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Kostelecká, Y. – Hána, D. – Hasman, J.: Integrace žáků-cizinců v širším kontextu.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2017, 198 s. ISBN 978-80-7290-896-7.
V publikaci Integrace žáků-cizinců v širším kontextu rozpracovali autoři téma, jemuž se Y. Kostelecká a kol. věnovala v knize
Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika
(2013). Zasazují problematiku vzdělávání migrantů do historického kontextu migrace s osvětlením četných pojmů a výčtem dat o počtech imigrantů, přináší historická srovnání a zejména konkrétní údaje o žácích-cizincích v českých školách.
Publikace staví do protikladu země s několik desetiletí trvající
zkušeností s imigrací oproti českému prostředí, kde je – i podle
dat, jež kniha přináší – jen nízké procento zahraničních žáků. V západoevropských
zemích s dlouholetou zkušeností s integrací rodin imigrantů se dnes začleňování
nových příchozích opírá nejen o praxi stávajících pedagogů, ale i mnohé podpůrné
vzdělávací aktivity, které školní docházku doplňují. Důraz je zde kladen na intenzivní jazykovou výuku v předškolním období, tedy snahu připravit děti z rodin, kde
se hovoří jiným jazykem, než je jazyk výuky, po jazykové stránce tak, aby nebyly
od počátku studia znevýhodněny. V takové situaci jsou děti i rodiče konfrontováni
s problémy integrace denně, z důvodu odlišnosti nejen školského vzdělávacího
systému, ale i ostatních pravidel a předpisů, v mnoha směrech odlišných od těch
v zemi původu. Migrace a možnost či nutnost začlenění nově příchozích cizinců
do vzdělávacího systému je nyní aktuálnější než kdy dříve. Komplexnost tohoto
problému je nutno nazírat nejen z pohledu změn geopolitických, ale i sociálních,
jež mají dopad na mnoho sfér každodenního soužití celé společnosti.
Cílem kvalitního vzdělávání nově příchozích cizinců bez znalosti jazyka a kultury regionu je usnadnit jim zvládnutí této životní změny a překonání pro ně
neznámých překážek. Pro společnost je samozřejmě úspěšná integrace výhodná
a je v jejím zájmu hodnotně využít potenciálu, zkušeností a schopností příchozích
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cizinců. Jak autoři správně deﬁnují, úspěšná integrace je podmíněna faktory jak
společenskými, tak individuálními. Odvíjí se od faktu, odkud imigrant přichází
(origin eﬀect) i do jaké země (destination eﬀect), jaká jsou zákonná ustanovení pro
přijímání imigrantů, zejména možnosti návštěvy vzdělávacích institucí a proces
naturalizace – získání občanství a možnost aktivního podílení se na politickém
i sociálním životě země. Zde nelze souhlasit s tvrzením autorů „pro úspěch integrace jsou však důležité také tradiční vazby mezi zdrojovými a cílovými zeměmi
a geograﬁcká pozice vůči převažujícím proudům migrace“ (s. 28), neboť tyto zpravidla další integraci v cílové zemi nemusí nijak ovlivnit, jak dokládá např. migrace
v době železné opony, kdy emigranti mnohdy neměli možnost žádného kontaktu
se zemí původu. Rovněž nelze vyvodit, že idea multikulturalismu, jež „dává imigrantům možnost ponechání vlastní kultury“, je současně „nechtěně vyčleňuje
z většinové společnosti“ (s. 30), neboť např. mluvení mateřským jazykem odlišným
od majoritního jazyka společnosti a dodržování některých tradic uvnitř rodiny
nemusí nutně znamenat neschopnost či nemožnost integrovat se do běžného dění
ve společnosti. I děti cizinců, kteří doma mluví jiným než majoritním jazykem
společnosti, popř. jsou bilingvní, mohou excelovat při vyučování a být aktivními
v mnoha dalších oblastech komunitního života.
Nepochybně velkou roli v procesu akulturace hrají psychologické faktory. Autoři nastiňují některá zajímavá témata týkající se např. psychologického dopadu
migrace („je běžné, že děti hodnotí rozhodnutí rodičů k migraci velmi negativně,
navzdory skutečnosti, že toto rozhodnutí rodiče učinili v zájmu dítěte“, s. 88),
odloučení rodiny od země původu, přátel a příbuzných či faktu, že někteří členové
rodiny mohou být v cílové zemi z hlediska integrace úspěšnější, např. v získání
zaměstnání, což může vést k destabilizaci původního fungování rodiny, avšak
některá tvrzení lze zamítnout, např. že „imigranti, kteří jsou nuceni opustit svou
zemi z jiného než ekonomického důvodu (např. politického), jsou často frustrovaní
a selhávají v budování svého nového života v cílové zemi včetně schopnosti získat
dobré vzdělání“ (s. 32). Příklady, že tomu tak není, lze najít opět např. mezi četnými politickými emigranty z bývalého Československa. Vzpomeňme na mnohá
známá jména českých emigrantů, kteří se v zahraničí prosadili, ale i řadu vědců,
lékařů, malířů i spisovatelů, kteří se uchytili na institutech, školách i univerzitách
v Evropě i zámoří. Naopak, hnacím impulzem může být snaha „uspět v cizině“,
jež nemusí být motivována vidinou ﬁnancí, ale osobní potřebou „prosadit se“.
Úspěšných politických imigrantů je mnoho, doklady jejich aktivní emigrační
činnosti jsou k dohledání mj. na stránkách ministerstva zahraničí (viz např.
www.krajane.net).
Mezi další aspekty, jež souvisí se schopností úspěšné integrace, patří kromě
ekonomických a politických determinant i jazyková vybavenost, odlišnosti náboženské aj. V kapitole 4 se autoři zaměřují na segregaci imigrantů a situace, kdy
se nově příchozí koncentrují ve vybraných lokalitách. Věnují se i problematice
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výběru lokality k bydlení a tzv. „bílému útěku“ (white ﬂight) s prezentací Schellingových modelů rezidenční segregace, vysvětlením dalších pojmů („bod zlomu“,
tipping point ap.) a doplněním Granovetterových modelů kolektivního chování.
Kapitola 5, týkající se posuzování akademických výsledků žáků-cizinců, se zabývá
stěžejními problémy integrace ve školním prostředí. V souvislosti s předchozími
modely nastiňuje problematiku výběru škol a preferencemi ve vzdělávání. Má
špatná úroveň škol v dané oblasti za následek nárůst nabídky soukromého vzdělávání, nebo je naopak koncentrace soukromého vzdělávání v dané oblasti příčinou
odchodu nadaných žáků, a tím vede k poklesu úrovně místních státních škol? Nebo
může mít za následek „soutěživost“ mezi školami a jejich snahu o zlepšení a konkurenceschopnost? Jaká jsou kritéria výběru školy pro rodiče – a je lépe, existuje-li
tato volba, nebo je pro stát výhodnější, aby existovaly spádové školy, které automaticky přijmou spektrum všech dětí, mezi nimiž budou tedy žáci rychleji se učící
i pomalejší? Nakolik a od jakého věku je naopak intenzivnější podpora nadaných
dětí (a tedy i segregace) prospěšná pro jednotlivé děti i pro celou společnost? Je
dobré oddělit budoucí „elitní“ vzdělance od ostatních dětí a takto je odtrhnout
od reálných problémů většiny domácností? Bude pak tato „elita“, jež bude pravděpodobně v budoucnu rozhodovat o dění ve společnosti, schopna empatie právě
vůči těm, s nimiž v období dospívání nepřišla do styku?
Autoři konstatují, že raná diferenciace do škol s odlišnými vzdělávacími
programy přispívá ke znevýhodnění dětí imigrantů. Zde hraje roli i to, že děti,
které doma nemluví majoritním jazykem společnosti, v průběhu školní docházky
získávají stále větší jistotu v jeho používání, zejména v písemném projevu. Raná
diferenciace tedy může být segregační právě pro tyto žáky, kteří mohou být intelektově velmi zdatní, ale potřebují si osvojit majoritní jazyk ve všech jeho sférách.
V případě integrace dětí může hrát roli mnoho faktorů. Za zásadní pro úspěch
dětí lze považovat nejen zájem a péči rodičů, ale i jejich informovanost a schopnost posoudit kvalitu školy (rodiče se mohou domnívat, že prestižní škola, již
zvolili, je i kvalitnější než státní, což nutně nemusí být pravda). Často je kvalita
školy zjevná až v konfrontaci při přechodu do dalšího stupně vzdělávání, kdy je
patrné srovnání škol mezi sebou. Pro mnohé rodiče, kteří při výběru školy hledí
zejména na svůj společenský status, může být směrodatná právě prestiž školy,
nicméně jako orientační by měla sloužit kvalita vyučujících. Lze souhlasit s tezí, že
„možnost volby školy v praxi zpravidla zvyšuje sociální a etnickou segregaci žáků
a studentů škol“ (s. 71). Rodiče jsou mnohdy ochotni se odstěhovat do prestižnější
lokality z toho důvodu, aby dítě navštěvovalo spádovou školu, kde je více žáků
ze sociálně a ekonomicky zvýhodněného prostředí. Oproti tomu děti z ﬁnančně
hůře situovaných rodin možnosti této volby nemají, nicméně prestižnější škola
se zvýšeným počtem žáků z ekonomicky zvýhodněných rodin neznamená vyšší
kvalitu výuky. Z tohoto pohledu jsou zajímavé výsledky analýz, které se zabývají
souvislostí a poměrem mezi složením žáků, úrovní úspěšnosti škol a prostorovou
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segregací rodin. Ze studií, které autoři zmiňují, vyplývá, že mnozí rodiče nevolí
„primárně ty školy, které mají dobré akademické výsledky, ale především si pro
své děti vybírají takové školy, jejichž studenti pocházejí z jim co nejpodobnějších
socioekonomických a etnických skupin“ (s. 74). Autoři připojují výklad pojmů
„Teorie vyhýbání se cizí skupině“ (Out-group avoidance theories), „Teorie neutrálního etnocentrismu“ (Neutral ethnocentrism) či „Tieboutův model chování/výběru“
(Tiebout choice) a věnují se deﬁnici pojmu „dobrá/kvalitní škola“, způsobům měření
segregace na školách („index expozice“, „index disimilarity“ a „Gorardův segregační index“) či problematice „kulturního kapitálu rodiny“, který má společně se
schopností komunikovat v jazyce hostitelské společnosti a sociálním kapitálem
rodiny zásadní vliv na výsledky dětí ve vzdělávání.
Pro dítě může být směrodatný vliv rodiny a zejména úroveň vzdělání rodičů. Jak
autoři uvádějí, bývá pravidlem, že imigranti, často z mimoevropských zemí, kteří
ve své zemi původu mnohdy dosáhli vyšších úrovní vzdělanosti, jsou v nové zemi
odkázáni na hůře ﬁnančně ohodnocené práce, případně zůstávají bez zaměstnání.
Je nutno přihlédnout k tomu, že vzhledem k ﬁnanční stránce není pro mnoho rodičů imigrantů, jejichž děti mohou být stejně nadané jako rodilí mluvčí, možné zvolit
jinou školu než nejbližší státní. Úlohou státu je tedy snaha zajistit rovnoměrnou
úroveň vzdělávání a zejména školy se silnějším zastoupením žáků-cizinců podpořit školenými pedagogy, kteří podchytí talent i u těchto dětí, které je nutné již
v předškolním věku intenzivně vzdělávat v majoritním jazyce společnosti, aby jim
byly od prvního ročníku zajištěny stejné podmínky. V průběhu školní docházky
je nutné podporovat a doprovázet tyto žáky ze sociálně slabých rodin bez ohledu
na jejich původ, zázemí a momentální ﬁnanční stav rodiny. Mnohé z těchto dětí
mají velký potenciál – talent či nadšení pro jednotlivé předměty, ale i manuální
zručnost, výtvarné, sportovní či hudební nadání, které je třeba rozvíjet.
Závěrem autoři analyzují situaci v Česku, včetně nástinu české imigrace od
19. století. Podíl cizinců v české populaci byl v roce 2015 cca 4,5 % (přes 460 000
osob), z nichž největší zastoupení mají občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu
a Ruska. Stěžejním přínosem knihy jsou data a analýzy prostorové koncentrace
žáků-cizinců na českých školách a z nich vyvozené závěry, např. skutečnost, že
cca 2/3 žáků cizinců navštěvují některou z pražských škol a rovněž rovnoměrné
rozmístění žáků-cizinců na území Prahy. Nedochází tedy k vytváření segregačních zón, jak je známe z jiných evropských velkoměst. Kvantitativní a kvalitativní
analýza prostorového rozmístění žáků-cizinců umožnila autorům konstatovat
změny podílu žáků-cizinců na jednotlivých školách. Vypracovali ji na základě
srovnání poměru žáků-cizinců v letech 2005 a 2013 a vycházeli z dat z celkem
77 škol ve vybraných českých městech. Na tato zjištění navazují analýzy výsledků
žáků-cizinců v PISA testech.
Autoři apelují, aby se do řešení této problematiky více zapojili také odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie. V tomto směru je žádoucí analyzovat
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intenzivněji zkušenosti ze zahraničí, kde jsou již několik desetiletí úspěšně aplikovány integrační programy. Zejména pokud jde o alloglottní žáky, mnohé státy
disponují speciálními pedagogy. Předškoláci, kteří neovládají daný jazyk na úrovni
rodilých mluvčích, tak mají možnost osvojit si ještě před nástupem do školy nezbytné jazykové znalosti natolik, aby dosahovali nadprůměrných studijních výsledků. Obzvláště podchycení výuky jazyka, v němž bude cizinec absolvovat školní
docházku, do věku šesti let je základním předpokladem, aby se školák úspěšně
zapojil. Podpůrní lektoři specializující se na výuku českého jazyka pro cizince
musejí projít ne pouhým krátkodobým kurzem, ale měli by vzejít z pedagogické
fakulty a specializovat se přímo na tuto oblast vzdělávání. Samozřejmě je nutno
vzít v úvahu tradiční přístupy českého školství a jazykovou odlišnost, zejména
kvalitně vybudovanou metodiku výuky českého jazyka. Nelze tedy beze zbytku
aplikovat didaktické postupy z výuky jiných jazyků, ale postupovat ve shodě se
zažitými a efektivními způsoby vyučování češtiny na našich školách. Dalším výstupem by proto mohla být konkrétní metodická doporučení k výuce těchto žáků.
Šárka Velhartická, Centrum pro interdisciplinární výzkum, Filozoﬁcká fakulta,
Univerzita Hradec Králové, velharticka@centrum.cz

Soukup, M. et al.: Conditions of Fieldwork.
Národní muzeum, Praha 2016, 112 s. ISBN 978-80-7036-511-3.
Útlou, avšak mimořádně zajímavou publikaci vydalo Národní
muzeum v Praze. Kolektiv autorů v pěti hlavních kapitolách
představuje své zkušenosti z terénního výzkumu prováděného
ve čtyřech světadílech, vesměs v extrémních geograﬁckých
podmínkách. Čtenář má možnost očima kvaliﬁkovaných autorů nahlédnout do papuánské vesnice, do archeologického
naleziště dávné Núbie v Súdánu, mezi domorodce v peruánské
Amazonii, do Berbery osídlené části marockého Atlasu, či Arktidy na pomezí Aljašky a Kanady. Geografa především zaujmou otázky terénního
výzkumu ve sledovaných lokalitách. Ačkoliv cíle výzkumu a použité nástroje se
vždy liší, místa výzkumu spojuje originalita námětů a exotika prostředí. To vše je
autory důkladně popsáno, vysvětleno a zdokumentováno.
M. Soukup a J. D. Bláha uvádějí čtenáře do antropologického, etnograﬁckého
a současně i geograﬁckého výzkumu v izolované horské vesnici v Papui-Nové Guineji. Tento rovníkový stát udržuje výzkum pod vládní kontrolou. Udělení výzkumného víza je podmíněno předložením solidního projektu. Ovšem ani to nemusí
stačit. Rozhodující slovo má „pán“ kraje, či vlastník pozemků. Geograﬁcká část
komplexního výzkumu zahrnuje klimatickou studii, mapování reliéfu, vegetace,
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sociální strukturu, analýzu existujících podkladů (map, snímků, předchozích publikovaných výsledků). V terénu se nezbytným stává laserový dálkoměr, mobilní
GIS a další soudobé technické vymoženosti. Jediným zdrojem energie je sluneční
záření. Kdo jej neumí převést na elektřinu, je v džungli doslova ztracen.
P. Onderka směruje čtenáře na střední Nil cca 130 km severně od Chartúmu
na pravý břeh největšího afrického veletoku. V lokalitě Wad Ben Naga kdysi vzkvétalo jedno z významných měst starověké Kušitské říše. Také Súdán dbá, aby měl
obzvláště archeologický výzkum pod důkladnou kontrolou a nic z nálezů ze země
neuniklo do zahraničí. Licence k výzkumu jsou prostorově a časově limitovány
(pokud se nalezne něco mimo smluvní prostor, věci se ujímá vládní zmocněnec).
Už samotná deﬁnice typů prostředí archeologických nálezů nepostrádá geograﬁcké hledisko: pod zemí, nad povrchem, ve vodních tocích a v regionálních (výsostných?) vodách. Zvláštností archeologického výzkumu v Súdánu je udělování
licencí na celá desetiletí. Není pak k podivu, že zahraniční archeologické mise si
zde staví trvalé objekty pro práci a bydlení svých spolupracovníků.
Do povodí Ucayali v rovinaté peruánské Amazonii přenáší čtenáře L. Škrabáková. Zdejší nezbytnou podmínkou výzkumného úspěchu jsou drobné i větší dárečky
pro domorodce. Spektrum výzkumu sice tíhne k etnograﬁi, ovšem postupně se
centrum pozornosti posouvalo od studia náboženských poměrů domorodé indiánské komunity, přes její společenskou paměť až k místním léčivým a magickým
rostlinám. Podmínkou úspěchu takového výzkumu je sžití se s místní komunitou.
Zdá se, že aspoň rok pobytu povede k náležitým výsledkům.
L. Moulis dává přednost drsným poměrům severu. V náročných podmínkách
severní Aljašky a Kanady pořizuje audiovizuální záznamy o životě lidí v době
intenzivního pronikání globalizace do zdejších staletých tradic. Zvláště v podmínkách severu jsou konﬂikty mezi civilizací a prostředím kruté – v divočině i mezi
domorodci. Mnoho z nich lze dobře doložit audiovizuálními artefakty jakožto
pomůckami vizuální antropologie. Čtenář se mimo jiné dozví praktické pokyny,
jak se zachovat při střetu s vládcem tajgy medvědem grizzly či kodiakem, nebo lépe
jak se střetnutí s ním vyhnout. A to nemluvě o všudypřítomném hmyzu, jemuž se
nad v létě tajícím permafrostem daří dobře rozmnožovat, a který hledá „pastvu“
i na bádajícím odborníkovi.
M. Konopíková prováděla výzkum v berberské komunitě ve Vysokém Atlasu.
Kdo sem přijíždí nejen za zkoumáním, musí si uvědomit, zvlášť jde-li o ženu, že
zde panují odlišné poměry mezi lidmi než ve střední Evropě. Příslušnost k hezčímu pohlaví může a nemusí otevírat dveře. Důležité je nespěchat, trpělivost je
předpokladem úspěchu. Jen tak je možné proniknout do zdejších mezilidských
vztahů, do lidských pocitů. U výzkumníka je třeba dát pozor na řeč jeho těla, tón
hlasu, gesta. Tyto a další osobnostní rysy se zde stávají součástmi výzkumných nástrojů. Také zde se antropologický výzkumu věnuje vlivu okolního světa na místní
společenství.
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Celou publikací se nese milý vyprávěcí sloh. Čtenáře uchvátí dynamika událostí. Pozoruhodný je také přehled relevantní literatury a dosavadních poznatků
v pojednávaných oborech a regionech. Geograf tak s požitkem přečte vše až
do konce, aniž by musel zabřednout do detailů specializovaných disciplín a mnohá
metodická doporučení zde najde jako na dlani.
Jaromír Kolejka, katedra geograﬁe, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita,
e-mail: kolejka@ped.muni.cz

Hájková, M. – Svobodová, H.: Česká republika – tematický atlas.
Elportál, Masarykova univerzita, Brno 2017. ISSN 1802-128X.
Atlasů pro výuku zeměpisu zaměřených na naši republiku je
na trhu poměrně hodně a školy, potažmo učitelé, mají určitě
z čeho vybírat. Od loňského roku se jim nabídka rozšířila
o elektronický Tematický atlas České republiky zpracovaný
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Je dostupný
ve dvou verzích: jako webová aplikace a PDF verze ke stažení, případně tisku. Protože ta druhá je spíše statickou kopií
internetové verze, budu se ve své recenzi věnovat především
té první.
Jak autorky uvádějí v první části atlasu: „Vytvořit kvalitní mapu není vůbec
snadný úkol.“ To je jistě pravda a já bych k tomu doplnil, že vytvořit kvalitní atlas je
úkol ještě nesnadnější. Předpokládám, že je to jejich první dílo takového rozsahu,
a i proto se výsledek jejich práce dá zhodnotit jako velmi zdařilý, přestože k němu
mám několik výtek.
Hned na úvod bych se zastavil u názvu díla. Protože se jedná o soubor map,
které spojuje jejich účel a tematika, použití termínu „atlas“ je v pořádku. Přesto
vidím hlavní přínos elektronické i PDF verze atlasu v jeho provázanosti na úkoly, které všechny tematické kapitoly obsahují. Termín „pracovní atlas“ by podle
mne vystihl zaměření díla lépe. Tím se dostávám k tomu, co na elektronickém
atlase oceňuji asi nejvíce – velké množství úkolů, které vyžadují práci s mapou.
Od jednodušších až ke složitějším, kde žáci budou muset sáhnout i po podrobnějších mapách, případně jiných zdrojích informací, než mají k dispozici v rámci
atlasu. Osobně ve zpracování webové verze tematického atlasu oceňuji možnost
interaktivního řešení připravených úloh a export zpracovaných odpovědí do PDF
formátu. Myslím, že tento způsob řešení se mnoha učitelům zeměpisu bude zamlouvat.
Samotné mapy, které jsou ve většině případů hlavním podkladem pro řešení úloh, jsou zpracovány přehledně. Věřím, že žáci se v nich budou za pomoci
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legendy, měřítka a vlastního rozumu snadno orientovat. Přesto bych k nim měl
několik připomínek.
– Česko není ostrovem a alespoň jedna mapa, nejlépe obecně zeměpisná, která
v atlase chybí, by mohla zobrazit nejbližší oblasti za hranicemi. Návaznost
jevů, ať už přírodních nebo socioekonomických, je podle mého názoru důležitá.
– V mapách přírodní sféry mi chybí zeměpisná síť. Především u těchto témat ji
považuji za důležitou, protože, mimo jiné, umožňuje navázání sledovaných jevů
v evropském a celosvětovém měřítku.
– Při překryvu některých témat, k čemuž aplikace v některých úkolech vybízí,
dochází k užití velmi podobných plošných znaků pro různé kategorie (např.
podzolové půdy a národní parky), což značně znesnadňuje orientaci v mapě
a interpretaci průniků vrstev.
– Znaky použité pro hranice ploch krajských sídel jsou v některých mapách
shodné s hranicemi jiných ploch. Bylo by vhodné použít jiný znak.
– Nepřirozená podoba znaků v legendě. Liniové prvky (hranice, vodní toky)
nemají na území Česka nikdy takto přímý průběh, bylo by proto vhodnější
znázornit je jako nepravidelné křivky.
– Mapa přírodních poměrů ČR používá místo názvů pohoří pojmenování geomorfologických celků, což může dětem působit problémy při orientaci v mapě.
– Oceňuji, že u PDF verze je u map doplněno i číselné měřítko, nicméně myslím,
že by bylo vhodné v materiálu uvést i doporučení, jak atlas tisknout. Pokud
někdo vytiskne jednotlivé stránky v jiné než 100% velikosti, číselné měřítko
bude chybné.
– Občasné typograﬁcké prohřešky, například neoddělování tisíců, znesnadňují
čtení legendy a grafů.
– Některé mapy mají ne zcela přesnou legendu. Například u dopravy jsou v mapě
dvě velikosti znaku pro významný dopravní uzel, v legendě ale vysvětlení
rozdílné velikosti chybí. V této mapě mne mimo jiné překvapuje, že například
Praha, Brno nebo Hradec Králové podle legendy nejsou významnými dopravními uzly.
– Z estetického hlediska by mapy také určitě snesly více pozornosti. Umístění
popisů je často nahodilé, pravděpodobně ponechané tak, jak to „navrhnul“
sotware. Výsledkem je často horší čitelnost, někdy i nesnadná orientace,
ke kterému znaku daný popis patří.
– Zdroje v mapách jsou často nejednoznačné. Například „Geologie České republiky“. Připojit na konec atlasu kompletní přehled použitých zdrojů by atlasu
určitě prospělo a jeho uživatelům otevřelo další možnosti jeho využití.
– Objevil jsem případy, kdy náhledový obrázek zobrazuje jinou mapu, než která
je ve skutečnosti použita pro řešení úkolu. Z tohoto pohledu by atlas také určitě
zasloužil kontrolu, i když se jedná spíše o kosmetickou vadu.
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Co naopak na atlase oceňuji:
– Do některých map je možné zakreslovat zadané objekty a řešit tak zadané úlohy.
Tato funkce se mi opravdu líbí a věřím, že se může stát oblíbenou i ve výuce.
– Mapy ve webové verzi mají pouze graﬁcké měřítko s výjimkou Evropy, kde
pravděpodobně došlo k přehlédnutí. Toto je správné řešení, protože na displeji
pravděpodobně nikdy nezobrazíte mapu tak, aby číselné měřítko odpovídalo
skutečnosti.
– Kladně hodnotím uvedení roku, ke kterému se vztahují datové zdroje jednotlivých map. I když by to u tematických map mělo být pravidlem, často je tato
důležitá informace opomíjena.
– Mapy mají jednotný vzhled. Pravidlo, které mnohdy nectí ani profesionální
tvůrci atlasů.
Cítím se být odborníkem především na kartograﬁckou stránku atlasu, ale přesto
bych si dovolil dvě poznámky i k jeho obsahu. První se týká výběru témat, který je
spíše tradiční. Osobně bych ocenil, kdyby se v atlase objevila také aktuální témata
rovných příležitostí žen a mužů, vzdělání, kvality života a podobně. V atlase mi
také chybí větší provázanost jednotlivých témat, případně i odkazy na jiné obory.
Až na výjimky (geologie, těžba surovin) jsou úkoly vztaženy vždy k jednomu konkrétnímu tématu. I přes celkový neradostný stav našeho školství je toto jedna
z cest, jak vést děti k přemýšlení a hledání souvislostí, což považuji za správné
a přínosné.
I přes výše uvedené výhrady a připomínky pokládám atlas za zdařilý počin
a věřím, že autorky tuto mou recenzi vezmou spíše jako povzbuzení do jeho dalšího vylepšení, případně rozšíření. Ze své praxe vím, že učitelé často hledají nové
a netradiční formy zpestření výuky zeměpisu a webová interaktivní verze atlasu
by jim určitě neměla uniknout.
Zdroj:
HÁJKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, H. (2017): Česká republika – tematický atlas,
is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/index.html (16. 2. 2018).

Jan Ptáček, vedoucí odborné redakce nakladatelství Kartograﬁe PRAHA, a. s.,
e-mail: ptacek@kartograﬁe.cz

Ouředníček, M. – Jíchová, J. – Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva
českých zemí. Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, 136 s., ISBN 978-80-246-3577-4.
V roce 2017 vydalo nakladatelství Karolinum Historický atlas obyvatelstva českých zemí jako jeden z hlavních výstupů projektu DF12P01OVV033 „Zpřístupnění
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historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“,
který byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky
v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity (NAKI).
Atlas byl zpracován širokým kolektivem odborníků a na
136 stranách se zabývá populačními jevy a procesy na českém
území a graﬁcky analyzuje data z jednotlivých sčítání lidu
od roku 1921 do posledního cenzu v roce 2011 doplněné o údaje
o kriminalitě a výsledcích voleb ve sledovaném období. Atlas je členěn do 12 kapitol
s českými a anglickými doprovodnými texty, poznámkami a legendami.
Úvodní kapitola obsahuje celkový vhled do problematiky a metodické vysvětlivky k jednotlivým dalším kapitolám. Vzhledem k tomu, že atlas mapuje období
od počátku samostatného státu až do dnešních dnů a jako nejmenší jednotka pro
zobrazení většiny sledovaných jevů (a také měřítkově nejvíce vyhovující republikovým mapám) byl zvolen okres, museli se autoři vypořádat s několika územními
reformami, které v tomto období proběhly. Výsledky sčítání z let 1921 a 1930 jsou
zobrazeny v hranicích relativně malých soudních okresů, soupisy obyvatelstva
a sčítání lidu ve 40. a 50. letech v hranicích poněkud větších správních okresů
a údaje od roku 1960 již na území „velkých“ okresů, které v nepatrných modiﬁkacích existují dodnes. V kapitole je také popsán proces digitalizace prostorových
dat, avšak s poznámkou, že „předkládané mapy využívají jako první u nás prostorové vrstvy, které odpovídají historickému vedení hranic v daných letech sčítání“
je třeba polemizovat, neboť vrstvy historických okresních hranic jsou již několik
let k dispozici na geoportálu Národního památkového ústavu v časové posloupnosti od roku 1850 a v detailu dovedené až do historických osad. Vlastní změny
v územně správním uspořádání pak mapuje kapitola Územně správní členění.
Těžištěm atlasu je blok demograﬁckých kapitol (Rozmístění obyvatelstva,
Demograﬁcké struktury a procesy, Úmrtnost, Migrace, Ekonomická struktura,
Kulturní struktura, Sociální status), které čerpají z výsledků uskutečněných sčítání lidu v celém sledovaném období. Všechny jevy jsou zde popisovány jednotným
způsobem pomocí kartogramů, vložených diagramů a skládaných legend, které
umožnily zobrazit územní diferenciaci jevů v různých obdobích.
Následující zdrojově odlišné kapitoly týkající se kriminality a voleb navazují
na předchozí blok především svou formou a nijak nevybočují z jednotné úpravy
celého atlasu, který uzavírá kapitola Struktura osídlení, u které je otázkou, zda
by neměla být spíše zařazena k související třetí kapitole Rozmístění obyvatelstva.
Určitým problémem atlasu je minimum vysvětlujících textů a poznámek
k mnohdy pro laika složitým metodám zobrazení. Ve snaze obsáhnout maximum
informací se autoři často dostávají až na hranici srozumitelnosti a bohužel se
také nevyvarovali některých věcných chyb a nejasností. Např. legendy kartogramů v analytických kapitolách atlasu vesměs neobsahují územní identiﬁkace
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okresů popisovaných historických období, čtenář je tedy nucen neustále se vracet
ke druhé kapitole atlasu s územně správním členěním, které tedy měla být věnována mimořádná pozornost. Zde se však vyskytují chyby, a to nejen v dobovém
názvosloví jednotlivých okresů, ale také v číslování polygonů reprezentujících
okresy na mapách. U některých map je chybně nastavené měřítko pro sloupcové
diagramy, barvy znázorňující konkrétní jevy se např. u národností na jednotlivých
stranách rozcházejí, volby barev spolu se zvoleným systémem šrafování jsou někdy až na hranici čitelnosti. V kapitole Sociální status chybí na mapě veřejných
vysokých škol Slezská univerzita v Opavě, ve volební kapitole není vysvětleno,
proč v legendě mapy Volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění v roce
1990 představuje 1 čtvereček 2 000 voličů a zároveň 4 000 hlasů.
I přes uvedené nedostatky kladně hodnotíme už pouhý fakt, že atlas vyšel,
a obohatil tak českou atlasovou produkci. Dílo přináší mnoho zajímavých informací a jistě si najde mnoho nadšených čtenářů nejen mezi geografy a kartografy.
Velice by publikaci prospělo, kdyby bylo možné vydat ji na větším počtu listů.
Chápeme, že by to samozřejmě náklady na výrobu zvýšilo, ale více prostoru by
umožnilo jednak přidat více textů a zároveň by bylo možné některé mapy rozdělit
na dvě a více, a vyhnout se tak zahuštění informací v podobě kombinace kartogramu a kartodiagramu zobrazenému za poměrně malé územní jednotky. To je
hlavně problém map, které zobrazují data z let 1921 a 1930 za malé soudní okresy.
Atlas jako celek poskytuje dobrý prostorový pohled na vývoj popisovaných
ukazatelů, z nichž mnohé jsou podrobněji na okresní úrovni zpracovány také
na Interaktivní mapě obyvatelstva na adrese www.historickygis.cz/aplikace/
mapa.html, avšak v poněkud rozdílné struktuře a v detailu pod úroveň okresu
již nedovedeny. Na adrese Historického GISu jsou také k dispozici pracovní listy
k Historickému atlasu obyvatelstva českých zemí, které částečně kompenzují již
popisovaný nedostatek vysvětlujících textů.
Velmi kladně je nutno hodnotit přístup ke zpracování volebních výsledků, kde
byla srovnatelnost za jednotlivá období zajištěna přepočtem současných výsledků
na prvorepublikové soudní okresy. Metodika v kapitole sice není podrobně vysvětlena, zřejmě musela být provedena určitá zjednodušení (hranice okresů mnohdy
rozdělují bývalé obce), nastiňuje to však cestu, jak dosáhnout srovnatelnosti
ukazatelů z historických sčítání, které již nelze přepočítat, s nejnovějšími cenzy,
jejichž primární data v elektronické podobě jsou na ČSÚ v datových skladech
určitě k dispozici.
Vladimír Balcar, František Traxler, Český statistický úřad,
e-mail: vladimir.balcar@czso.cz, frantisek.traxler@czso.cz
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Křížek, M. – Uxa, T. – Mida, P.: Praktikum morfometrických analýz reliéfu.
Karolinum, Praha 2016, 180 s. ISBN 978-80-246-3244-5.
Jako aktivní geomorfoložce, která se už od své diplomové práce
zabývá morfometrickou analýzou reliéfu nejen ve výzkumu,
ale i ve výuce vysokoškolských studentů, se mi dostala do ruky
kniha „Praktikum morfometrických analýz reliéfu“. Hned
v prvních chvílích, co jsem knihou listovala, jsem zajásala –
konečně vznikla souhrnná a moderní rukověť, kombinující
aktuální základní teoretické postupy a využití sotwaru GIS.
Vzápětí jsem se taky trochu zastyděla, že mne nenapadlo něco
podobného napsat taky. Následující text obsahuje (doufám)
objektivní zhodnocení publikace nejenom z hlediska potenciálního uživatele,
ale i z pohledu dlouholetého pedagoga, snažícího se studentům fyzické geograﬁe
vštěpit základy morfometrické analýzy reliéfu.
První věc, která mne na publikaci zaujala, byla volba GIS sotwaru. Z různých
důvodů ho nebudu jmenovat, ale jedná se o dobře známý komerční produkt velké
ﬁrmy (uvedu aspoň, že publikace je napsaná pro verzi 10.2). Celkem chápu autory,
že zvolili právě sotware, který zvolili. Koneckonců, na většině českých geograﬁckých kateder se studenti učí geoinformatickým dovednostem právě v tomto
programu a byla by škoda toho nevyužít. Na naší katedře je tomu stejně, přesto,
morfometrická analýza reliéfu je v prostředí tohoto programu poměrně komplikovanou záležitostí. Navíc, pokud by čtenář chtěl postupovat dle prezentovaných
návodů, kromě základního balíku sotwaru bude potřebovat taky dvě komerčně
šířené extenze. Tato informace by měla být uvedena již v úvodní části publikace
a ne až v poznámce pod čarou u prvního praktického návodu.
Předpokládanou cílovou skupinou uživatelů této publikace jsou studenti fyzické geograﬁe, ale i odborníci z jiných než fyzickogeograﬁckých oborů. I když autoři
podávají v mnoha případech návod na správnou interpretaci získaných výsledků,
uživatelé opravdu musí znát základy geomorfologie, jak je uvedeno v předmluvě
knihy. Jako ještě důležitější se však ukazuje požadovaná znalost základů práce
ve výukovém GIS sotwaru. Když jsem celkem jednoduchý a přímočarý návod vytvoření digitálního modelu reliéfu, uvedený v publikaci, chtěla otestovat na svém
muži, který tento sotware v životě neviděl, neuspěla jsem. Proto hodnotím publikaci celkově jako velmi úzce a speciﬁcky zaměřenou.
Jednotlivé kapitoly v publikaci jsou věnovány digitálnímu modelu reliéfu, jednotlivým bodovým morfometrickým charakteristikám (nadmořská výška, sklon,
orientace a tvar svahu), analýze na linii (proﬁly) nebo v ploše (relativní výšková
členitost, hustota forem reliéfu).
Velkým plusem a přínosem publikace je, že jednotlivé kapitoly v knize kombinují
vždy dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní deﬁnice
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a vysvětlení jednotlivých pojmů, včetně citovaných odkazů na další literaturu. Proto
lze tuto publikaci vřele doporučit například studentům jako vzácný aktuální podklad pro přípravu na zkoušku z analýzy digitálních modelů reliéfu, anebo odborné
veřejnosti jako souhrnný a přehledný informační zdroj o tomto oboru.
Praktická část pak obsahuje detailní „step-by-step“ návody, jak vybrané analýzy
ve výukovém sotwaru provést. Najdete zde velké množství široce uplatnitelných
analýz, od přípravy (jak vytvořit digitální model reliéfu), přes základy (spočítání
objemu přehrady, vytvoření rastrů se základními morfometrickými parametry –
sklon svahů, orientace svahů apod.), po koncepčně složitější analýzy (výpočet
rychlosti sedimentace v nádrži, stanovení ročního příkonu globálního slunečního
záření a další). Nechybí ani využití základních kroků hydrologického modelování
(například vytvoření údolní sítě). Návody nejenom, že deﬁnují, jaká data jsou pro
tu kterou analýzu potřebná, ale hlavně – a to je další velké plus publikace – udávají charakteristiku jednotlivých nastavení, jejich výhody a nevýhody, případně
doporučení, v jaké situaci to které nastavení nebo nástroj použít. Uživatel má tedy
při provádění vlastní analýzy dostatek informací i v případě různých vstupních
dat a podmínek.
Publikace je doplněna názornými a kvalitními obrázky, které dobře ilustrují
hlavní myšlenky autorů, důležité kroky při analýzách a ukazují, jak by měly vypadat výsledky. Škoda, že publikace neobsahuje sadu tréninkových vstupních dat,
například stažitelnou z internetu anebo přiloženou k publikaci na CD (případně
zaslanou na vyžádání autory, cest se nabízí mnoho). Takto mohou uživatelé použít
pouze vlastní data a nikdy nebudou schopni zreprodukovat výsledky praktických
úkolů z publikace (a zjistit, že někde dělají něco chybně).
Je třeba počítat s tím, že s vývojem zvoleného sotwaru se návody k jednotlivým
úkolům jednou stanou neaktuální. Tím, jak jsou podrobné, i s malou změnou sotwaru se stanou nereprodukovatelnými. Všichni si pamatujeme podstatnou změnu
v umístění nástrojů ve výukovém sotwaru mezi verzí 9 a 10 a autoři mohou (spolu
se mnou) jen doufat, že podobné podstatné překopání vývojáři tohoto sotwaru
na delší dobu neplánují.
Ovšem v současnosti tato publikace, se svým souhrnným teoretickým základem
a množstvím detailních postupů, jak získat číselná data o zemském povrchu, patří
k naprosto aktuálním a nepostradatelným zdrojům vědění nejen v geomorfologii.
I přestože se morfometrickou analýzou reliéfu intenzivně zabývám celou svou
kariéru, přečtením této publikace jsem se některým věcem přiučila. Pominu-li
skutečnost, že uživatelům bohužel bude práci komplikovat známá nestabilita
výukového sotwaru, zakoupení, prostudování a využívání této publikace mohu
jen doporučit.
Veronika Kapustová, Ostravská univerzita,
e-mail: veronika.kapustova@osu.cz
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Blackwill, R. – Harris, J.: War by Other Means: Geoeconomics and StatecraY.
Belknap Press, Cambridge 2016, 384 s. ISBN 978-0-674-73721-1.
Recenzovaná kniha představuje praktického rádce pro tvůrce americké zahraniční politiky. Její teoretické ukotvení lze
hledat v neorealistickém přístupu ke geopolitice, který chápe
mezinárodní vztahy jako „anarchii“ (Behravesch 2010), pro
kterou je typická absence mocného aktéra vystupujícího jako
mediátor konﬂiktů (Blažek, Hampl 2009). Státy tak jsou nuceny pro své přežití hájit individuální národní zájmy bez ohledu
na morální normy (Behravesch 2010).
Geoekonomika je představena jako klíčový přístup formující podobu současných mezinárodních vztahů. Základní tezí je,
že geoekonomické nástroje nejsou Spojenými státy americkými (USA) dostatečně
uplatňovány, což přispívá k marginalizaci pozice USA jako globálního aktéra. Cílem
knihy je: 1) pochopit, jakým způsobem státy uplatňují geoekonomické nástroje;
2) odhalit faktory ovlivňující efektivitu těchto nástrojů; 3) odpovědět na otázku,
proč geoekonomika stoupá na významu a jak mění mezinárodní systém; 4) navrhnout opatření ke zvýšení efektivity geoekonomických nástrojů a jejich širšímu
uplatňování v zahraniční politice USA. Kniha je vybavena jmenným rejstříkem,
který usnadňuje orientaci.
Geoekonomiku deﬁnují autoři jako ekonomické nástroje, s jejichž pomocí jsou
naplňovány národní geopolitické cíle. Geoekonomiku lze vnímat v analytické dimenzi jako prostředek pro studium mezinárodních vztahů, ale také v normativní
dimenzi jako způsob praktické aplikace. Geoekonomické nástroje se vyskytují
v těchto tematických oblastech: obchodní a investiční politice, ekonomických
sankcích, „cyber“ sféře, rozvojové pomoci, monetární, energetické a komoditní
politice. Na druhou stranu geopolitika využívá k naplnění národních zájmů
politickou moc a jako prostředek jí slouží kontrola geograﬁckých proměnných.
Geoekonomika tedy kombinuje logiku geopolitiky s nástroji ekonomiky, zatímco
geopolitika používá například i vojenské nástroje.
V části věnované empirii autoři používají geoekonomiku v analytické dimenzi, čímž demonstrují její vliv na současný mezinárodní systém. Slouží jim
k tomu příklady aplikace geoekonomických nástrojů z celého světa, přičemž
jejich nejčastějším původcem je Čína, která se tak stala inspirací pro zahraniční
politiku USA.
Jednu z hlavních příčin zvyšování významu geoekonomiky vidí autoři v rozšíření státního kapitalismu. Státně kapitalistické státy mají více disponibilních
ﬁnančních zdrojů, které, oproti liberálně demokratickým zemím, nepodléhají
veřejné kontrole státních výdajů. Dokladem výhodnosti nižší úrovně demokracie
pro geoekonomiku je seznam deseti největších tzv. sovereign wealth funds (často
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využívaných pro geoekonomicky motivované zahraniční investice), kde pouze
jeden spravuje demokratický stát (Norsko).
Do konce 70. let USA uplatňovaly v zahraniční politice geoekonomické nástroje,
což se poté začalo, pod vlivem laissez-faire zásady oddělení státu od vlivu na ekonomiku, měnit ve prospěch ryze ekonomických politik. Prosazování volného
mezinárodního obchodu od konce 70. let, ale především po konci studené války,
fungovalo ve prospěch zájmů USA. Autoři tímto popírají politickou neutralitu
propagace volného obchodu. S nárůstem moci rivalů USA, kteří geoekonomické
nástroje využívají, přestal být liberální ekonomický systém pro USA výhodný. Se
ztrátou možnosti využít geoekonomické nástroje začaly USA v zahraniční politice
více prosazovat nasazení ozbrojených sil jako tradičního nástroje geopolitiky.
Po empirické části následuje část návrhová, kde autoři posouvají geoekonomiku
do dimenze normativní, aby mohli formulovat doporučení pro zahraniční politiku USA.
USA mají v současnosti k dispozici konvenční nástroje jako dohody o volném
obchodu a bilaterální investiční smlouvy. Geoekonomické nástroje jsou sice pro
dosažení geopolitických cílů vhodnější, avšak USA nejsou dostupné. Zajímavé
možnosti se tak podle autorů USA otevírají v komplexních obchodních a investičních dohodách jako je Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)
a Transpaciﬁcké partnerství (TPP).
Dosud nevyužitý geoekonomický potenciál vidí autoři také v „břidlicové revoluci“. V roce 2013 překonaly USA v objemu produkce ropy a plynu Rusko, a pokud
by těžba dosáhla prognózovaného vrcholu 14–15 miliónů barelů ropy za rok, USA
by výrazně posílily vyjednávací páky vůči znepřáteleným velkým exportérům
ropy (např. Rusku). Na druhou stranu mohou USA státům s ložisky břidlicového
plynu poskytnout při zakládání dolů know-how, a tím rozšířit sféru vlivu. Jedná se
například o Polsko nebo Ukrajinu, které by tak mohly snížit závislost na importu
z Ruska. Vzhledem k tomu, že těžbu provádí v USA soukromé ﬁrmy, export ropy
a plynu nyní podléhá čistě ekonomické logice bez ohledu na národní geopolitické
cíle. Proto autoři navrhují zájmy koordinovat v rámci dohod TTIP a TPP.
Nyní několik kritických poznámek. Pozitivně hodnotím, že autoři přiznávají
situovanost vlastního vědění – otevřeně se například hlásí k odkazu H. Kissingera.
Subjektivní interpretaci znalostí a na ní založených doporučení pro zefektivnění
zahraniční politiky, a tím dosažení národních cílů, považuji za legitimní postup.
Jako problematické však vnímám (sebe)pojetí USA, které mají ve světě „unikátní roli a zodpovědnost“ jako „přední poskytovatel globálních veřejných statků“
(s. 14). Avšak uplatňování geoekonomických nástrojů vede k rozšiřování světového systému, do kterého jsou podle Wallersteina (1979) státy (semi)periferie
v rámci osové dělby práce zapojeny nerovným způsobem, čímž dochází k odčerpávání nadhodnoty z těchto států. Přestože cílem knihy není zkoumání povahy
„globálních statků“ a v knize se o nich nedozvíme více, než že jsou USA jejich
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„předním poskytovatelem“, autorům slouží jako morální opora pro obhajování
partikulárních národních zájmů. Absence zkušenosti států mimo jádro autorům
umožňuje zastřít fakt, že prosazování zájmů USA může být se zájmy těchto států
v konﬂiktu.
Podle autorů by se součástí TTIP měla stát opatření na ochranu klimatu, neboť
jeho změna a zvyšování hladiny světového oceánu představuje podle v knize citovaného bývalého velitele amerického námořnictva (Locklear 2013, s. 237) zásadní
světovou bezpečnostní hrozbu. Jakým způsobem by toto téma mělo být do dohod
integrováno, autoři bohužel nepíší. Podle mého názoru se však jedná o podnětný
návrh, neboť fungující klimatický systém lze považovat za jeden z klíčových „globálních veřejných statků“. Integrace by poskytla možnost k aplikaci geoekonomických nástrojů z oblasti obchodu a investic v případě neplnění závazků k ochraně
klimatu. To by představovalo posun od klimatických dohod jako Kjótský protokol
a Klimatická dohoda z Paříže, které, ač jsou jako součást mezinárodního práva
závazné, nemají stanoveny sankce při neplnění závazků (Euractiv 2015).
Vzhledem k návrhu autorů na zahrnutí tématu ochrany klimatu do dohody
TTIP se jeví rozporuplně návrh na propagaci těžby břidlicového plynu. Autoři
sice uvádí, že využití energie z břidlicových plynů produkuje pouze polovinu
skleníkových plynů ve srovnání s využitím uhlí nebo ropy, tento propočet je nicméně zpochybňován ve studii Evropského parlamentu (GŘVPU 2011). Autoři ale
především opomíjejí ekologickou zátěž samotné těžby, která přináší: 1) enormní
spotřebu vody; 2) rozsáhlou devastaci fytosféry, která snižuje schopnost termoregulace; 3) kontaminaci horninového podloží, podzemní a povrchové vody
toxickými, alergenními, mutagenními a karcinogenními látkami; 4) znečištění
ovzduší skleníkovými plyny, karcinogenními a neurotoxickými látkami (tamtéž).
Ekonomické přínosy TTIP vidí autoři v „celkovém zvýšení prosperity a ekonomické síly, která by se mohla stát základnou pro uplatňování moci USA a EU“
(s. 191). Nicméně ze studie zadané MPO ČR (Rezková a kol. 2016) vyplývá, že ekonomický přínos pro Česko by byl i podle nejoptimističtější varianty marginální.
Zde se projevuje limit hodnocení dopadu americké zahraniční politiky, který
nezohledňuje pozici semi-periferijní země.
Podle autorů je jedním z cílů zahraniční politiky USA šíření demokratických
hodnot. To je ovšem v kontradikci s TTIP, neboť dohoda rozšiřuje uplatnitelnost
arbitráží na ochranu investic amerických ﬁrem, čímž omezuje moc nezávislého
soudnictví. Nadto se zákonodárství cílových zemí dostává pod silný tlak investorů,
aby nepřijímalo zákony ohrožující investice, které se často týkají ochrany životního prostředí nebo práv zaměstnanců (Denková 2015). Pochybnosti o demokratičnosti navíc vyvolává samotný vyjednávací proces a utajení podoby TTIP (Uhnák
2016). Vyvstává tudíž otázka, v jakém vztahu jsou geoekonomické nástroje – dosud
uplatňované především nedemokratickými státy – a demokracie a čím vším se
u těchto států hodlají USA inspirovat.

40 informace čgs 37/1 (2018)

Autorům se díky analýze široké empirické evidence podařilo odhalit trendy,
které mají rostoucí vliv na podobu mezinárodních vztahů, a identiﬁkovat příčiny
těchto změn. I přes nastíněné nedostatky a rozpory v návrhové části představuje
kniha zajímavý pohled na mezinárodní vztahy, a proto zaujme širší publikum,
než pouze tvůrce americké zahraniční politiky. Geokonomické nástroje navržené autory přímo pro USA však v kontextu politiky pod heslem „America First“
a příznačného odstoupení od TPP a Klimatické dohody z Paříže naznačují, že
doporučení autorů nebude Trumpova administrativa příliš nakloněna.
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