji zásadní změny globálního vývoje mezinárodního systému. 

Opět, jak jsem zdůraznil v prvním posudku, toto nic nemění na mém názoru, že práce je na 

takové úrovni, aby byla úspěšně obhájena jako disertační. 

Jen jako poznámku pod čarou. Autor se mnou konzultoval, mé upozornění, že v krátké pasáži 

práce přejímá S. Huntigtona aniž ho cituje. Zde došlo k nedorozumění. Měl jsem na mysli 

jeho charakterizaci tzv. Cleft and Torn Countries, ne otázku Core states. Myslím si, že bude 

lépe, když se autor v případě, že práce bude publikovaná vrátí k původnímu textu. 

Mimochodem, autor se zabývá termínem superclass. Nebyl to Huntigton, kdo první použil 

termín Davos man? 

Práci plně schvaluji pro velkou obhajobu. 
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