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Autor se pokusil o ambiciózní úkol spojení státní identity a zahraniční politiky na příkladu Gruzie.
Tento úkol však pojal především jako přehled dějin Gruzie (vnitřní a zahraniční politiky) před a po
roce 1991. Výsledek je tak pozitivistickou směsí vnitřní a zahraniční politiky v chronologickém
uspořádání. Nic proti tomuto způsobu, nicméně na něj by měla navazovat hlubší  analýza právě
státní identity Gruzie, její formování a transforamce v kontextu zahraniční politiky. 

Problémem  zvoleného  přístupu  zkoumání  je  vysoká  míra  subjektivity  a  spekulace,  stejně  jako
absence  tvrdých  dat  pro  zpracování  vlastních  témat.  Právě  sběr  dat  (jakkoliv  subjektivních  a
protichůdných)  je  pro  tento  druh  práce  klíčový.  Autor  by měl  v  této  fázi  pracovat  na  úrovni
strukturovaných a polo-strukturovaných rozhovorů nejen na ulici s relativně náhodným výběrem
respondentů, ale především cílenými rozhovory s tvůrci zahraniční politiky,  ideologie na úrovni
prezidentů, ministrů, poradců či politologů (nebo alespoň s těmi, kteří s těmito představiteli přišli do
styku). V práci se však neobjevuje žádný z těchto zdrojů, což vidím jako podstatný nedostatek,
přestože by alespoň část  podobných rozhovorů a konzultací  mohla být provedena v rámci jeho
studijního pobytu v Gruzii.

Přestože autor věnuje poměrně obsáhlou pasáž teoretickému rámci práce, tento se v dalších částech
objevuje pouze zřídka.  V teoretické rovině by bylo rovněž přínosné porovnat koncepty státní a
národní identity s konceptem budování státu a národa. V čem se oba výzkumné přístupy liší a v čem
se naopak prolínají? Zajímavá je otázka posloupnosti vztahu státní identita (je-li již vyvořena) a její
zakotvení. Tyto dva procesy jsou přinejmenším paralelní, přičemž vzájemně interagují (aplikováno
na zahraniční politiku, potom jsou státy nuceny zakotvit v mezinárodním strukturách i do vytvoření
svých státních identit). Toto autor, jak se zdá, na základě teoretických materiálů reflektuje pouze
zčásti. 

Praktická  část  práce  je  na  mnoha  místech  prokládána  řadou  již  poměrně  známých  klišé
(geopolitický význam Kavkazu, Nová Velká hra, legenda o původu Gruzie apod.), které jsou dnes
mnohými analytiky samy o sobě zpochybňovány. Kapitola o historii Gruzie (do s. 35) sice patří
mezi zajímavé souhrny problému, nicméně autor se ani nepokusil aplikovat na tyto dějiny své téma.
Přitom právě  tato  období  posloužila  jako jeden ze základů  formování  státní  identity Gruzie.  Z
tohoto hlediska se měla tato kapitola zaměřit nikoliv na historický, nýbrž spíše na historiografický,
či ještě lépe historizující, výklad. Jinak řečeno, jak jsou jednotlivá historická období vnímána v
současné gruzínské historiografii a odrážejí se v zahraniční politice. Přinejmenším by se autor mohl
stručně zmínit o této skutečnosti při obhajobě práce.

I v dalších částech autor spíše chronologicky popisuje než analyzuje vývoj Gruzie a její zahraniční
politiky. Kromě toho, že se teoretický rámec práce vynořuje v textu poměrně zřídka, autor si ani
nedal  práci  s  analýzou řady momentů (například účast  Gruzie v uskupení  GU[U]AM či  jiných
regionálních  uskupeních,  s.  47)  a  spokojí  se  s  konstatováním  jejich  existence.  K  menším
faktografickým  překlepům  patří  i  otázka  tzv.  vystoupení  Gruzie  ze  smlouvy  o  Kolektivní
bezpečnosti.  Gruzie  z  této  smlouvy  neodstoupila,  pouze  nepodepsala  dohodu  o  prodloužení
platnosti této smlouvy (stejně jako Ázerbájdžán či Uzbekistán). Až od strany 59 (kapitola 4.2.) se
objevuje pojem státní identita více i ve vlastním textu, byť poněkud roztroušeně a nesystematicky. Z
textu rovněž vylývá, že autor spojuje koncept státní identity s přítomností zahraničně-politických
konceptů a dokumentů. Přitom například v období vlády Eduarda Ševarnadzeho (zvláště po r. 1995)
došlo k formování ideových cílů zahraniční politiky,  které se však, jak autor správně podotýká,
nestaly normativními akty (s. 62), jakkoliv je to v rozporu s tvrzení autora v úvodu o subjektivitě



vytváření  státní  identity a  zahraniční  politiky.  Nabízí  se  tedy otázka,  na  jaké  státní  identitě  se
zakládala zahraniční politika Eduarda Ševarnadzeho?

Autor se dále poměrně nadšeně a v duchu soudobého gruzínského diskursu vyjadřuje o vývoji v
Gruzii po tzv. Revoluci růží. Přestože nelze řadu progresivních kroků nové vlády popřít (vymýcení
korupce na nižší úrovni), v textu je ponechána stranou řada problematických kroků (příčiny rozpadu
gruzínského vládnouho „triumvirátu“  Saakašvili  –  Burdžonadze  –  Žvanija,  zajištění  základních
potřeba obyvatel a výstavba infrastruktury s pomocí zahraničních grantů a nikoliv pomocí vnitřních
zdrojů  apod.).  Autor  by  si  mohl  odpustit  i  některé  subjektivní  hodnotící  výroky („nevzhledná
postsovětská vlajka“, s. 59, která mimochodem navazovala na vlajku Gruzínské republiky v letech
1918-1921, pouze v běžnějším formátu 3:5). Přestože se zde nejvíce projevuje snaha o propojení
tématu státní identity a zahraniční politiky, chronologický přístup spíše toto téma potlačuje na úkor
vylíčení hlavních bodů gruzínské zahraniční politiky.

V celém textu mi chybí použití většího množství literatury, které bylo publikováno na téma Gruzie
v  poslední  době  ve  světě,  ba  dokonce  v  České  republice.  Z  absentujících  textů  lze  jmenovat
přinejmenším nejnovější monografie a studie Svante Cornella1  či nedávné texty z pera českého
kaukazologa Vincence Kopečka či Tomáše Hocha.2 Jakkoliv se tyto práce ne vždy dotýkají autorova
záměru,  mohly  by  mu  výrazněji  pomoci  jak  na  poli  budování  státní  identity,  tak  i  v  tématu
zahraniční politiky Gruzie.

Závěrem lze konstatovat,  že autor sice vytvořil přehledový a smysluplný text k postsovětskému
vývoji Gruzie i k teorii státní identity. Propojení obou témat je však v práci velmi málo patrné, a to
ani  v  závěru  práce,  který je  spíše shrnutím textu  než  odpovědí  na výzkumné otázky a teze  (s
výjimkou několika řádek např. na s. 82-83). Přestože tedy text představuje poctivou autorovu snahu
podepřenou  navíc  kvalitním  jazykovým  zpracováním,  z  výše  uvedených  důvodů  hodnotím
diplomovou  práce Jakuba Lewandowského stupněm „velmi dobře“.
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