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Wouter H. Zaayman si ve své disertační práci vytkl značně ambiciózní cíl. Pokusil se přiblížit 

problematiku soužití mezi západní civilizací a Afrikou od počátku raného novověku do 

současnosti, a to prostřednictvím obsáhlého historického exkurzu a přehledu různých škol a 

teoretických nástrojů, které se do výkladu výše zmíněné látky zapojily nebo byly při něm 

uplatněny. 

 

Autor věnuje svým teoretickým a metodologickým východiskům poměrně značnou pozornost 

a v rozsáhlém úvodu se odvolává především na historicko-analytický přístup s inspiracemi 

čerpanými zejména z klasických geopolitických škol. Současně ale autor dává v textu najevo, 

že je obeznámen i s jinými přístupy vycházejícími například z díla Hannah Arendtové nebo 

postkoloniálních studií. V disertační práci se proto setkáváme například s odkazy na 

neomarxistickou teorii světového systému Immanuela Wallersteina, který rozvíjí odkaz teorie 

imperialismu Johna Hobsona a teorie závislosti Raúla Prebische; zmíněna jsou klasická díla 

How Europe Underdeveloped Africa od Waltera Rodneye nebo Europe and people without 

history Erica Wolfa, není dokonce opomenut ani Edward Said nebo Franz Fanon (i když jde 

často o autory sporné, kontroverzní nebo kritizované, na počátku každé diskuze o vztahu mezi 

Západem a mimoevropským světem se musíme kriticky vyrovnat s jejich podněty). Tyto 

občasné zmínky o velmi širokém spektru autorů však nejsou samoúčelné, ale jsou použity 

v textu vhodně při analýze konkrétních fenoménů, což svědčí o tom, že Wouter Zaayman má 

nejen impozantní mezioborové znalosti, ale dokáže s nimi i vhodně a podnětně pracovat.    

Toto odvážné vykročení do labyrintu současných společenskovědních přístupů, tezí a teorií 

nicméně nevyvolává dojem eklekticismu; naopak, práce má logickou a promyšlenou 

strukturu, která nás přesvědčivě a konzistentně provádí celou studovanou problematikou.  
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Za příčinu prvního „mocenského boje“ o Afriku, který podle autora probíhal mezi šestnáctým 

až osmnáctým stoletím, pokládá autor merkantilistickou ekonomickou politiku novověkých 

evropských mocností, především Anglie a Francie. Škoda, že při svém výkladu zrodu 

atlantického obchodu s otroky spojujícího Evropu s Afrikou a Novým světem (především 

karibskou oblastí) nepoužil autor klasické studie Erika Williamse. Wouter Zaayman sice na 

jiném místě práce cituje z knihy C. L. R. Jamese The black Jacobins o pohnutých osudech 

Toussainta Louvertura (což je třeba ocenit), ale zdá se, že zcela nedocenil obrovský 

ekonomický význam karibských ostrovů pro akumulaci kapitálu a ekonomický rozvoj starého 

kontinentu především ve druhé polovině osmnáctého století (například před Francouzskou 

revolucí přibližně třetina francouzského zahraničního obchodu byla spjata s kolonií Saint 

Domingue, dnešní Haiti, v jejíchž přístavech kotvilo ročně více lodí než v Marseille). Bez 

využití práce statisíců černých otroků přivážených z Afriky by ekonomická exploatace 

Karibiku, ve své době zdaleka hospodářsky nejvýnosnější oblasti světa, byla nemyslitelná.     

 

Po tomto relativně krátkém historickém exkurzu se autor již dostává k zásadnímu mezníku 

evropského dělení Afriky, jímž byl berlínský kongres v polovině osmdesátých let 

devatenáctého století; věnuje se britské, belgické, italské a německé koloniální politice a 

především výrazné koloniální asertivitě francouzské třetí republiky kompenzující svým 

expanzionismem na černém kontinentě porážku v prusko-francouzské válce. Relativně menší 

pozornost autor věnuje samotnému průběhu kolonizace a konkrétním událostem a incidentům.   

V kapitole 1.4 se Wouter Zaayman důkladněji zaměřil v kontextu prvního koloniálního dělení 

Afriky na problematiku zrodu raných geopolitických škol především z tradice německého 

geografického determinismu, antropogeografie Friedricha Ratzela a sociálního darwinismu. 

V následující kapitole 1.5 se autor zabývá evropskou koloniální politikou v Africe v době 

první světové válce, přičemž na počátku poznamenává, že rivalita mezi západními 

koloniálními mocnostmi měla na samotné vypuknutí konfliktu jen malý vliv (i když 

francouzsko-britský spor o Fašodu v roce 1898 málem válku způsobil). Wouter Zaayman líčí 

jak bojové akce odehrávající se přímo na africkém kontinentu, tak přímé zapojení Afričanů do 

zákopové války v Evropě. Poměrně výstižně autor analyzuje poměry v afrických koloniích po 

skončení první světové války, kdy došlo ke znatelnému oslabení západních mocností a kdy 

zároveň probíhalo přerozdělování německých zámořských území mezi vítězné státy. V této 

souvislosti autor přiblížil teorii Hannah Arendtové o tzv. bumerangovém účinku, to znamená 

zpětnému přenosu koloniální mentality založené na represích, genocidě a rasismu zpět do 

nitra evropské společnosti, kde údajně podnítila zrod totalitarismu. Zmíněné teze německé 
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filosofky předložené v knize Původ totalitarismu se ovšem historicky vztahují spíše k době 

před první světovou válkou.  

 

V další části disertační práce se autor pokusil charakterizovat povahu britské koloniální 

nadvlády v různých regionech Afriky, dále specifický francouzský přístup, belgickou 

koloniální politiku a aktivitu Itálie a Portugalska na africkém kontinentu. Dopady druhé 

světové války na koloniální systém v Africe je podán přesvědčivě; možná z hlediska logické 

struktury výkladu zbytečně se autor v kapitole 2.7 opět vrací zpátky ke geopolitickým 

výkladům, tentokrát v podání Karla Haushofera (ačkoliv čerpaly především z intelektuálního 

klimatu před první světovou válkou).   

 

Skutečné těžiště disertační práce spočívá v kapitolách věnovaných procesu dekolonizace 

(který autor charakterizuje v širším mezinárodním kontextu), takzvaného „druhého soupeření“ 

o Afriku v době studené války, ve kterém především po odchodu Spojených států amerických 

z Vietnamu začal nabývat převahy Sovětský svaz, jehož politiku autor přesvědčivě 

demonstruje zejména na příkladu Angoly, Etiopie a Somálska, a zvratu po skončení druhé 

světové války, kdy se na africkém kontinentu začíná ve stále výraznější míře prosazovat Čína. 

Zdařilé jsou podle mého názoru obsáhlé analýzy postkoloniální politiky Francie, jejíž 

ekonomický, politický a vojenský vliv v subsaharské Africe údajně v posledních letech 

slábne, a zejména Číny, jejíž sílu a slabiny na africkém kontinentu autor přiblížil v souvislosti 

s debatou o tzv. Soft Power, Hard Power a Smart Power. Autor nezanedbává ani menší hráče 

na africké šachovnici, zejména Rusko (a jeho energetické ambice) a Evropskou unii, a 

ukazuje, jak prodej či pronájem africké půdy reprezentuje skrytou, plíživou formu nové 

podoby kolonialismu (tzv. „second generations of colonialism“). Závěr představuje 

odpovídající kritické shrnutí tezí a poznatků prezentovaných v textu.           

 

Wouter H. Zaayman předložil kvalitní disertační práci, v níž převažuje politologický a do jisté 

míry i antropologický přístup nad pohledem historika. Působivý je autorův mezioborový 

záběr a znalost různých teoretických přístupů jdoucích napříč sociálními vědami. Autorovi se 

daří udržovat si žádoucí kritický odstup; nabourává stereotypy, které se staly součástí 

současných postkoloniálních studií, například v diskuzi o aktivní participaci mnohých 

afrických domorodých států na obchodu s černými otroky nebo relativně slabém odporu 

mnohých domorodých společenství ve vnitrozemí Afriky v proběhu západní kolonizace.  
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Navzdory rozsahu studované látky se Wouteru Zaaymanovi podařilo vypracovat logicky 

strukturovaný text vyčerpávajícím způsobem uchopující příslušnou problematiku, který po 

formální a obsahové stránce splňuje parametry kvalitní disertační práce. Doporučuji proto, 

aby disertační práce Woutera H. Zaaymana, M.A. Tři stěžejní fáze mocenských bojů o Afriku 

byla přijata jako odpovídající podklad pro úspěšné završení doktorského studia.   

 
 
25. 1. 2011                                                 Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 
 
  
 
  


