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Text předložené disertační práce sleduje dvě hlavní linie: nejprve představuje, definuje a 

kontextualizuje problematiku tzv. kritické geopolitiky, aby následně její poznatky aplikoval 

na dvě případové studie. 

V první části práce jsou postupně představeny ty aspekty humánní a politické geografie, 

které pomohly vymezit kritickou geopolitku. Autor se zaměřil na radikální, marxistickou, 

postmoderní a feministickou geografii, respektive čtenáře seznamuje s tím, kterak se shora 

zmíněné přístupy vyjadřují k tématům, jež mají (mohou mít) geografické vyjádření a jak je 

případně geografická tématika využívána (zneužívána) v rámci jejich diskurzu. V druhé 

kapitole je takto vytvořená materie kontrastována (termín autora, jež považuji za natolik 

přiléhavý, že jej využívám v posudku) s kriticko-geopolitickým pojetím, tak jak jej ve svých 

pracích představili klasici tohoto přístupu O´Tuathail, Agnew a další. 

Na závěr této části práce je autorem představeno, jak a proč rozumí pojmu resistence a jeho 

vlastní definice pojmu „antigeopolitika“, které jsou klíčové pro aplikační část práce. 

K této části nemám žádné zásadní věcné (snad jen, že přiblížení role geografa a role 

geopolitika je možná nadbytečná) ani formální připomínky. Nejen, že ji považuji za velice 

zdařilou, ale autor, dle mého názoru, zasluhuje uznání za to, s jakou pečlivostí a invencí 

dokázal diskusi o kritických směrech a jejich významu pro disciplinu, které již proběhly 

v rámci celé řady spřízněných politologických disciplín, přenést na pole politické geografie. 

Mám za to, že se jedná v českém prostředí o případ ojedinělý a navíc velmi zdařilý, jenž má 

potenciál výrazně přispět k pozici politické geografie v rámci české politické vědy. 

 

Druhá část práce se skládá ze dvou případových studií, kde jsou teoretické poznatky 

aplikovány na konkrétní materii: Islamismus jako antigepolitický fenomén a Geopolitická 

kultura a tradice v pro a anitradarovém hnutí v Česku.   



V první z nich je rozebírán fenomén islamismu, přičemž se autor na konkrétních případech 

snaží ilustrovat (zne)užívání prostorově-politického diskurzu islamistickými aktéry, který 

slouží jako výrazný ideologický a legitimizační prvek v jejich jednání. V žádném případě 

autorovi nemohu vytýkat, ani jinak kritizovat, materiály z nichž vycházel, ani závěry, k nimž 

dospěl. S obojím souhlasím. Přesto však musím vyjádřit jistou výhradu k tomu, s jakým 

regionem autor ztotožnil výskyt islamismu. V práci se (na straně 160) uvádí: „V této kapitole 

nejprve otevřeme debatu nad proměnou politického prostoru v islámském světě. Nejprve se 

zaměříme na geopolitiku v souvislosti s Blízkým východem tak, jak je utvářena západním 

geopolitickým diskurzem. Poté se již začneme zajímat o vlastní oblast Blízkého východu.“ 

Pokud jsem se nepřehlédl – a pokud ano, pak je tuto výtku třeba považovat za bezpředmětnou, 

tak z těchto řádek by neinformovaný čtenář lehce mohl nabýt dojmu, že svět islámu je totožný 

s Blízkým východem, jemuž je následně věnována pozornost. Vůbec nechci zpochybňovat, že 

se jedná, přinejmenším nahlíženo západní optikou, o nejproblematičtější z islámských 

regionů, kde se ty mentálně-geografické stereotypy a konstrukce, s nimiž autor (velmi zdařile) 

pracuje zrodily, ale díky tomuto přístupu je problém až příliš redukován na jediný region. 

Z orbitu práce tak zcela vypadla řada problematických míst, kde se (pravděpodobně) rovněž 

můžeme setkat se sledovaným fenoménem (Kašmír, region historického Turkestánu, 

Filipíny…). Autorovi nevytýkám, že do své práce jiné regiony nezahrnul, ale skutečnost, že 

na tuto skutečnost neupozornil. Problematika, kterou rozebírá, tím totiž zdaleka není zcela 

vyčerpána. 

 

Druhá aplikační kapitola sleduje prostorově-politický diskurz v období širokých 

společenských debat o umístění americké radarové základny v Brdech. Základním bodem této 

kapitoly bylo demonstrovat vliv geopolitické kultury na proradarovou kampaň Vlády ČR, ale 

také antiradarové kampaně vedené zejména ze strany občanské společnosti. I tuto část textu 

považuji za zdařilou, ale opět si neodpustím několik poznámek. Zaprvé použití termínu 

geopolitická kultura v českém prostředí považuji za velmi nadnesený (snad jsem až příliš 

skeptický, ale mám velké pochybnosti, že v souvislosti s českým politickým prostředím – a 

v případě radaru i se značnou částí angažované občanské společnosti lze použít termínu 

kultura, natož pak geopolitická), zadruhé, a to je podstatnější výtka, mi v této části práce 

chybí využití informačních zdrojů z Haló novin. Nechci nikterak obhajovat či vyzdvihovat 

úroveň textů na jejich stránkách prezentovaných, ale tento list poskytoval značný prostor 

nejenom názorům mnoha citovaných antiradarových aktivistů a politiků, ale uváděl také 

názory ze zahraničí (asi nepřekvapí, že dominantně z Ruska).  Tím práce mohla získat další 



zajímavý rozměr, a to zejména, když autor zařadil některé obrazové materiály, které 

usouvztažňovaly minulé křivdy (Mnichov 38, okupace 68 – viz příloha práce) s možným 

příchodem Američanů, nebo když odcitoval píseň Jana Vyčítala a Vlasty Parkanové. 

 

Závěrem mohu zkonstatovat, že práci považuji za zdařilý, logicky strukturovaný a vnitřně 

konzistentní text. Jazykový projev autora je kultivovaný, a pokud jde o stylistickou a 

gramatickou stránku, překlepy a další jazykové problémy se vyskytují minimálně a pokud 

ano, nesnižují dle mého názoru srozumitelnost textu. 

 

Žádná z výtek, respektive komentářů, které jsem uvedl v mých očích autorovu práci 

nikterak nesnižuje a je nutné považovat je z mé strany především jako podněty k diskuzi. 

 

Práci bez výhrad doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Kaohsiung, 17. září 2010     PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 

 

 


