
Posudek školitele na práci Matyáše Křížkovského Zelená perspektiva: variace zeleného 
politického myšlení v Česku 

Téma, které si vybral kolega Křížkovský, je zdánlivě beznadějně vyčerpané. Aktivisté z Hnutí 
Duha devadesátých let jistě netušili, ke kolika slibným akademických kariérám přispějí, 
každopádně k nim již existují rozsáhlé studie Fagana, Císaře, Binky a Nováka a skoro by se 
zdálo, že po několika disertacích a habilitacích je trochu hazardem vstupovat na toto pole 
s diplomovou prací, že na takto přeorané půdě lze jen těžko najít něco nového. Můžeme 
předeslat, že autorovi práce se tento nelehký úkol splnit podařilo – především díky odlišné 
perspektivě, kterou zvolil.  

Dosavadní debata okolo environmentálních hnutí se točila kolem dvou pojmů, které byly 
předmětem odborné i politické debaty, jeho odborné analýzy, vlastního sebehodnocení i 
společenské stigmatizace – tedy pojmů radikalita a extremismus. Problematické momenty 
téhož jsou zjevné. Zatímco (jak plasticky ukazuje i Křížkovského práce) umístění 
environmentalistů na seznam extremistických hnutí bylo pro ně samotné traumatem, snaha o 
jehož odčinění hodně podbarvila vztah environmentalistů ke společnosti jako celku, čehož 
odrazem je i Binkova práce, tématem aktivistické sebereflexe bylo i to, zda hnutí neztratilo 
původní radikalitu. Právě tato otázka se stala předmětem debaty mezi Faganem a Císařem, a 
z trochu jiného hlediska se jí věnoval i Novák. Jestliže se však tito autoři věnovali dominantně 
trajektoriím hnutí, šla předkládaná práce do analýzy jeho média, časopisu Poslední, respektive 
posléze Sedmá generace, se snahou rekonstruovat ideové imaginárno, z nějž aktivity 
vycházely, a dokumentovat jeho posuny, aniž by se omezil na „poměrně rigidní poměřování 
radikality a de-radikalizace“ (s. 44).  

Struktura práce je odpovídající, autor práci člení do čtyř poměrně rozsáhlých a vcelku 
samostatných, nicméně zároveň mezi sebou jasně provázaných kapitol. V první představuje 
dosavadní diskusi o českém environmentalistickém aktivismu 90. let, a to v hutných 
formulacích, které nicméně prozrazují hlubokou obeznámenost s tématem. Zvlášť bych 
ocenil, že se autor nespokojil se základními příspěvky, ale jde i do dalších doplňujících textů 
debaty, jako jsou recenze nebo posudek disertace. V následující části autor sleduje různá 
pojetí ideologie, která pro něj mohou být metodologickým východiskem, tedy zejména 
Freedenův morfologický přístup. V následující kapitole shrnuje diskusi o environmentalismu 
jako ideologii a diskutuje vlastní metody práce. Analytické jádro práce se pak nachází 
v závěrečné a nejrozsáhlejší čtvrté kapitole práce, která prezentuje autorovu vlastní morfologii 
ideologie Hnutí Duha ve dvou obdobích, 1991-1994 a 1998-2000, s méně detailním 
zohledněním i oněch tří roků, které tato období oddělují.  

Citlivá rekonstrukce jednotlivých klíčových konceptů ideologie Hnutí Duha nicméně není 
hlavním výtěžkem práce, ale pouze metodou, která umožňuje autorův příspěvek do diskuse 
mezi Faganem, Císařem a Novákem postavit na vlastní základ. Autorovi se díky detailní 
analýze podařil vlastní závěr: z hlediska politických idejí bylo hnutí v letech 1991-4 radikální, 
zatímco v jeho deradikalizaci musíme vidět nejen interakci s anarchisty, změnu pojetí přímé 
akce nebo kooptaci zahraničními agenturami, ale rovněž atraktivitu Havlova pojetí politiky a 
hnutí, která v dané době toto pojetí částečně inspirovalo (Děkujeme, odejděte, ČT – věc 



veřejná apod.). Toto pojetí politiky nabízelo environmentalistům pocit dostatečně radikální 
opozice vůči politikům, které environmentální hnutí vnímalo jako nepřátelské, pojetí politiky, 
které bylo opřeno o občanskou aktivitu a protest a zároveň cestu ze společenské izolace, 
zakotvení v místní tradici a opření se o místní nepopiratelnou morální autoritu. Podle autora 
tak sice lze mluvit o kooptaci radikálů, jako to dělá Fagan, ale nikoli pouze zahraničními 
nadacemi, ale také místní specifickou podobou „nepolitické politiky“.  

Autorovi se podařilo citliv ě (i když by na některých místech snad mohl zvážit, zda ne příliš 
zdlouhavě a také kolik práce za něj mohou udělat citace z materiálu – autor tohoto posudku 
ale není tím, kdo by mu mohl tyto otázky legitimně klást) rekonstruovat klíčové postoje hnutí, 
což se mu stalo nástrojem pro formulaci samostatného vkladu do probíhající odborné diskuse. 
Lze tak shrnout, že nejen naplnil legitimní požadavky na diplomové práce kladené, ale 
překonal je a jeho práce by se mohla stát i prvním základem pro nějakou zajímavou publikaci. 
Navrhuji hodnotit ji známkou výborně.  
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