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Témata 
o Geografie jako objektivní obraz světa? 
o Krize reprezentace 

o ve filosofii, umění, společenských vědách 
o kritika reprezentace v geografii 
o ne-reprezentativní geografie 

o Orientalismus 
o kritika orientalismu 
o imaginativní geografie 
o orientalistické nevědomí 

o Reprezentace a orientalistické nevědomí ve výuce 
o Co s tím? 
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I. Geografie a reprezentace 
o Geografie vznikla z touhy po poznání světa 
o Stručná definice: Cílem geografie je interpretace světa, ve 

kterém žijeme 
o Geografické poznání dlouho chápáno jako vědecké, objektivní 
o Jako reprezentace tohoto světa 
o Ne dokonalá reprezentace, ale postupně se zpřesňující 

o od slovního popisu ke statistickým analýzám modelům 
o od mapových náčrtků ke GIS 
o od kompasu k GPS... 

o Reprezentace světa, jaký ve skutečnosti je 
o geografické vědění je prostým obrazem skutečného světa 
o jeho reprezentací, vytvářenou pomocí objektivních metod 

o Toto se změnilo s objevem kritiky takového pohledu 
o tato kritika je stará, vznikla mimo geografii, ale měla na ni zásadní 

vliv 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 



Kritika reprezentace ve 
filozofii 

o Martin Heideger (1889 – 1976) 
o Chybou západní filozofie je to, že 

reprezentaci považuje za pravdu. 
o Člověk je součástí dění ve světě, 

utváří ho; proto poznání světa 
nemůže být prostým obrazem (das 
Bild) 

o I filozofové (vědci...) jsou součástí 
světa a nemůžou být nezávislými 
pozorovateli. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 



Kritika reprezentace ve 
filozofii 

o Richard Rorty (1931 – 2007) 
o Pojetí vědění jako přesné 

reprezentace světa by mělo být 
opuštěno 

o Mělo by být nahrazeno 
pragmatickým pojetím vědění, které 
odstraní kontrast mezi myšlením a 
jednáním, mezi vytvářením 
reprezentací světa a aktivním 
vypořádáváním se s tímto světem. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 



Kritika reprezentace v 
umění 

o Malířství: dlouhé období 
naturalismu – založené na teorii 
lineární perspektivy – nahrazováno 
fragmentovanými pohledy 

o Paul Cézanne (1839 – 1906) 
o Později kubismus a 

abstrakcionismus  
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 





Kritika reprezentace ve 
společenských vědách 

o Od 60. let: „krize reprezentace“ 
o slova jsou něco jiného než skutečnost 

o Každá reprezentace světa je vždy zpochybnitelná 
o Vždy vytváří prostor pro různá vědění, spíše než by 

vyjadřovala „pravdu“.  
o Společné pro kritiku reprezentace: zpochybnění 

etablovaných autorit a zdrojů moci 
o spojeno s politickou revoltou a krizí politické 

reprezentace 60. let 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 



Kritika reprezentace v 
geografii 

o Od 70. let 
o Radikální geografie 
o Vytváření alternativních modelů 

města 
o David Harvey (*1935): 
o Liberální interpretace města 

(uspokojování potřeb obyvatel) vs. 
radikální (marxistická) interpretace 
(prostředek akumulace kapitálu).  

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 



Kritika reprezentace v 
geografii 

o Feministická geografie 
o Gillian Roseová (*1962): 
o Feminism and Geography: The Limits of 

Geographical Knowledge (1993) 
o Kdo vytváří geografické poznání? 
o Geografové z Jihu? Ženy? 

Černí/barevní geografové?... 
 o Krize reprezentace spojena s politickou reprezentace: 

o Kdo má moc vytvářet reprezentace světa, které jsou 
autorizovány, tj. považovány za správné a 
mainstreamové? 
o například učebnice zeměpisu? 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 



Kritika reprezentace v 
geografii 

o Kritická kartografie 
o Brian Harley (*1932 - 1991) 
o Mapy jsou koncentrací moci 

o nejsou pasivními nositeli poznání 
(informací) 

o Jsou naplněny různými druhy moci 
o Jsou výsledkem a zdrojem 

redukcionistického poznání. 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Poměrně rozsáhlý dotazník, celkem 44 otázek + „demografické“ otázky. 



Ne-reprezentativní geografie 
o Praxe a jednání jsou důležitější než 

reprezentace 
o Od 90. let 
o Vychází z teorií jednání 
o Nigel Thrift (*1949) 
o Usiluje o prezentaci (spíše než reprezentaci) 

každodenního, běžného života 
o Snaží se uchopit běh života, ne ho 

reprezentovat. 
o Usiluje o překonání rozporu mezi idealismem 

a realismem.  
o Navazuje na fenomenologické přístupy v 

humanistické geografii (Pickles) nebo na 
geografii času (Hägestrand)  



Ne-reprezentativní geografie 
o Důraz na jednání, „praktiky“ (practice) 
o Jednání často zahrnuje nepředvídatelné a 

nezamýšlené důsledky. 
o Jednání má performativní povahu (utváří svět i 

naše identity). 
o Důraz na afekt (emoce) 

o „emotional geographies“ 
o „Teorie“ se v nereprezentativních přístupech 

stává jen doplňkem jednání. 
o Cílem teorie není vysvětlovat nebo 

reprezentovat, ale být praktickým nástrojem k 
chápání světa.  



Co z krize reprezentace 
vyplývá pro geografii? 

o Pro mnohé nic (business as usual) – vytváření objektivních, 
autoritativních, „vědeckých“ reprezentací světa.  

o Pro ostatní nutnost hledání nových přístupů. 
o Kladoucích důraz na jednání a performativitu. 
o Ne-reprezentativní teorie nedává žádné přesné návody. 
o Snaha reprezentovat obvykle není úplně odmítnuta, ale 

všechny reprezentace jsou považovány za dílčí, proměnlivé, 
zpochybnitelné, neautoritativní. 

o Rolí geografů je spíše interpretovat vztahy mezi různými 
reprezentacemi (např. mapami) a jednáními (např. 
městským/regionálním plánováním). 

o Role učitelů geografie? 
o vychovávat studenty schopné takové intepretace?  



II. Orientalismus 
o Příklad konkrétního působení umělecké a 

vědecké reprezentace. 
o Vytváření myšlenek a vědění o Orientu. 
o Diskurz, který dává do kontrastu 

vyspělou, nadřazenou Evropu, a jí 
podřízený Orient. 

o Edward Saíd (1978) Orientalism 
o Soubor obrazů, uměleckých děl, beletrie i 

akademické literatury, jejichž 
prostřednictvím se v Evropě 19. a 20. stol. 
vytvářel obraz (reprezentace) Orientu. 

o Cílem není poznání života v Orientu, ale 
konstrukce mýtů a stereotypů.  



Orientalismus 
o Pomáhal (pomáhá?) konstruovat identitu 

obyvatel Occidentu jako kontrastní k „těm 
druhým“ – obyvatelům Orientu. 

o Said: „Bez pochopení diskurzu 
orientalismu není možné vysvětlit nesmírně 
systematické úsilí, jímž byla evropská 
kultura v postosvíceneckém období 
schopna vést a dokonce vytvářet Orient – 
politicky, sociálně, vojensky, vědecky i 
imaginativně.“ 

o Vytváření podřízené kultury kolonií, i 
představy Západu o vlastní nadřazenosti. 





Kritika orientalismu 
o Saíd vychází z Foucautova pojetí diskurzu. 
o Orientalismus - systém vědění, který nejen 

popisuje, ale vytváří Orient. 
o Není to západní fantazie o Orientu, ale 

rozsáhlý soubor textů, teorií a vědění. 
o Vhodný předmět studia evropských věd. 
o Orientalismus je mocenským 

uspořádáním, s politickými dopady 
o systém, který umožnil a legitimizoval 

evropskou nadvládu.  



Imaginativní geografie 
o Koncept, představený Saídem v roce 1978. 
o Orientalismus vytváří protiklady mezi 

„námi“ a „těmi druhými“. 
o ve smyslu mentálním i teritoriálním  

o Posiluje představu vnitřně homogenních a 
zásadně odlišných společností, oddělených 
teritoriálními hranicemi.  

o Imaginativní geografie zdůrazňují 
geografickou vzdálenost a rozdíly mezi 
tím, co je blízké a co je vzdálené.  
 



Imaginativní geografie 
o Založeny na představě binárních opozic: 

o Racionální – iracionální 
o Demokratický – despotický 
o Pokrokový – zaostalý 
o Maskulinní – feminní... 

o „Ten druhý“ často reprezentován jako 
barbarský, divoký, v kontrastu z Západu, 
který je představován jako civilizovaný, 
pokročilý, racionální, moderní. 

o Východ reprezentován jako religiózní, 
podivný a nebezpečný... 

o Pomáhají posilovat vnitřní identitu 
Evropy/Západu 



Imaginativní geografie 

o Imaginativní geografie mají reálné 
materiální dopady. 

o Derek Gregory: orientalismus vytváří to, 
co pojmenovává. 

o Moc, obsažená v imaginativních 
geografiích, vede západního 
čtenáře/posluchače k tomu, že akceptuje 
západní reprezentaci Orientu/Východu 
jako ten pravý Orient/Východ 
o platí i pro evropské cestovatele?    

 



Imaginativní geografie 
o Kritický koncept imaginativních geografií 

přenesen na studium toho, jak západní 
imaginace a koloniální instituce utvářely 
jiné regiony 
o například koloniální imaginace Irska ve 

Velké Británii 
o Gregory (1994) Geographical Imaginations 
o Derek Gregory ukazuje hlubokou a 

pokračující zakořeněnost orientalismu: 
o v mediální reprezentaci vzdálených regionů 
o v cestovním ruchu 
o v populární kultuře 
o v mezinárodní politice. 

o A také – v disciplíně geografie.    
 



Imaginativní geografie 

o Gregory (2004) The Colonial Present 
o interpretace reprezentací války proti teroru 

v médiích a politice 
o Diskurz orientalismu ovlivňuje to, jak jsou 

obyvatelé Blízkého východu 
reprezentováni jako potenciální nepřátelé 
Západu. 

o Jak tato reprezentace utváří konkrétní 
jednání vůči tomuto regionu – jeho 
reprezentaci jako vzdáleného, jiného – a 
tím umožňuje zdůvodňování vedení války 
vůči tomuto regionu. 
 



Imaginativní geografie – 
příklady v české geografii 

o Pavel Doboš: analýza zahraničního zpravodajství v 
pořadu Události ČT 

o Pavel Doboš: analýza diskusních fór o uprchlících 
na Facebooku 
o „orientalistické nevědomí“ 

o Jana Kristiánová: analýza učebnic zeměpisu 
 



Otázka: 
 orientalistické nevědomí ve 

výuce zeměpisu? 
o Může být (nebo snad je) zeměpis platformou, která 

podporuje kritické myšlení a poskytuje argumenty 
spíše k vyvracení, než potvrzování 
orientalistických stereotypů? 

o Místem pro vytváření různorodých ne-
reprezentativních interpretací – spíše než 
autoritativních reprezentací? 

o Pokud ano, jaké metody ve výuce použít?  



Děkuji za pozornost! 

Petr Daněk 
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU v 

Brně 
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