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Tomáš Jílek: 
Porovnanie strategických kultúr Československa a Fínska pred druhou svetovou vojnou  
 
Autor se zabývá tématem, jež se silně dotýká české národní identity, a přistupuje k němu inovativním 
a teoreticky inspirativním způsobem. Rozhodnutí Československa akceptovat závěry mnichovské 
konference a postoupit nacistickému Německu pohraniční území je jedním z klíčových bodů 
moderních českých dějin. Totéž platí o finském rozhodnutí v roce 1939 neustoupit sovětskému tlaku, 
jež vedlo k vypuknutí tzv. zimní války. Autor staví tyto dva klíčové momenty do komparativní 
perspektivy a reflektuje je optikou strategické kultury. 
 
Práce se nejprve věnuje teoretickému uchopení strategické kultury a jeho metodologickým 
implikacím. Ve dvou kapitolách tvořících jádro textu potom autor rozebírá jednotlivé aspekty 
strategické kultury v obou porovnávaných zemích. Následuje komparativní shrnutí, které se zabývá 
shodami a odlišnostmi obou států a vlivu specifické konstituce strategické kultury na rozhodnutí 
Československa ustoupit a Finska bránit se. 
 
Strategická kultura je konceptem, kterému i jeho zastánci přiznávají značnou míru vágnosti a nelehké 
operacionalizace. Autoru slouží ke cti, že si byl těchto problémů plně vědom a vyrovnal se s nimi 
detailním teoretickým rozborem, který reflektuje tři základní přístupy (resp. ‚generace‘ zkoumání) 
k pojmu strategické kultury. Po prozkoumání možností se vrací k výchozímu pojetí, symbolizovanému 
pracemi Colina Graye, aniž by tím zcela odvrhl poznatky zbylých dvou alternativ. Výsledkem je 
detailní operacionalizace konceptu strategické kultury, zahrnující celkem třináct faktorů rozčleněných 
do čtyř hlavních kategorií (ideje, historická zkušenost, instituce, akceptace). Ačkoliv toto pojetí není 
bezproblémové, lze je považovat za zcela legitimní a navíc originální příspěvek k teoretické debatě. 
Pozitivně je třeba hodnotit i to, že se autor v úvodu poctivě vyrovnal s možnými námitkami proti 
legitimitě volby daných případů. 
 
Teoretická ‚kostra‘ potom slouží jako vodítko k detailnímu rozboru mezinárodních, vnitropolitických, 
sociálních a institucionálních aspektů situace v Československu v roce 1938 a ve Finsku v roce 1939, 
s nezbytnými exkurzy do historicky relevantních souvislostí. Výsledkem je plastická ‚mapa‘, která 
dává vágnímu konceptu strategické kultury zcela konkrétní, hmatatelnou náplň a pomáhá komplexně 
pochopit důvody zásadního strategického rozhodnutí, které Československo a Finsko na sklonku 30. 
let učinily. Autor tím přesvědčivě ukazuje, že i u zemí, které postrádají staletou kontinuální tradici 
státnosti, lze koncept strategické kultury s úspěchem aplikovat.  
 
Provedená analýza se opírá o dostupné sekundární zdroje. Jejich počet není mimořádně extenzivní, 
ale práce s nimi je pečlivá a akademicky zcela adekvátní. Jazykově je práce na poměrně dobré úrovni, 
celkový dojem kazí jen občas chybějící čárky v souvětích, nesprávné psaní velkých písmen (např. 
„Európskej civilizácie“ (s. 59), „Fínskeho životného priestoru“ (s. 61), „vo Fínskom kontexte“ (s. 97)), 
nadužívání fráze „dovolím si tvrdit“ (která, myslím, začne čtenáře po čase iritovat) a občasné příliš 
dlouhé odstavce či věty (např. s. 27-28, 38-40, 64-66). Text obsahuje všechny požadované součásti, tj. 
abstrakt a klíčová slova ve slovenštině a angličtině a anglické shrnutí; doplňují jej i dvě přílohy 
vysvětlující rozdělení politických sil v Československu a Finsku v meziválečném období. 
 
Věcné připomínky jsou jen dílčí: 

- Odstavec začínající „Lieberson a Karlas konštatujú...“ (s. 4) není vhodně napojen na okolní 
text a působí poněkud zmatečně. 



- Grayův odsudek neorealismu (s. 14) je sice emocionálně působivý, ale neopírá se o žádné 
relevantní argumenty – používat jej proto na podporu svého argumentu není úplně legitimní. 

-  Vymezení rozdílů mezi ‚republikanismem‘ a ‚pravicovostí‘ (s. 53) je poněkud zvláštní a 
zasloužila by během obhajoby lépe vysvětlit. 

- Závěr o vyšší míře akceptace strategického narativu politické elity populací v Československu 
(s. 89) je problematický, protože opomíjí postoj národnostních menšin. 

 
V souhrnu práci hodnotím jako povedenou, pečlivě připravenou, teoreticky kvalitně zakotvenou a 
metodologicky dobře zpracovanou studii, která navíc představuje poměrně originální příspěvek 
k debatě o možnostech využití konceptu strategické kultury. Rád ji proto doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  
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