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Alois Hynek: Geographium.  
After generation of strong synthesizing theoreticians in Czech geography the contemporary 
mainstream employs especially in component geographical disciplines with strong emhasizes in 
empiricism. The hidden continent of the Czech geography includes applied research in private 
and public sectors without publishing but highly relevant. On the other hand Czech geographical 
education is suffering a crisis in basic and secondary schools being reduced into only science, 
not humanities position. The lack of integrated geographical concept is experienced both in 
education and research. For this reason new ideas from Anglo-Saxon human geography  are 
accepted, with irony of their French philosophical background – J.Derrida and M.Foucault as 
actors. 
The focus in landscapes and regions opens the concept of ESPECT including mono/polycentric 
relations between economy, society,politics, environment, culture and technology (actants). 
Geographium is an attempt to constitute geographical ontology, epistemology and metodology 
both for research and education. 
 
 
Motto: �eská geografie není nemocná, ale není mocná…(autor) 

1 Úvod  
V p�ístupech k humánní geografii uvád�jí AITKEN a VALLENTINE (2006) metodologii 

do t�sného sousedství teorie. Metodologie se podle DELANTYHO a STRYDOMA (2003) 
zabývá povahou a rozsahem pole svého studia, vztahem badatele k realit�, jeho 
rozvíjením v procesu poznávání, typy tvrzení týkajícími se reality a vztahem k jiným 
disciplinám �i typ�m poznání. Geografickou teorii vymezuje velmi inovativn� HUBBARD 
(2006) jako pokus promýšlet prostor novým zp�sobem. S odvoláním na T.Barnese vidí 
teorii jako vyjád�ení jevu novým slovníkem a syntaxem, jež m�ní zp�soby jejich 
interakce, což se projevuje v názorech, poznávání i v praxi lidí 

V �eské geografii mají dominantní roli teoretické p�ístupy M.Hampla a J.Demka, jež 
byly rozvinuty zásluhou edi�ního p�ístupu L.SÝKORY (1993). Ve slovenské geografii 
trvale p�sobí vliv �.Mi�iana, K.Ivani�ky, J.Paulova, J.Krcha, J.Drdoše, nov�ji rozvíjený 
R.Matlovi�em. V �eské univerzitní geografii je stále zastoupen p�edm�t ´teoretická 
geografie´. Pod vlivem  monografie R.PEETA (1998) byl na GÚ P�F MU v Brn� zaveden 
p�edm�t ´geografické myšlení´, který se nyní dostává i do doktorského studia geografie 
na P�F UK v Praze. 

Zcela novým zp�sobem za�íná ovliv�ovat vývoj humánní geografie, ozna�ované 
albertovskými geografy jako sociální, již ve 2.vydání spole�né dílo 42 p�evážn� britských 
( ale i kanadských a USA) geograf� editované P.CLOKEM, P.CRANGEM, M.GOODWINEM 
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(2005), kte�í v ní rozlišují základy, témata a pal�ivé otázky. V seznamu literatury je �ada 
dalších prací britských humánních geograf� zabývajících se metodami, geografickým 
myšlením, postupy, p�ístupy, tematizací. Je na míst� podotknout, že nastal �as 
nezbytného p�esunu teorie a metodologie �eské humánní, a nepochybn� i fyzické, 
geografie práv� od teoretické geografie ve sm�ru rozvíjení geografického myšlení. Jde 
o posun k výkladu, vysv�tlení, porozum�ní v širším kontextu ´jazykového obratu´ 
v rámci obratu kulturního. Tím není �e�eno, že testování, verifikace hypotéz nejsou na 
po�adu dne,ale rozhodn� nejsou jediným zp�sobem provozování výzkumu a nezbytnou 
sou�ástí teorií. Teorie dnes zahrnují jak znalosti, vztahy, uspo�ádání, tak komunikaci a 
konstrukci znalostí 

Metodologie je sou�ástí epistemologie, která si klade otázku: Jak m�žeme znát sv�t? 
J.Derrida je autorem výrok�: není nic mimo kontext, v textu není inherentní pravda.Tím 
se dostáváme k diskurzu, jenž je dán schopnostmi ú�astník� a pravidly komunikace. 
Projevují se v n�m tvrzení, moc i instituce, prom�nlivost sociální identity. Ale nelze 
opomenout Deleuze tvrdícího n�co jiného, a sice, že za vším je touha. Stejn� tak 
Feyerabend�v p�ístup ´against method´a ´anything goes´ nelze explicitn� vylu�ovat. Je na 
míst� otázka, pro� v tak velmi oce�ované monografii BLAŽEK,J., UHLÍ�,D. 2002, práv� 
chybí. 
 

2 Geographium  
P�edstavuje hutnou grafickou zkratku reprezentace geografie jako v�dní discipliny i 

její sociální konstrukce. Inspirací je kartomium E.S.Bose z r.1982 uvedené v �lánku 
HYNEK, A., HERBER,V., TRNKA, P. 1984, jeho p�vod je nepochybn� v inspiraci 
bruselským atomiem. P�edložené geographium se nezabývá díl�ími geografickými 
disciplinami,ale jejich možným spojením ve studiu krajin a region�. Vychází z �eské 
praxe jejich studia, v níž se krajinou zabývá hlavn� fyzická geografie, zatímco regiony 
humánní (´sociální´) geografie. P�itom geografické studium kulturní krajiny není bez 
humánní geografie plnohodnotné a na druhé stran� existují fyzickogeografické 
regiony.T�mito tématy se autor zabývá ve svých p�edcházejících pracech. 

Jádrem geographia je p�ístup ESPECT (HYNEK a HYNEK, 2007), který rela�ním 
zp�sobem hledá vazby mezi svými složkami bu	 monocentricky nebo polycentricky,ale 
vždy ve vztahu k centrálnímu mechanismu, jímž je foucaultovsky pojaté generování 
moci, její nejen negativní, nýbrž i pozitivní p�sobení, ale také odpor v��i moci. 
Prostorov� se projevuje heterotopií nejen ve Foucaltov� vymezení,ale také v �ad� jeho 
interpretací, p�edevším v postmoderní geografii, nap�. u M.Deara a dalších. 
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Obr. 1: ESPECT a TODS ( prostorovost, �asovost, nadvláda, útlak) 
(A.HYNEK, N.HYNEK 2007) 

Geographium zahrnuje základní otázky studia míst, reflexivní a sociáln� konstruktivní 
pojetí geografie, návaznost teorie, empirie a aplikací v geografii, roli kultury, posun ve 
studiu význam�, chápání, porozum�ní a rozlišení 4 prostorovostí, kterými se geografie 
zabývá: p�írodní, socioekonomickou, imaginativní (percepce, imaginace) a performativní. 
Po ´kulturním obratu´, jímž chápeme kulturu jako proces, v n�mž je významná role 
jazyka a textu v tvorb� významu zt�lesn�ném a zako�en�ném v materiálním a sociálním 
sv�t� je kultura základním prost�edkem/zp�sobem, jímž jsou spole�nost a prostor 
konstruovány. 
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Obr. 2: Geographium (orig.) 

 
 



  43 

Kultura poskytuje lidem jejich systém identity a zárove� mapuje mocensky dané 
sociální a prostorové hierarchie, tvaruje spole�nost, je médiem, jímž je sociální zm�na 
zažívána, sout�žena a konstituována. Sv�t, podle PHILLIPSE 2005, je vlastn� sout�ží. 
M.Foucault v �ad� svých prací (nap�. FOUCAULT, M.2005) �eší historii a geografii moci 
vyjád�ené institucionálními a vládními praktikami/postupy, pro n�j není moc 
k odvržení,ale k užití a p�em�n�. 

3 Tematizace, metody,postupy  
Setrvávající p�ílišná disciplinarizace �eské geografie je nejen brzdou její plurality, ale 

nese sebou v�tší interdisciplinární spolupráci díl�ích geografických disciplin 
s obdobnými negeografickými díl�ími disciplinami na úkor emergen�ního vývoje 
geografie �asto pod taktovkou ne-geograf�. P�itom témata jako jsou m�sto, venkov, 
krajina, životní prost�edí k tomu p�ímo vybízejí. Jsou výjimky – druhé bydlení (J.Vágner, 
D. Fialová), pohrani�í (M. Je�ábek), �áste�n� i periferní oblasti. 

P�íkladem praktické humánní geografie je monografie CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., 
GOODWIN, M., PAINTER, J., PHILO, C. 2004, v níž jsou rozlišeny postupy tvorby 
geografických dat a jejich geografických interpretací v praktické humánní geografii. 
Práv� na rozdílu geografického myšlení C.Sauera a L.McDowellové ukazují auto�i vývoj 
geografického myšlení a jeho sou�asnou dynamiku. Zcela zásadn� odmítají ozna�ení 
kvalitativních dat jako tzv.m�kkých dat a preferují rozlišení dat povrchových a 
hlubinných. Bude zajímavé srovnat debatu o kvantitativních a kvalitativních datech na 
této konferenci. Nepochybn� je to interpretace, která dává dat�m smysl v souvislostech 
metodologických – širší reflexi a debat� o principech uvažování specifikujících otázky i 
odpov�di. Jako zdroje dat jsou rozlišovány nejen oficiální,ale i neoficiální prameny, 
imaginativní zdroje, rozhovory s lidmi, pozorování, participace a etnografie (v plurále). 

Tvorba geografických interpretací zahrnuje prosívání a t�íd�ní dat, výpo�ty, 
vysv�tlení, porozum�ní v sedmi podobách – kritické, �emeslné, etnografické, 
ikonografické, konverza�ní, terapeutické a nekonstruktivistické. Zmín�ní auto�i nicmén� 
dávají za pravdu M.Weberovi, který dokázal spojit verstehen  a erklären. Pokra�ují pak 
v reprezentování humánních geografií a politice praktické humánní geografie, kterou 
udává poptávka a tlaky na výzkum, sociální vztahy s nezbytnou debatou o etice, morálce. 

Pro studium krajin i region� je d�ležitý výzkum politiky regulující sociální život 
použitím teoretických koncept� suverenity (svrchovanosti) a biomoci, jež rozvinul 
M.Foucault tak, že jsou použitelné i v geografii (CRAMPTON, J., ELDEN,S., eds. 2007). 
Foucaultova analýza moci - suverénní moci - p�inesla vysv�tlení územní integrity státu a 
v p�ípad� produktivn� konstituované biomoci regulaci populace r�znými postupy vlády 
nad lidskými životy tak, že prolíná do postoj� a chování lidí,aniž lidé ji cítí jako porobu. 
Struktury suverenity se projevují rozmanitými režimy ekonomickými, trávením volného 
�asu atd. a biomoc zajiš
uje reprodukci každodenních �inností ve struktu�e suverenity. 
Sociopolitický �ád daný vládními racionalitami hraje sjednocující nebo rozd�lující roli 
hlavn� v periferních územích, jejichž stadium p�ináší �adu nových dosud opomíjených 
skute�ností, nap�. po pádu železné opony. (HYNEK, A., HYNEK,N.,SVOZIL,B., v tisku) 

Nemén� tak inspirující jako M.Foucault je J.Derrida svým výrokem, že není 
budoucnost bez uznání radikální jinakosti, nikoliv však v identit�, ale ve vzdoru pre-
determinaci.Geograficky jej vyjad�uje nap�.S.Whatmore konceptem hybrid� (in 
AITKEN, S., VALLENTINE, G.2006.). J.Derrida je p�edevším inspirující konceptem 
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dekonstrukce, kterou lze chápat jako metodu tematického studia, zp�sob �tení, psaní, 
rozum�ní text�m,ale také jako vlastnost v�cí jako takových, toho, co se d�je. Význam 
není inheritní,ale je dán existencí, p�ítomností, platností, konstituováním toho, co je 
z toho vylou�eno. Teorie st�edisek (central place theory) jasn� vykazuje možnost 
derridovské interpretace of von Thünena, p�es Kohla, Christallera, Lösche , Isarda až po 
J.Friedmanna, McCanna, Bona: vyvíjely se nejen názory,ale i realita. 

4 Záv�r 
A
 se nám to líbí, nebo ne, nem�žeme v geografii uniknout poststrukturalismu. 

Oblíbená klišé o konci –ism�, avantgard jsou jen projevem závisti, možná i neschopnosti, 
nic víc, nic mí�. Postrukturalismus p�ináší v�tší pozornost jazyku v konstrukci v�d�ní na 
rozdíl od strukturalismu, který stojí na pevné form� jazyka, nikoliv na instabilit� textu 
(AITKEN,S., VALLENTINE, G.2006.). Jazyk utvá�í subjekty a �iní hranici mezi realitami a 
simulakry bezvýznamnou, není nic ´za textem´. Proto bychom m�li být obez�etn�jší 
k mapám, text�m, více sázet na intersubjektivitu než na neplodné debaty o subjektivit� a 
objektivit�. Nicmén� i v postrukturalismu je �ád a tím je diskurz, existuje v�bec �eský 
geografický diskurz? Možná bude Plze� tím místem, kde kone�n� za�ne…. 
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