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Hodnocená práce J. Robinson „Global Security and the U.S. – China – Russia Rivalry se 

zaměřuje na klíčové aspekty geostrategického významu space a geopolitického soupeření 

výše zmíněných mocností v tomto prostoru. Práce byla hodnocena již pro potřeby „malé 

obhajoby“ (viz posudek níže). Na jejím základě doznala dílčích úprav, autorka doplnila 

některé grafické prvky, které jsou pozitivní, nicméně je ke zvážení, zda některé z nich 

(obrázky či mapy) by nebylo vhodnější vložit formou přílohy práce. 

 

V teoretickém aspektu práce operuje s termíny soft a hard power, které jsou využity ve 

výzkumné otázce. Autorka v tomto kontextu nezapracovala připomínku, že rovněž existuje 

rovněž termín (novější) smart power. Všechny tři zmíněné termíny byly konceptualizovány a 

uvedeny do geopolitického diskurzu J. S. Nyeem. Přestože si uvědomuji, že v současné době 

jsou silně nadužívány a staly se z nich jakési buzz words nereflektující plně jejich původní 

význam a definici, domnívám se, že disertační práce by měla přinejmenším tyto teoretické 

koncepty konceptualizovat v teoretické části (navíc jméno autora těchto konceptu -  

J.S.Nyeho – je v práci zcela opominuto, rovněž jeho práce.). 

 

Další hodnocení práce je reflektováno v původním posudku pro účely malé obhajoby ze dne 

7. června 2016. 



 

 
Posudek pro účely „malé obhajoby“ 
 
 
 Předložená práce, jak již napovídá její název, se zabývá problematikou geopolitického 

a geostrategického významu čtvrté domény, respektive soupeřením supervelmoci (USA) a 

dvou regionálních mocností (RF, Čína) v geografickém prostoru vesmíru, které se v případě 

USA a SSSR datuje do počátku bipolárního soupeření v průběhu studené války. 

 

 Práce je celkově členěna (a lze říci, že logicky) do šesti na sebe navazujících kapitol. 

V úvodu práce autorka nastiňuje proměnu strategického prostředí čtvrté domény, do které 

vstupují noví, často kapacitně omezení, ale v jiném případě asertivní hráči, zejména regionální 

či na tento status aspirující státy, zejména moderního charakteru, které žárlivě střeží své 

národní zájmy, ale i post-moderní EU kladoucí důraz na kooperativní chování v tomto 

strategickém prostoru. V úvodu své práce autorka rovněž nastiňuje proměny kapacit (často 

charakteristických duálním využitím) klíčových hráčů ve zkoumaném prostoru i rizika 

ohrožující bezpečnosti „space“, který nabývá stále kritičtější důležitosti, v důsledku činností 

lidského faktoru. 

 

 Deklarovaným cílem práce je analyzovat projekci státní moci v tomto geografickém 

prostoru ze strany RF a Číny (včetně propojení civilních a vojenských technologií). 

Výzkumnou otázkou práce je, zda projekce moci těchto aktérů (za použití soft a hard power) 

posílí či oslabí stabilitu čtvrtého geografického prostoru. Při formulaci výzkumné otázky bych 

doporučoval pracovat i s novějším konceptem smart power (J.S.Nye), když tradiční rozdělení 

na soft and hard power se zdá býti poněkud překonané a obsahově vyprázdněné. 

 

 Práce je v teoretickém ohledu zarámována do teorie E.C.Dolmana, který vnímá space 

prismatem klasické geopolitiky s důrazem na národní bezpečnost, přičemž jsou ve čtvrté 

doméně využívány k velmocenskému soutěžení stejné prostředky jako v předchozích 

doménách (na rozdíl od domény páté) a M. Mutschlera, který zkoumá problematiku zbrojení 

(a vlivu kontrolních mechanismů na bezpečnost) v tomto geografickém prostoru. 

 



 Následující kapitoly zkoumají bezpečnostní strategie klíčových hráčů a jejich 

vzájemné reakce (RF, Číny, USA, EU), konfliktní a kooperační potenciál „space“, policy 

recommendation. 

 

 Celkově práce splňuje všechna formální kritéria (struktura, stylistika, úprava, rozsah 

práce, metodologie, rozsah zdrojů – monografií, periodických i internetových, teoretické 

ukotvení a další).  

 

Z obsahové hlediska představuje předložená práce teoreticky dobře ukotvenou a 

metodologicky poctivě zpracovanou analýzu vlivu soupeření klíčových hráčů v tomto 

geografickém prostoru či v military terminologii ve čtvrté doméně. Teoretická a analytická 

část práce je smysluplně a logicky propojená, hlavní závěry práce jsou nejen informačně a 

analyticky přínosné pro další odbornou i praktickou diskusi, ale zároveň podložené 

konkrétními a logickými argumenty i relevantními zdroji.  

 

Rovněž s autorčiným závěrem, že systémy kontroly zbrojení a kolektivní bezpečnosti 

nemají potenciál vyvážit klasický geopolitický přístup vyplývající z balance of power. Práce 

splňuje všechna kritéria a doporučuji ji k obhajobě. 

 
 
 
V Praze dne 7.6.2016 
 
Mgr. Martin Riegl, PhD. 
 
 
 


