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Predslov
Dynamický vývoj Đudskej spoloþnosti v posledných dekádach priniesol a pod
vplyvom neustále sa prehlbujúcej globalizácie stále prináša množstvo signifikantných
zmien vo všetkých sférach spoloþenského života. Nie všetky zmeny sú však pozitívne.
Naopak, pozitíva v podobe nových vedeckých objavov, ćalšieho technického þi
technologického pokroku, demokratizácie, liberalizácie alebo internacionalizácie sú
každodenne konfrontované s mnohými negatívami, ktoré sa prejavujú napríklad
v podobe sociálnych, ekonomických, environmentálnych alebo bezpeþnostných
globálnych problémov Đudstva, raste (najmä) asymetrických bezpeþnostných hrozieb,
neklesajúcom poþte vnútroštátnych a medzištátnych ozbrojených konfliktov alebo
v ćalšom zvyšovaní napätia v medzinárodných vzĢahoch.
Po urþitom období stagnácie, ktoré nasledovalo po skonþení studenej vojny,
keć medzinárodné vzĢahy alebo bezpeþnostná veda predstavovali jedny z najmenej
zaujímavých vedných odborov, bohužiaĐ, práve prehlbovanie vyššie uvedených
negatívnych javov opätovne vzbudilo zvýšený dopyt o výskum v oblasti bezpeþnosti
a obrany štátu þi politických vied, a zároveĖ podporilo záujem o štúdium politológie,
medzinárodných vzĢahov a taktiež geopolitiky a politickej geografie. Významným
spôsobom sa tento trend prejavil aj na poþte publikácií, štúdií a vedeckých þi
odborných þlánkov a ćalších prác zo zmienených oblastí.
Napriek tomu, že aj v slovenských podmienkach vzniklo viacero vysoko
kvalitných publikácií, naćalej existujú urþité biele miesta, ktoré je potrebné postupne
zapĎĖaĢ, resp. vzhĐadom na už zmienenú vysokú dynamiku súþasného vývoja,
aktualizovaĢ. Aj preto sme sa rozhodli, že študentom, pedagógom i ćalším záujemcom
prinesieme v tejto publikácii nielen známe a overené poznatky, ale aj najnovšie
informácie, fakty a zistenia; a to predovšetkým z geopolitiky ako prierezového vedného
odboru, ktorý sa zameriava na objasĖovanie politických javov a procesov a pohyb
moci a sily v priestorových dimenziách, a þiastoþne aj z oblasti politológie, politickej
geografie a medzinárodných vzĢahov.
Publikácia je obsahovo rozdelená do štyroch kapitol, v ktorých sa postupne
zaoberáme teoretickými východiskami skúmania geopolitiky ako vedného odboru,
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problematikou jej vymedzenia, definovania a vzájomných vĢahov s geografiou
a politickou geografiou, vymedzením základných kategórií geopolitiky a jej
teoretickými zdrojmi v podobe nemeckej, anglosaskej, ruskej alebo francúzskej þi inej
geopolitiky. Nezabúdame ani na informácie o jej významných prúdoch ako sú
mondealizmus, kontinentalizmus a panslavizmus alebo na novú þi kritickú geopolitiku,
ani na informácie o najvýznamnejších predstaviteĐoch a dielach jednotlivých smerov
geopolitického myslenia. ZároveĖ prinášame þitateĐom pohĐad na percepciu
geopolitiky v podobe rôznych koncepcií, doktrín a stratégií, metód a analýz, politík
a politických aktivít, alebo ako nástroja politickej a geografickej premeny sveta
a spoloþnosti.
Jednotlivé kapitoly sú zakonþené súborom otázok na opakovanie, ktoré smerujú
k najdôležitejším údajom a informáciám obsiahnutým v danej kapitole, a ktoré by mali
þitateĐom pomôcĢ zhrnúĢ a utriediĢ si získané poznatky. ZároveĖ na konci každej
kapitoly uvádzame prehĐad odporúþanej literatúry, ktorým by sme chceli podnietiĢ
prípadných záujemcov o ćalšie štúdium predmetnej problematiky.
VzhĐadom k tomu, že publikácia je zameraná na riešenie špecifického obsahu
vysokoškolskej prípravy, je možné ju využívaĢ na štúdium najmä v prvých dvoch
stupĖoch vysokoškolského štúdia, predovšetkých v študijných odboroch zaoberajúcich
sa problematikou medzinárodných vzĢahov, politológiou a politickými vedami, a tiež
v študijných odboroch zaoberajúcich sa problematikou bezpeþnosti a obrany štátu
a medzinárodného krízového manažmentu. ZároveĖ môže byĢ využitá v odborných
alebo kariérnych kurzoch pre príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo
civilných zamestnancov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú problematikou
medzinárodných vzĢahov, národnej a medzinárodnej bezpeþnosti, obrany a krízového
manažmentu.
Dodávame, že aj napriek snahe byĢ maximálne objektívni a neutrálni, sme si
vedomí toho, že každý text, odborný aj neodborný, je ovplyvnený jeho autorom.
A preto i keć v publikácii využívame poznatky viacerých renomovaných domácich
i zahraniþných odborníkov a opierame sa o množstvo najnovších dostupných údajov
a aktuálnych informácií, nepovažujeme naše odborné názory a hodnotenia za jediné
správne, ale nechávame ich otvorené pre ćalšiu odbornú diskusiu podporenú ešte
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novšími a aktuálnejšími argumentmi a ešte hlbším štúdiom predmetnej problematiky.
V þase už zmienenej globalizácie sú to totiž práve vzdelaní a kvalifikovaní Đudia,
ktorých vedomosti, znalosti a schopnosti prijímaĢ, analyzovaĢ a využívaĢ získané
poznatky a informácie sú zdrojom konkurenþnej výhody a pilierom ćalšieho
napredovania našej spoloþnosti.
Autori
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