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Geopolitika a s ňou spojené otázky sú v súčasnosti diskutovanou a aktuálnou
problematikou, ktorá poskytuje množstvo inšpirácií pre výskum. Jednou z nich je aj problém
aplikácie prístupov kritickej geopolitiky v politickej praxi, v prípade predloženej dizertačnej
práce ide o ich uplatnenie pri štúdiu prejavov rezistencie.

Jej autor sa usiluje podat' základnú analýzu kritickej geopolitiky, pričom vychádza
zo širšieho rám ca, umožňujúceho generovat' jej vznik a vývoj. Zároveň sa na dvoch
prípadových štúdiách usiluje aplikovat' kritickogeopolitický prístup. V kontexte celého
obsahu dizertačnej práce je potrcbné ocenit' dobrú orientáciu autora v relevantných
domácich, ale hlavne v zahraničných knižných a časopiseckých prácach, zameraných na
skúmanú problematiku.

Splnenie stanovených ciel'ov.

V úvode dizertačnej práce boli sformulovaný jej predmet v podobe štúdia premeny
chápania geopolitiky ako problematického pojmu z hl'adiska jej vnímania ako disciplíny a tiež
súboru praktík, moci a vedenia. Autor si zároveň stanovil dva partikulárne ciele, ktoré súvisia
so splnením široko vymedzeného predmetu predloženej práce.

leh splnenie si vyžadovalo široký prístup k výskumu zvolenej problematiky, čomu
zodpovedá štruktúra a obsah dizertačnej práce. Zároveň je ciel'om práce podriadený aj rozsah
a zameranie využívaných prameňov. Problematika je spracovaná na 171 stranách textu,
doplneného prílohami.

Prehl'adná štruktúra dizertačnej práce a pomerne jednoznačné formulácie autora
umožňujú skonštatovat', že sformulované ciele dizertačnej práce boli splnené. Zároveň
boli naznačené aj ďalšie aspekty skúmanej problematiky, ktoré predstavujú však
inšpiráciu pre ďalší výskum.

Zvolené metódv spracovania.

Metódy spracovania, ktoré autor pri výskume použil, zodpovedajú naplneniu
vytýčených ciel'ov, pričom boli náročné na tvorivý prístup, spojený s podrobným štúdiom
relevantnej literatúry a prameňov, o čom svedčí zoznam použitých zdroj ov. Vychádzajúc z



PrÍnosv pre rozvoj vednej disciplíny.

V rámci vlastného vedeckého zamerania oponenta - tradičnej politickej geografie
a tradičnej geopolitiky - vyplýva z dizertačnej práce množstvo nových inšpirácií. Zároveň
možno konštatovat', že pri mapovaní zamerania súčasnej českej (ako aj slovenskej) spisby,
uvádzanej v príslušnosti ku geopolitike, je práca akýmsi úvodom k prezentácii nových
prístupov, ktoré sa doteraz aplikovali iba obmedzene.

Preto je potrebné zdaraznit', že z hl'adiska rozvoja geopolitického myslenia u nás
možno dizertačnú prácu a jej závery hodnotit' pozitívne. Prínosom je aj široký záber
využívanej literatúry a prameňov, ktoré prinášajú rozličné podnety pre zameranie ďalšieho
rozvoj a geopolitického myslenia, ku ktorému by mal prispiet' aj výskum českých (a
slovenských) geopolitikov.

Dizertačná práca má zároveň aj značnú výpovednú hodnotu v kontexte svojej
nosnej témy, ktorou je rezistencia. Závery autora možno interpretovat' ako geopolitický
pohl'ad na danú problematiku, ktorý sa opiera o široko koncipované poznatky. Nazdávam sa,
že prezentácia výsledkov dizertačnej práce v podobe vydania monografie by vyvolala širšiu
diskusiu.

Pripomienky a otázky.

K obsahu dizertačnej práce nemám podstatné pripomienky. Nazdávam sa, že jej autor
vystihol podstatu riešenej problematiky. Zároveň som však presvedčený, že každá práca,
prezentujúca nové (alebo relatívne nové) prístupy zákonite prináša široké námety na
kritickú diskusiu. V prípade geopolitiky maže takáto diskusia vyvolat' razne reakcie zo
strany odborníkov raznych vedeckých disciplín (napr. politológie, sociológie a psychológie),
čo by však určite prispelo k ďalšiemu pozitívnemu vedeckému vývoj u autora. Vzhl'adom na
jej obsah predpokladárn, že priebeh obhajoby bude spojený so širšou diskusi ou.

Dizertačná práca má niekol'ko štylistických nedostatkov a preklepov, ktoré však
výraznejšie nenarúšajú jej dobrú úroveň.

Otázky:
1. Priblížte stručne geopolitické imaginácie Česka produkované predchádzajúcimi

geopolitickými kultúrami a geopolitickými tradíciami, ktoré vplývajú na geopolitický
diskurz v súčasnosti v kontexte lokalizácie predmetného radaru.

2. Aký je vzt'ah medzi tradičnou a kritickou geopolitikou v súčasnosti? Je tradičná
geopolitika zdrojom informácií pre kritickogeopolitický výskum alebo je iba
predmetom výskumu kritickej geopolitiky?
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Záver.

Dizertačná práca má požadovanú vedeckú, ako aj formálnu úroveň. Časovo
i obsahovo je aktuálna a prínáša viaceré podnetné vedecké poznatky.

Mgr. Tomáš Drobík preukázal schopnost' samostatného vedeckého skúmania.
Preto odporúčam predloženú prácu prijat' na obhajobu pred príslušnou odborovou
komisiou na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a po jej úspešnom
obhájení mu udelít' v príslušnom vednom odbore vedecko-pedagogickú hodnost'

philosophiae doctor (Ph.D).

V Prešove, 13. septembra 2010.

Prof. RNDr. Robert Ištok, PhD.
oponent


