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KNIHOVNIČKA

sociálněvědná

Začal nový akademický rok a tisíce mladých lidí budou mít povinnost napsat
různé kvalifikační práce. Mnoho studentů – i jejich učitele – by mohla zaujmout kniha PETRA DRULÁKA a kol.
Jak zkoumat politiku (Portál, Praha 2008, 256 stran, 345 Kč). Publikace
s podtitulem Kvalitativní metodologie
v politologii a mezinárodních vztazích
přibližuje sedm důležitých analytických
konceptů politické vědy. Vedle poměrně známých, jako například komparativní případové studie či diskursivní
analýzy, tu najdeme i analýzu metafor,
v níž se politologie úzce stýká se sociolingvistikou. Právě tato kapitola může
velmi prospět také zájemcům z jiných
oborů, novinářům i zvídavým laikům,
jelikož dobře tříbí smysl pro rétorickou
stránku politiky a stýká se tak s každodenní zkušeností. Předností knihy
je její logické a pečlivé členění: každá
kapitola je ukončena shrnujícím a hodnotícím závěrem, výběrem doporučené četby a otázkami k tématu. Výborná
je snaha přiblížit jednotlivé metodologie popisem jedné případové studie, jen
by tyto části mohly být lépe odlišeny
nadpisem.

Ke kladům práce patří snaha o pojmovou přesnost, kterou ostatně Petr
Drulák razí i coby šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy (doporučuji jeho speciální číslo z roku 2006 věnované epistemologickým otázkám – je
zde řada přesahů k jiným oborům
i k praktické politice). Kniha Jak zkoumat politiku může dobře sloužit i při
různých „úvodech do studia“ ve společenskovědních oborech. Pokud by ji
případné další – brožované – vydání
mohlo zlevnit, tím lépe. Snad si publikace všimnou lidé ovlivňující vybavení českých knihoven. Je totiž smutné, že v nich většina důležitých prací,
na které autoři odkazují, stále chybí.
Doufejme, že o tom ví i co nejvíce nakladatelů uvažujících o překladech
společenskovědních titulů.
Na přináležitost do oddělení „příručky“ i v soukromých knihovnách aspiruje také Politická sociologie KARLA B. MÜLLERA (Portál, Praha 2008,
216 stran, 255 Kč). Autor v ní spojuje
popis formování a metodologie politické sociologie se svými badatelskými
zájmy o témata občanské společnosti
a modernity. Čtvrtá, závěrečná kapitola
předvádí uplatnění konceptů politické
sociologie na příkladu české občanské
společnosti a kvality tuzemské demokracie. Tato část má i historický záběr,
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pojednání o letech 1848–1989 na pouhých deseti stranách je ovšem příliš zkratkovité. Naštěstí Karel B. Müller dokáže ve většině textu výrazovou
hutnost spojit se srozumitelností a citem pro vystižení podstatného. U tabulek a grafů, jichž je tu ovšem velmi poskrovnu, bude nejeden čtenář postrádat
úplný zápis bibliografického údaje, podobně to někdy vadí i v odkazech na
další literaturu. Věcný rejstřík a celkem
třiatřicet vesměs dobře zvolených, graficky odlišených definic významných
pojmů (informační boxy) práci jistě
pomohou ke statusu solidní oborové
příručky.
Další novinka z nakladatelství Portál
může zaujmout široký okruh čtenářů, jelikož v mnohém přesahuje svoji
disciplínu, tentokrát teorii mezinárodních vztahů. Známí politologové PAVEL BARŠA a ONDŘEJ CÍSAŘ v knize Anarchie a řád ve světové politice
(Portál, Praha 2008, 560 stran, 599 Kč)
předkládají kompendium přehledně seznamující s tím, co v dané oblasti přinášejí jednotlivé koncepty či školy, především realismus, liberalismus,
marxismus a konstruktivismus. Přínos
takové práce je zřejmý, stačí pomyslet
na to, jak poklesle se v českém hlavním
politickém a mediálním proudu pojednává o klíčových zahraničněpolitických

tématech. Nikdo, kdo se alespoň trochu poučí o ústředních přístupech,
sociálně-filosofických zdrojích a dogmatech oboru mezinárodních vztahů,
nespolkne například primitivní vyprávění o soubojích Dobra (my, tedy Západ) se Zlem (islamisté, potažmo celý
islámský svět, nebo Rusko).
Jako pozvání k četbě ocitujme šest scénářů budoucnosti světového systému:
nástup nového středověku, posilování
multilateralismu, vítězství amerického
impéria, návrat multipolarity, ustavení
celosvětové unie a její proměna ve světový stát. Škoda, že i u tak pronikavých
autorů, jako jsou Barša s Císařem, najdeme příznakové a jednostranné uvádění přízvisek u jednotlivých osobností
oboru či sledované společenské oblasti. Kritičtí autoři se téměř nikdy nevyskytují bez přívlastků (například Gue
Debord je označen za „radikálně levicového teoretika“) nebo více či méně
pejorativní – i zavádějící – charakteristiky: kupříkladu vědec Noam Chomsky a dokumentarista Michael Moore
jsou prý publicisté (strana 430). Nejspíš
je to tím, že jsou oba také aktivisty, to
je podle všeho i pro nejvyšší patra české intelektuální elity přitěžující okolností. Třeba Raymond Aron či Henry Kissinger tak těsně „nálepkováni“
nejsou…

V údajném „střetu civilizací“, který
někteří autoři vidí jako nevyhnutelnou
osu současného a budoucího světového
dění, má hrát klíčovou roli náboženství. Tato huntingtonovská představa
je v hlavním proudu českého veřejného
diskursu mnohem vlivnější, než si zaslouží (výše zmíněné kompendium se
ale Samuelu Huntingtonovi právem věnuje jen málo). Tím vítanější je každá
práce, která přináší hlubší vhled do fenoménu religiozity. Platí to i o překladu
britské vysokoškolské učebnice Antropologie náboženství FIONY BOWIEOVÉ (Portál, Praha 2008, 336 stran,
499 Kč). Publikace, vydaná poprvé
v roce 1979 a před třemi lety aktualizovaná v druhém vydání, standardně
poslouží pro seznámení se s nejdůležitějšími tématy a klíčovými koncepty
oboru. Z učebnice je dobře patrné, jak
malou pozornost věnují antropologové náboženským jevům západního světa. Škoda, že doprovodný aparát knihy
spolu se seznamem literatury a rejstříkem nepřináší seznam informačních
boxů přibližujících klíčové osobnosti a pojmy. Publikaci takového typu by
to pomohlo více než pár nepříliš kvalitně reprodukovaných fotografií, to je ale
starý domácí nešvar, navíc s jasnými
finančními důvody.
PETR ŠAFAŘÍK

dopisy@literarky.cz

slavistiky, která pokračuje modernizací magisterského studia ve spolupráci
s řadou evropských univerzit. Vedle tohoto druhořadého upřesnění však pociťuji jako nutné se vyjádřit k větě, která
vyznívá jinak, než byla řečena: „Belgie
také nemá problém přijímat cizince“
neznamená, ze by belgická azylová nebo imigrační politika byla jiná než ta,
která je obecně aplikována v ostatních
evropských zemích. Zejména vlámské
pravicové strany postavily svůj volební úspěch na boji s přistěhovalci, na xenofobii a na argumentu o symetrii mezi
zvyšováním počtu cizinců se zločinností. Pravdou však je, že soužití čtyř národních specifik (vlámské, valonské,
bruselské a germánské v německé části Belgie) brzdí projevy extrémního
nacionalismu, k čemuž přispívá i kosmopolitnost Bruselu jako sídla řady
mezinárodních institucí. Abych upřesnil
v rozhovoru uvedenou formulaci, Belgičané tedy nemají problém s menšinami žijícími v jejich zemi, jednak proto,

že nedošlo k ghettoizaci, jako tomu je
na pařížských předměstích, jednak proto, že belgická identita se projevuje jen
sporadicky. Navíc existuje systematický
společenský, výchovný a mediální tlak
k toleranci odlišnosti, jako pozitivního
faktoru budování evropské identity.
Poslední upřesnění se týká věty o „neexistenci klasické demokracie“. Demokracie je politický režim, který existuje
pouze ve formě procesu sebezdokonalování. Ani americká, ani francouzská demokracie před padesáti lety nebyla totéž,
co je dnešní politický režim v těchto zemích: práva černochů anebo dekolonizace jsou fázemi tohoto procesu. V něm
je každá země na jiném stupni, i vzhledem ke svým specifikám a tradicím.
Smyslem mého tvrzení tedy nebylo, že
demokracie jako taková neexistuje, ale
že ve své definitivní formě existovat nemůže, že se jedná o virtuální model, jehož jediným smyslem je, že se k němu
snažíme co nejvíce přiblížit.
JAN RUBEŠ, Brusel

dopisy @ literarky.cz

Kreslené vtipy ze Západu a komentář ke zrodu malých avantgardních
divadel v Literárkách č. 41/1958 dávaly tušit, že doba ztrácí svou
zarputilost.
Je tomu již skoro půl roku, co v pražském
Rokoku poprvé hráli pásmo Vykradeno.
Bylo tehdy uvítáno kupodivu jednomyslně. Kdekdo si pochvaloval, že tam skupina mladých lidí skutečně dělá kabaret a že
ti mladí dělají kabaret pokrokový a přitom vkusný a vtipný. Za půl roku se stala
z Rokoka scénka, kterou si bylo těžko odmylset od pražského divadelního života.
Soubor se zkonsolidoval, zdá se, že i největší starosti dramaturgického rázu jsou
zažehnány. Tedy člověk si Rokoko sotva
může odmyslet…, co však nemůže člověk, může „ouřad“. Reorganizací Pražské
estrády (zřejmě nutné) má být „dislokováno“ i Rokoko. Zase by tedy Praha měla být bez politického kabaretu. Kolektiv
z Rokoka by se měl rozejít. Dobře zapo-
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čatá práce by se rozplynula vniveč. Pevně věříme, že se tak nestane. Ale mělo by
se brzy říci definitivní slovo, které stanoví statut Rokoka. Už proto, že v trvající atmosféře nejistoty se těm v Rokoku pracuje
opravdu velice těžko.

Kresba Hans Fischer

Upřesnění k rozhovoru
(LtN č. 40/2008)

V přepisu dlouhého rozhovoru, který jsem vedl s redaktorem LtN, panem
Eichlerem, došlo k několika zjednodušujícím formulacím anebo jejich vytržením z kontextu, které povazuji za nutné
uvést na pravou míru.
Především, studium slovanských jazyků
na Bruselské univerzitě lze kombinovat
již řadu let se studiem jazyků germánských, což je motivováno zejména důrazem na profesionalizaci našich absolventů. Je to první fáze rozsáhlé reformy

J I Ř Í S VOB ODA

Problém zvaný křídlatka
V poslední době si média všímají šíření invazních rostlin. Především při
povodních je v okolí koryt řek vykořeněna původní vegetace a je nahrazena invazními rostlinami, jako jsou například bolševník, netykavka a zvláště
úporná křídlatka. Jelikož mají neblahý
vliv na rozmanitost flory i fauny, byla
po právu vyhlášena těmto rostlinám
válka podporovaná i z evropských
fondů.
Křídlatka si však, podle mého, zasluhuje zvláštní pozornost. Je to vytrvalá léčebná nealergizující rostlina rozmnožující se téměř výlučně oddenky
či úlomky. Současně je to energetická
plodina dosahující ročních výnosů až
čtyřiceti tun sušiny z hektaru. Takové
množství biomasy stačí třeba na vytápění čtyř desítek pasivních rodinných
domků.
Život křídlatky mohu pozorovat již
více než dvacet let za domem, kde tato
rostlina roste na kamenitém severním
svahu ve stínu borovic a trvale zaujímá plochu asi deseti metrů čtverečních. Metr široký betonový chodník,
zatravněná plocha či husté keře spolehlivě brání v její expanzi. V zimě
listy křídlatky opadají a dutý stonek
uschne. Dá se lehce odlomit i podrtit

v prstech. Při spalování má stonek
křídlatky vlastnosti podobné dřevní
hmotě.
Pokud se nepodaří křídlatku z některých míst vymýtit, dovedl bych si
představit projekt, který by zasloužil environmentální podporu. Do nejbližší školy by se nainstaloval kotel
na biomasu, který by umožňoval křídlatku spalovat. Některé zimní dopoledne by se pak žáci školy v rámci
ekologické výchovy vydali křídlatku
sbírat a místní podnik by zajistil její
svoz ke škole. Lehce se dá spočítat, že
spálením jedné tuny křídlatky uspoříme čtyři sta krychlových metrů zemního plynu v hodnotě čtyř tisíc korun
a ušetříme atmosféru od šesti metráků
oxidu uhličitého.
Křídlatka je ve své podstatě ideální
energetická plodina. Jediné, co je třeba po založení plantáže dělat, je v zimě (nejlépe když je půda zamrzlá)
vyjet s kukuřičným kombajnem (v té
době nečinně stojícím) a suché stonky
křídlatky sklidit. Vhodné je poté rozptýlit po poli popel z dříve spálené křídlatky jako hnojivo. Pokud nahradíme
křídlatkou zemní plyn, získáme při
minimálních nákladech (žádné obdělávání půdy) z hektaru 160 000 korun
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a ušetříme atmosféru od čtyřiadvaceti
tun oxidu uhličitého. Navíc může být
další uhlík navazován v půdě ve formě humusu, neboť pole nebude oráno.
Jsem přesvědčen, že takovou efektivitu
zemědělské výroby není schopna u nás
nabídnout žádná jiná plodina.
Dnes je jasné, že si s křídlatkou nelze jen tak zahrávat a její využití jako
energetické plodiny musí předcházet
solidní vědecký výzkum. Je třeba dospět k jednoznačným opatřením k zamezení šíření křídlatky mimo pole
i zodpovědět otázku, zda mnohaleté
pěstování křídlatky na jednom stanovišti nevyčerpá půdu. Je proto nanejvýš žádoucí již dnes u nás založit několik malých farem, kde by se zkoumaly nejen způsoby pěstování, sklizně
a zpracování křídlatky, ale byl sledován i vývoj obsahu humusu a živin
v půdě. Bouřlivý nárůst poptávky po
energetických plodinách lze očekávat
během následujících deseti let. Pak
budou výsledky takového výzkumu, ať
pozitivní či negativní, velmi cenné.
Bůh nadělil lidstvu oheň, jaderné reakce a křídlatku. Oheň jsme se již poměrně dobře zvládat naučili, jadernou štěpnou reakci se zvládat učíme,
křídlatku snad zvládneme také.

Křídlatka česká (Reynoutria × bohemica) je kříženec křídlatky japonské
a křídlatky sachalinské, který byl poprvé popsán v roce 1983 z lokality nedaleko
lázní Běloves u Náchoda. Šíří se rychleji než rodičovské druhy. Foto archiv LtN

