
Oponentský posudek na diplomovou práci Matyáše Křížkovského Zelená perspektiva: 

Variace zeleného politického myšlení v Česku 

Formální stránka práce: Předložená práce má nadstandardní rozsah 105 stran. Samotný text je 

členěn na čtyři kapitoly, které jsou dále členěny na podkapitoly. Autor správně cituje a uvádí 

bibliografické odkazy. Celkově lze formální stránku práce považovat za velmi zdařilou, i když autorovi 

občas uniknou menší excesy například v podobě zmateného číslování podkapitol na stránkách 33 až 

44 a jisté nejistoty v otázce vlastního příjmení autora práce. 

Obsahová stránka práce: Tématem práce je analýza vývoje ideového a politického vývoje českého 

environmentálního hnutí v 90. letech 20. století. Autor vychází z tematizování tohoto vývoje jako 

deradikalizace a sleduje především na základě analýzy vybraných časopisů (Poslední a Sedmá 

Generace) způsob vzájemného ovlivňování se roviny politických idejí a politické praxe. Domnívám se, 

že autor pro tento postup správně zvolil freedenovské pojetí ideologické morfologie, které mu 

umožnilo zachytit jak synchronní vztahy mezi jednotlivými klíčovými pojmy zeleného diskursu, tak 

jejich diachronní proměnu. 

Nejsem odborníkem na diskuse v českém ekologickém hnutí a necítím se dostatečně kompetentní 

k hlubšímu posouzení jednotlivých momentů a vrstev Křížkovského argumentace. Musím však 

konstatovat, že celá argumentace působí velmi přesvědčivě a pečlivě. Zároveň za velmi zdařilý aspekt 

práce považuji metodologickou rozvahu, kterou autor rozvíjí v druhé a třetí kapitole. Mé dvě 

následující výtky k práci tak jsou spíše okrajové povahy: 

Za prvé, hned v prvním odstavci práce Křížkovský proti sobě staví moderní politické ideologie a to, co 

sám nazývá „zelenou perspektivou“. Oba tyto přístupy má oddělovat rozlišné pojetí ne/závislosti 

člověka na přírodě: zatímco moderní politické ideologie směřovaly k emancipaci člověka na přírodě 

jak v oblasti myšlení, tak „praktického získávání obživy“ a „zvyšování hmotného bohatství 

společnosti“, zelená perspektiva vychází z přesvědčení, že „nezávislost společnosti na přírodě čistě 

iluzorní“. Domnívám se, že takto narýsovaný rozdíl je příliš ostrý a nepřesvědčivý. I když je 

samozřejmě nesmyslné považovat osvícenské politické ideologie a myslitele za zelené u řady z nich 

(Locke, Kant, Rousseau, Marx) nalezneme myšlenku, že základní bytí společnosti a člověka je 

ovlivněno a neodlučitelné od přírodních podmínek, v nichž se lidstvo vyskytuje. Je tedy skutečně 

možné hovořit o rozdílu mezi osvíceneckým a zeleným přístupem na základě konceptu nezávislosti? 

Za druhé, za problematický považuji argument, na němž je založeno odmítnutí CDA a diskursivní 

teorie proto, že se zabývají „dominantními“ nikoli „marginálními“ diskursy ve společnosti (např. s. 40 

– 41). Je pravda, že oba přístupy se většinou zaměřují na to, co by bylo možné nazvat hegemonické 

ideologie, ale v rámci obou škol vznikla řada prací analyzující i „marginální“ ideologie (např. travellery 

či ideologie různých antiapartheidních skupin v JAR atd.). I z freedenovského pojetí ideologie vychází, 

že i tyto „marginální“ ideologie mají mocenskou povahu už jenom proto, že omezují významové pole 

jednotlivých pojmů. 

I přes uvedené námitky považuji práci za velmi zdařilou a zjevně přesahující nároky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji jí k obhajobě s hodnocením výborně. 

V Praze 7. září 2016 
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