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Odpověď na zkoumanou otázku: “Souvisí Neo-Eurasianism a Meridionalism 

nějak s Novým světovým řádem?” z pohledu geopolitické studie, byla těžištěm této 

práce. V této souvislosti bylo hlavním cílem analyzovat a porovnat Neo-Eurasianism a 

Meridionalism, přičemž je charakterizuji jako ideologie. V téže linii bylo také 

vysvětleno, jak mají tyto ideologie za cíl formovat Nový světový řád (proto také byly 

klasifikovány jako strategické plány).           

Teoretický přístup zahrnoval předpoklady z teoretické realistické tradice 

mezinárodních vztahů, ale byla dána přednost geopolitické studii tout court. Tato 

práce  je plně kvalitativním výzkumem, systém metod a technik zahrnuje 

fenomenologickou metodu, případovou studii (srovnávací a jednotlivou), sledování 

procesů (process tracing) a profilování politické osobnosti. 

            Pokud jde o strukturu, tak v části i byly contextualizovány a vysvětleny rámce 

geopolitické studie a modelu neoclacické geopolitiky, kdežto v části ii byla popsána a 

analyzována Neo-Eurasistská ideologie a strategický plán. Část iii byla věnována 

popsání a analyze brazilské geopolitické školy a Meridionalismu jako ideologie a 

strategického plánu, cast iv pak byla zaměřena na geopolitickou analýzu Brazílie, která 

posouzela možnosti úspěchu Meridionalismu a Neo-Eurasianismu, zejména v Latinské 

Americe. Část v dovršila studii posouzením síly dynamiky v současném světovém řádu, 

analyzujíc debatu mezi Duginem a Carvalho. 

            Některé z hlavních závěrů této práce zahrnují: (i) potvrzení, že Neo-Eurasianism 

je ideologií a strategickým plánem; (ii) potvrzení, že Meridionalism má tendenci být 

pouhým nástrojem Neo-Eurasianismu; (iii) potvrzení, že Neo-Eurasianism je integrován 

v modalities of actoin revolučního hnutí, koordinovaném ruskou zpravodajskou sítí. 

            Pokud jde o další výsledky, je třeba rovněž poukázat na: (i) snahu o systemizaci 

nového a progresivního teoretického základu pro geopolitické studie; (ii) systematizaci 

a posílení neoklasického realismu jako teorie a jako složky modelu geopolitické studie; 

(iii) vytvoření nových konceptů: geoconjunctive (procesy) a geomisguidance; (iv) 

ověření korelace mezi continentalizací, jako pojetím brazilské geopolitcké školy, a 

integračním procesem v Latinské Americe; (v) identifikaci ideologického a 

strategického spojení Meridionalismu a Neo-Eurasianismu se São Paulo Forumem. 
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