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VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA 
 
 

Oznamujeme, že se dne 12. listopadu 2021 od 11.00 hod. v místnosti L439 

(změna místnosti vyhrazena)  

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, ul. Chittussiho 10 v Ostravě, koná  

veřejná přednáška v rámci habilitačního řízení  

pana 

 
RNDr. Tomáše Hocha, Ph.D. 

 
s názvem 

 
„Narativy nezávislosti a strategie cílené na získání mezinárodního uznání  

Abcházie a Jižní Osetie“. 
 
 

 
Abstrakt veřejné přednášky: 
 
Přednáška se zaměří na oblast narativů legitimizujících touhu po samostatnosti v neuznaných státech, 

a to na příkladu Abcházie a Jižní Osetie. Ačkoliv se oba de facto státy snaží odtrhnout od stejného 

státu (Gruzie) a v evropském veřejném prostoru bývají obvykle označovány jako podobné případy, v 

oblasti přístupu k mezinárodnímu uznání se obě entity značně odlišují. Zatímco v Abcházii je již od 

počátku 90. let 20. století myšlenka nezávislosti hluboce zakořeněna ve veřejném prostoru, v Jižní 

Osetii momentálně převládá vůle po sjednocení se svým patronským státem – Ruskem. Celá diskuse 

o státní suverenitě je tam mnohem více komplikovaná a proměnlivá v čase. V přednášce bude 

nejdříve konceptualizována de facto státnost. Poté budou představeny strategie, jejichž 

prostřednictvím elity obou de facto států usilují o legitimitu vůči domácímu i mezinárodnímu publiku a 

budou analyzovány faktory, které podporují sjednocení s Ruskem či ideu nezávislosti. A protože z 

výzkumu autora vyplývá, že nezávislost či připojení k patronskému státu nemusí být za určitých 

okolností vzájemně se vylučujícími koncepty, nýbrž spíše koncepty překrývajícími se, bude závěr 

věnován povaze tohoto překryvu a úvahám, zda je nadále užitečné definovat de facto státy jako entity 

usilující primárně o mezinárodní uznání nezávislosti. 

 
Přednáška bude konána hybridní formou -  https://cesnet.zoom.us/j/99584497465 
 
Habilitant: 
 
RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D. 

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Datum zahájení habilitačního řízení: 12. února 2021 

Datum předpokládaného zasedání Vědecké rady PřF OU: 1. polovina roku 2022  

Habilitační řízení pro obor: Politická a kulturní geografie      

https://cesnet.zoom.us/j/99584497465

