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Oponentní posudek na dizertační práci Mgr. et Mgr. Arnošta Nováka 

„Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989“ 

 

 

V úvodu autor charakterizuje téma své práce v kontextu širokého rámce současných studií 

environmentálních hnutí. Chce porozumět zejména těm jejich segmentům, které lze označit 

jako radikální, a jejichž praktiky byly podle jeho badatelské zkušenosti zatím nedostatečně 

reflektovány. Předběžnou tezi, či badatelský problém tak soustřeďuje na povahu a repertoár 

jednání, idejí, argumentů a vizí radikálních ekologických hnutí (s.13). Cíl své dizertační práce 

však chápe ambiciozněji; předpokládá, že doložením své hypotézy přispěje k lepšímu 

porozumění forem sociálních hnutí a přímých akcí v našem sociálním a kulturním prostředí; 

chce také přispět k objasnění hranic mezi vědou a praktickým jednáním, které  jsou tradičně 

konstruovány rozdílností mezi bezhodnotovým a hodnotově založeným jednáním. V 

souvislosti s posledně jmenovaným záměrem autor otevřeně prezentuje svoji lidskou, 

občanskou a badatelskou situaci a poukazuje na své úsilí vyrovnat se s rolí badatele a 

angažovaného občana. 

Struktura práce je krátce charakterizována v úvodní kapitole, což napomáhá čtenáři v 

orientaci, jak hodlá autor postupovat při řešení relativně náročných záměrů své práce. 

Struktura práce vyhovuje požadavkům na postup odborného bádání. Větší polovina textu je 

věnována relevantním teoretickým reflexím témat, se kterými autor pracuje: poznávacímu 

rámci radikálních ekologických hnutích, který souvisí zejména s vymezením vztahu 

akademického experta a praktického aktéra; v následujících třech  kapitolách jsou 

diskutovány problémy sociálních hnutí, zejména jejich typy, které jsou ovlivňovány 

rozdílnými kulturními a mocenskými podmínkami; zvláštní pozornost je věnována fenoménu 

přímé akce – v analýze autor využívá jak komparaci forem přímé akce v různých zemích, tak i 

jejich vývojovou charakteristiku. Na tento bohatý a široký monitoring teoretických diskuzí v 

segmentu ekologických studií navazuje text k metodologickému designu disertační práce (6. 

kapitola). Závěrečné dvě kapitoly analyzují formy projevu ekologických hnutí s ohledem na 

formulovanou hypotézu a poznávací cíle dizertační práce.   

V následujícím hodnocení se budu věnovat jednotlivým kapitolám a zhodnotím jednotlivá 

témata i argumenty, které autor využívá při své analýze.  

Druhá kapitola pojednává o pojmu radikální ekologie a klade otázku, zda takto označená 

oblast bádání může být chápána jako věda nebo se nachází již mimo vědu v oblasti ideologie. 

V této argumentaci autor krátce charakterizuje historické souvislosti rozvoje vědy, zejména 

přírodní vědy, a poukazuje na ztrátu jejího univerzálního (centristického) pojetí, na její 

decentraci, které vedou k pojmovému vymezení oblastí badatelských činností v plurálu. 

Oprávněně autor uvádí, že tato proměna se odehrává také v oblasti ekologie; vyznačuje se 

historicky podmíněnými okolnostmi a střety protikladných interpretací (věda nebo ideologie). 

Dále se autor věnuje pojmu radikální ekologie, který je spojen spíše se sledováním důsledků 

současného industrialismu v oblasti přírody a navrhuje různé formy jejich řešení (od 

reformních opatření v oblasti institucí až po proměny chování a povahy člověka). Tyto změny 

vymezuje pomocí pojmů environmentalismus, ekologismus a radikalismus (odmítá pojem 

extremismus). Pojem radikality autorovi umožňuje vymezit určité vědní obory, které jsou více 

otevřené a reflexivní k sledování důsledků industriálních společností na přírodu, a určité typy 

sociálních hnutí, která rovněž reflektují tyto důsledky a podněcují k jejich řešení. V této 

kapitole autor využívá teoretické reflexe stavu a úlohy vědy, které se uplatňují v oblasti 

ekologie a z této pozice reflektují její poznávací, sociální a kulturní založení. Příspěvek tohoto 
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poznání pro pojetí moderního vědění však nebyl dosažen. Současné poznatky studií vědy, 

techniky a inovací i sociologická studia modernity poskytují mnohem vrstevnatější a 

obsažnější poznání o proměnách vztahu mezi vědou a společností, které překonávají 

(zjednodušující) rozlišení mezi vědou a ideologií a umožňují porozumět aktuálním vztahům 

mezi vědou a společností při tvorbě odborného vědění  (problémy kontextu výzkumu a 

zdůvodnění, poznávacích kultur ve vědě, inter- a transdisciplinarity, interakcí vědy s dalšími 

funkčními sociálními systémy včetně možností deliberativní demokratické politiky). 

Ve třetí kapitole se autorovi podařilo dosáhnout svůj záměr –  při studiu zvoleného tématu 

nejen prezentovat kvalitní poznávací prostředky, ale také obohatit širší pole sociáněvědního 

zkoumání sociálních hnutí. Autor využívá sociologické poznatky k tomuto tématu, 

soustřeďuje se pak na typ radikálních sociálních hnutí, specifikuje jejich konkrétní projevy a 

tím přispívá ke studiu tzv. nových sociálních hnutí, která se jeví jako typická a funkční pro 

současné společnosti. Tento příspěvek vidím v přesvědčivém zachycení souvislostí mezi 

síťovou povahou sociálních interakcí s jejich individualizačními a disorganizačními (tekutost) 

důsledky a mezi hegemonizačními a prefigurativními trendy v uspořádání environmentálních 

hnutích. Dva badatelské problémy, které autor diskutuje, by by bylo možné přesněji 

charakterizovat s ohledem na aktuální studia sociálních hnutí: (i) problém času a vztah jednání  

k budoucnosti a (ii) problém prožitkových zdrojů jednání (v autorově pojetí gramatika 

prožitku); důkladnější interpretace obou těchto zdrojů jednání by mohla přispět k porozumění 

okolností formování radikálních směrů ekologických hnutí. Obdobně pozitivní příspěvek se 

týká i kapitoly o přímé akci, kterou se rozumí převzetí moci nad vlastními existenčními 

podmínkami (aktivistů) do vlastních rukou. Zde autor reflektuje poznatky z různých kulturně 

politických oblastí, prezentuje pojmové protikladnosti (anarchické a liberální pojetí, typy 

politického aktivismu, politika požadavků a jednání), které reflektují konkrétní formy 

aktivistického jednání, a uplatňuje je při v kritické diskuzi s domácími autory o důvodech  

slabé veřejné rezonance na ekologický aktivismus v domácí situaci. Oprávněně upozorňuje, 

že nedostatek kooperace mezi různými aktivistickými skupinami je spíše vyvoláván 

pojmovou konstrukcí než reálnými procesy (ss. 106-108). Tato autorova kritika však vede k 

potřebě vrátit se k pojmu přímé akce a položit si otázku, zda si nositelé této činnosti berou do 

svých rukou také diskurz umožňující jednání a dosahování shody v pluralitním zájmovém 

prostředí a který je sto se formovat i s ohledem na vliv charismatických aktérů. 

Šestá kapitola  charakterizuje metodický postup, který autor ve svém výzkumu uplatňuje. S 

odkazem na Baumanovy texty se nejprve věnuje sociální úloze vědce, oslabení jeho úlohy 

jako nositele objektivního vědění a posílení interpretační úlohy dosaženého odborného 

vědění; pomocí pojmu „třetího prostoru“ je vytvořena platforma, na které  dochází ke 

konfrontaci jevů z hlediska akademického a praktického diskurzu. Toto řešení se jeví jako 

značně statické. Současná distribuce a význam expertízy v praktickém jednání vyžaduje 

dynamičtější interpretace. Avšak zpět k metodě: autor charakterizuje svůj postup 

„biograficky“, ale fakticky kombinuje etnografický metodický přístup, s rozhovory a studiem 

dokumentů. Mám tři dotazy k tomuto metodologickému designu: (i) byly rozhovory 

strukturovány? (ii) problém reprezentativnosti – autor ho obhajuje srovnáním s obdobnými 

výzkumy (s.141) – závisí na strukturovanosti radikálních hnutí, která je v textu obhajována; 

pak by měly být v souboru respondentů zastoupeny všechny jeho segmenty; je tomu tak? (iii) 

při analýze získaných dat autor opouští text v teoretické části a navrhuje analyzovat získaná  

data podle  jejich kosmologických a organizačních charakteristik.  

Závěrečné dvě kapitoly a závěr shrnují poznatky ke stanoveným cílům dizertační  práce s 

pomocí diskutovaných pojmů, reflektovaných (environmentálních) událostí a poznatků z 

rozhovorů s klíčovými aktéry environmentálních hnutí. Sedmá kapitola je soustředěna na 

evolučně historickou perspektivu; osmá kapitola pak sleduje vliv vybraných faktorů na 
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formování environmentálních hnutí (profesionalizace, organizace, kulturně kritická 

legitimizace).   Závěrečné části práce dokládají autorovy teze o de-radiklaizaci a poukazují na 

okolnosti, které je ovlivnily. Šlo zejména o „budování hranic“ mezi anarchistickým 

environmentálních hnutím, což vedlo k převaze transakčního aktivismu nad repertoárem 

přímé akce, nerozvinutí třetí vlny environmentálních hnutí v domácím prostředí a oslabení 

sociálně kritického a vizionářského potenciálu environmentálních hnutí v tomto prostředí. 

Celkové hodnocení dizertační práce: 

Vycházím-li z cílů, které si autor v této práci zadal, pak mohu konstatovat, že se mu podařilo 

přispět do studia  sociálních hnutí v domácím prostředí a na příkladě environmentálních hnutí 

objasnit důvody, proč se nedaří v tomto prostředí uplatňovat formy radikální aktivity (první, 

druhý a pátý cíl, viz ss. 17 a 18). Koncepce „třetího prostoru“ a radikální ekologie nebyly 

dostatečně prezentovány jak s ohledem na stav diskuze v oblasti studií vědy a techniky, tak i 

na empirické doložení těchto záměrů (cíle 3 a 4, viz ss. 17 a 18). Slabé místo dizertační práce 

spatřuji v její tematické extenzitě, resp v nedostatečně explicitní formulaci badatelského 

problému. Ten je (spíše implicitně) formulován až v poslední kapitole (hodnocení 

environmentálních hnutí podle stavu jejich profesionalizace, organizace a ideové orientace). 

Tyto aspekty environmentálních hnutí lze dobře využít jako badatelské problémy, tak i při 

strukturaci teoretické části, což nebylo využito..  

V dizertační práci autor prokazuje kompetenci k odborné práci a proto doporučují, aby práce 

byla předložena k obhajobě. Výše uvedené kritické připomínky předkládám do diskuze při 

obhajobě.   

 

Müller K., 22.5.2015 

 

       


