
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Ústav politologie 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Pavla Cvachovcová 

 

„Měkká moc“ v boji o hegemonii: Případ Číny 

Soft Power in the Struggle for Hegemony: The Case of China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2018          Prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. 



 
 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem 

řádně citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita  

v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 9. května 2018      

          ________________________ 

       Pavla Cvachovcová 



 
 

Poděkování 

Ráda bych zde vyjádřila poděkování prof. Pavlu Baršovi za vstřícnost,  

se kterou se ujal vedení mé práce, během něhož mi poskytl mnoho cenných rad  

a podnětů k dalšímu bádání. 



 
 

Anotace 

Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat roli soft power v mezinárodním 

prostředí z hlediska Power Transition Theory. Ústředním bodem je pozice  

soft power v konfliktu vzniknuvším v období střídání globální dominance. 

Hypotéza předpokládá, že v stát v roli vyzyvatele ve 21. století preferuje využití 

soft power před tradičním válečným konfliktem za účelem změny status quo  

a dosažení dominance v mezinárodním prostoru. Případem pro aplikaci teze bude 

zahraniční politika Čínské lidové republiky, která se v střednědobém horizontu 

jeví jako potenciální vyzyvatel současně dominujících Spojených států 

amerických. 
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mezinárodních vztahů, status quo, politická moc, globální válka 



 
 

Annotation 

The goal of the bachelor thesis is to analyse the role of soft power  

in international environment from the point of view of the Power Transition 

Theory. The main issue is the position of soft power in the conflict emerging 

during the period of changing global dominance. Hypothesis assumes  

the challenger state in 21st century prefers to use soft power means rather than 

traditional military conflict for the purpose of changing status quo and reaching 

dominance in international environment. The case for application this proposition 

will be foreign policy of People’s Republic of China, which seems like a potential 

challenger to present dominating United States in medium-term horizon.  
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Úvod 

Bakalářská práce je založena teoreticky, její ústřední část tvoří 

představení, analýza a následná syntéza dvou konceptů, měkké moci a Power 

Transition Theory v teorii mezinárodních vztahů. Práce si klade dva ústřední cíle: 

demonstrovat základní teze Power Transition Theory (dále jen PTT) a následně 

tuto teorii rozšířit o liberálně-konstruktivistický koncept měkké moci, případně 

zdůraznit prvky měkké moci v této realisticko-liberální teorii. V souvislosti 

s teoretickým rámcem práce naráží na dichotomii (utilitaristického) racionalismu, 

ze kterého pramení hlavní teze PTT, a konstruktivismu, jenž je obsažen  

ve východiscích měkké moci. Přestože liberalismus byl z počátku také 

racionalistickou teorií (jako realismus a PTT), právě měkká moc je jedním 

z prvků, které ho přibližně od 90. let otvírají konstruktivistickému přístupu.  

Výchozí hypotéza předpokládá, že racionální aktéři v rámci současného 

mezinárodního uspořádání preferují využívání prostředků měkké moci  

pro rozšiřování svého vlivu a moci. Metodologicky je k hypotéze přistupováno 

v pojmech a diskurzu PTT. Za ústřední aktéry jsou v práci považovány státy, tyto 

dva pojmy jsou tedy používány synonymně. V souladu s argumentací PTT  

je místo pojmu hegemona preferován pojem dominantní stát/velmoc, termín 

hegemonie totiž mívá spíše negativní konotaci, která zároveň implikuje určité 

násilné aspekty. Navíc často chybí jasné vymezení a všeobecná shoda na významu 

tohoto pojmu napříč teoretickým spektrem. (V názvu práce pojem hegemonie 

použit z ryze ekonomických důvodů a nedostatku jasné terminologie v českém 

jazyce – ze stejného důvodu jsou v textu práce překlady pojmů doplněny  

o originální znění).  

Praktický prostor pro ilustraci teoretických aspektů a tezí představuje  

Čínská lidová republika, která, jakožto rostoucí velmoc, vystupuje v pozici 

možného budoucího vyzyvatele současného hegemona, za kterého jsou 

považovány Spojené státy americké. Nicméně účelem práce není vytvořit 

kompletní případovou studii ani řešit otázku potenciální čínské dominance.  

Čína zde poskytuje pouze praktický prostor pro demonstraci tezí vyplynuvších 

z teoretické argumentace.  
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Strukturu práce tvoří tři, respektive čtyři části. V první kapitole je nejprve 

souhrnně charakterizována problematika moci v mezinárodních vztazích, spojená 

s definicí tohoto pojmu. Tuto kapitolu lze považovat za určitý úvod k ústřednímu 

bodu první části práce, který tvoří komplexní vysvětlení měkké moci a jejích 

zdrojů podle původního autora konceptu, J. S. Nye. Tyto pojmy budou následně 

používány v dalším textu, proto jsou vysvětleny již v druhé kapitole. 

Druhou část bakalářské práce tvoří představení Power Transition Theory. 

Nejprve je stručně uveden kontext vzniku této teorie a ustanovení jejího místa 

v teorii mezinárodních vztahů. Následně je rozebrán původní koncept,  

který představil A. F. K. Organski na konci padesátých let. Na tento koncept 

navazuje moderní aktualizace PTT, kterou se zabývá např. R. L. Tammen.  

V jejím rámci jsou uvedeny nové otázky vznikající především ve 21. století. 

Jednou z těchto otázek je i vzestup Číny, který je však pro účely práce diskutován 

až v třetí, ilustrativní části. V závěru této kapitoly je kladen explicitní důraz na to, 

jak je chápána moc v teoretickém konceptu PTT a zejména tedy moc měkká. 

Nabízí se zde tedy prostor/možnosti pro syntézu dvou ústředních tezí bakalářské 

práce. 

V třetí části je poskytnut prostor pro praktickou ilustraci obou teoretických 

konceptů. Čínská lidová republika je zde v kontextu svého moderního 

historického vývoje nastíněna jako potenciální vyzyvatel a hrozba pro současné 

mezinárodní status quo a dominantní postavení USA. Vojenské kapacity  

však nechává práce stranou a zaměřuje se deskriptivním způsobem na aplikaci  

a posilování čínské měkké moci, respektive jejích zdrojů. K tomu využívá  

jak čínských, tak amerických autorů (B. Zheng, A. V. Monroe). Aspekty měkké 

moci jsou však zkoumány pouze synchronně, společně se současnou diskuzí 

v rámci Power Transition Theory. 

Poslední část práce, která by zároveň mohla být chápána jako určitý 

„předzávěr“, tvoří diskuze. Zde jsou předneseny a kriticky diskutovány 

vyplynuvší poznatky, předneseny naskýtající se otázky a poskytnut impuls k další 

kritické reflexi práce. 
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1 Moc v mezinárodních vztazích 

Pojem moc je v mezinárodních vztazích klíčový. Moc je atributem vztahů 

mezi aktéry v mezinárodním prostoru a významným prvkem veškerých 

teoretických přístupů, nejvíce realistického (Waltz 1986, str. 333). Je to však 

velmi sporný pojem, jehož význam se postupem času vyvíjí, proměňuje a striktně 

závisí na kontextu a diskurzu. 

V historii byla moc objektivní vlastností států, byla jakýmsi jejich 

vlastnictvím, které nezáviselo na exogenním prostředí, nýbrž na určitých 

faktorech a dalších kapacitách, kterými stát disponoval. Tradičně se s mocí státu 

spojovala jeho vojenská síla. Státy, které ji vlastnily v největší míře, byly 

nazývány velmocemi a hrály hlavní roli v mezinárodní politice. V 18. století  

byla moc jednotlivým státům přisuzována na základě obecně definovaných 

faktorů, mezi které patřil počet obyvatel, velikost území, objem bohatství, 

vojenská a námořní síla. Tento přístup se postupně vyvinul v koncepci elementů 

národní moci („elements of national power“), se kterou pracuje H. J. Morgenthau 

ve své knize Politics Among Nations (Baldwin 2013, str. 274).  

V druhé polovině dvacátého století začal být tento materialistický koncept 

kritizován zastánci vztahového přístupu k moci („relational power“). Ten vytvořili 

vědci na základě syntézy různých oborů: psychologie, filozofie, sociologie, 

ekonomie a politologie. Vznikl komplexní přístup, který nevnímal moc  

jako objektivně existující entitu, ale zasazoval ji do kontextu a vztahu mezi dvěma 

aktéry. Robert A. Dahl shrnul podstatu takového mocenského vztahu: aktér A 

přiměje (nebo disponuje schopností přimět) aktéra B, aby jednal tak, jak by jinak 

z vlastní vůle nejednal (Dahl 1957, str. 201 – 215). Jedná se zde tedy o určitou 

kauzalitu. Chování v tomto vztahu není přímo definováno, může zahrnovat celé 

spektrum procesů od přístupů, preferencí a očekávání až po predispozice 

k vlastnímu jednání. Sama moc je tak určitý vztah, ať už reálný nebo potenciální, 

mezi dvěma či více aktéry, kterými mohou být osoby, státy, skupiny, organizace, 

atd. 

Dalším aspektem, který Baldwin považuje za nutný k dosažení smysluplné 

definice moci, jsou její dimenze. Moc je v jeho pojetí multidimenzionální,  
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a to se také odráží ve skutečnosti, že moc může narůst v jedné dimenzi a zároveň 

nezávisle stagnovat nebo klesat v dimenzi jiné. Baldwin (2013, str. 274 – 275) 

rozeznává 5 dimenzí moci: cíl, oblast, váha, náklady a prostředky („scope, 

domain, weight, costs and means“).  

Cíl je jedna ze dvou specifikací moci, které jsou nezbytné  

pro smysluplnost pojmu. Rozumí se zde určitý aspekt jednání B, který je ovlivněn 

aktérem A, tento aspekt není univerzální, nýbrž se může měnit problém  

od problému. Druhou nezbytnou specifikací je oblast, která určuje množství 

aktérů, jejichž chování je ovlivněno jednáním A, jedná se tedy o jakýsi dosah 

vlivu aktéra A. Dalším, už sekundárním aspektem, je váha, která znamená 

pravděpodobnost, že chování B je nebo bude ovlivněno aktérem A. Zajímavý je  

i aspekt nákladů, který se vztahuje jak k nákladům A na uplatnění vlivu,  

tak k nákladům B na změnu chování. Váženější jsou samozřejmě změny chování, 

které jsou pro aktéry nákladnější. Posledním aspektem jsou prostředky, kterými 

může aktér A svou moc nad B uplatňovat: symbolické, ekonomické, vojenské  

a diplomatické. Jak již bylo zmíněno výše, obligatorní je pro definování moci 

otázka „Moc nad kým?“, která v sobě implicitně obsahuje požadavek na určení 

cíle a oblasti (ibid.). 

V druhé polovině 20. století se uskutečnila teoretická debata známá  

jako debata o tvářích moci („Faces of Power“). Spustila ji Dahlova monografie 

Who Governs? (1961). Bachrach a Baratz ve svém článku Two Faces of Power 

(1962) tvrdili, že Dahl opomíjí druhou tvář moci, kterou utváří možnost zamlčení 

některých problémů, tedy jejich vyjmutí z agendy rozhodování. První tvář je zde 

zaměřená na rozhodování se zřetelem k určitým záležitostem (např. v zahraniční 

politice). O deset let později přišel Lukes (1974) s třetí tváří moci, která umožňuje 

aktérovi A přimět aktéra B, aby jednal tak, jak by jinak nejednal. Jinými slovy 

aktér A má možnost ovlivnit preference aktéra B. Příkladem může být schopnost 

USA přimět ostatní země, aby se připojily k neoliberálnímu ekonomickému 

diskurzu (Baldwin 2013, str. 276). Právě tato třetí tvář by mohla být považována 

za těžiště měkké moci („soft power“), tak jak je níže charakterizována na základě 

Nyeova konceptu.  
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K uchopení moci nepomáhá ani její nehmatatelnost, která vyplývá 

z moderního vztahového pojetí. Lze sice stanovit některé fyzické zdroje, jak činí 

např. Organski v případě rozlišení přírodních determinantů moci jako jsou území, 

přírodní zdroje a obyvatelstvo, k nimž pak připojuje determinanty sociální
1
 

(Organski 1961, str. 116 – 178). Podle Baldwina (2013, str. 277 – 278) jsou zdroje 

moci („power resources“) přírodní materiály, které tvoří předmět mocenských 

vztahů. Ačkoli je běžnou praxí odkazování na zdroje moci nebo kapabilitu,  

jako by byla majetkem státu, přísně vzato ani v jednom případě nejde o atributy 

ve stejném smyslu, jako jsou obyvatelstvo nebo území. V tomto ohledu  

se Baldwin s Organskim rozcházejí. Pro Organského (1961) je právě obyvatelstvo 

(a území) klíčovým zdrojem a aspektem, skrze který stát může mobilizovat svoji 

moc – jde tedy o základní prvky kapability státu. Baldwin (2013, str. 277 – 278) 

naopak generalizuje zdroj moci na cokoli, čeho lze využít v procesu ovlivňování 

chování aktéra B.  

Další problém, na který Baldwin (2013, str. 278) ve své studii poukazuje,  

spočívá ve směnitelnosti nebo nahraditelnosti („fungibility“) moci. Nejvíce 

problematický je totiž předpoklad, že moc hraje v mezinárodních vztazích stejnou 

roli, jako hrají peníze v tržní ekonomice. Nicméně politická moc se v tomto 

případě značně liší, především v míře směnitelnosti. To posléze může vést 

k zanedbání nutnosti specifikace obligatorních doplnění cíle a oblasti moci. 

Směnitelnost souvisí spíše s využitím daného množství zdrojů než s velikostí 

jejich objemu. I tento argument paralelně využívá přirovnání k tržní ekonomice: 

bohatí lidé si samozřejmě mohou koupit více zboží, stejně tak jako více zdrojů 

moci poskytuje širší možnosti pro jednání na mezinárodní scéně. 

Záměrnost je neméně významným aspektem k dosažení určité kapability. 

Intencionální hrozby jsou například v bezpečnostním diskurzu brány na zřetel 

v mnohem větší míře než hrozby neintencionální, neboť ty nejsou dobře 

predikovatelné a neexistuje vůči nim efektivní nástroj obrany ani prevence. Stejně 

tak se v mezinárodním diskurzu nikdo neptá po nezáměrných efektech 

v zahraniční politice. Nezamýšlené důsledky mohou být jak pozitivní,  

tak negativní, pro jednoho nebo oba aktéry v mocenském vztahu. Jelikož ale tyto 

                                                      
1
 Viz níže. 
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efekty nelze přímo ovlivnit, zůstávají v analýze moci upozaděny. Detailněji  

se problémem intencionality zabývá Baldwin (2013, str. 278 – 279) s odkazy  

na Webera (1947).  

Nejcitelnější problém, na který analýza a definice moci naráží, je problém 

její měřitelnosti. Tento problém často vede vědce, kteří se jím zabývají, 

k redefinování konceptu moci, aby její měřitelnost byla jednodušší.  

V této souvislosti je častým případem chápání moci synonymně s jejími zdroji, 

respektive schopností mobilizovat zdroje. Jelikož moc není kvantitativní měrná 

jednotka podobná penězům, chybí zde i standardizovaný systém jejího měření 

(Baldwin 2013, str. 279). Ačkoli formálně tento systém neexistuje, i laik dokáže 

bez jakékoli argumentace říct, že USA jsou mocnější než Kanada, nebo  

že Německo je mocnější než Česká republika. Nicméně průzkumy veřejného 

mínění nejsou příliš objektivním ani jinak dostatečným nástrojem,  

neboť mezinárodní politika a její prostředky, např. diplomatické, nejsou vždy 

veřejné a občané nemají možnost, ba leckdy ani zájem, se s nimi seznamovat. 

Nadto je mezinárodní systém velmi komplexní a provázaný jako v případě 

pavučiny, kde může škubnutí za jednu nitku spustit celý řetězec událostí.  

Mnoho ukazatelů pro kvantitativní analýzu moci se zakládá primárně na 

HNP nebo HDP, přičemž někdy jsou doplněny demografickými a vojenskými 

faktory. Na tomto principu byl vyvinut například „Correlates of War Project“, 

jenž shrnuje kvantitativní data o historických válečných konfliktech. Měření moci 

u Baldwina (2013, str. 280) však spočívá na 7 atributech, jejichž prostřednictvím 

lze měřit moc aktéra A, s ohledem na oblast aktéra B a cíl C: 1) Pravděpodobnost, 

že aktér B vyhoví požadavku aktéra A, 2) rychlost, s jakou B vyhoví,  

3) množství oblastí, ve kterých B vyhoví, 4) rozsah pozitivních nebo negativních 

sankcí od A, 5) náklady A, 6) náklady B, 7) počet možností dostupných pro B. 

Nicméně, vzhledem k selhávajícím snahám o univerzální měření, Baldwin 

zaujímá postoj, že nejužitečnější je výzkum založený na měření distribuce moci 

v rámci specifikace určitých cílů a oblastí jakožto obligatorních aspektů moci. 

Měření moci v mezinárodních vztazích však zůstává nedořešeným 

problémem. Přestože armády se dají spočítat na hlavu a technologie, ekonomický 

potenciál na peníze a produkci, moc nelze převést na žádnou relevantní 
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kvantitativní veličinu. Moc je navíc často nešťastně diskutována jako měnová 

jednotka mezinárodních vztahů. Vzhledem ke své komplexnosti je to však stále 

koncept, který je neustále rozpracováván a redefinován v závislosti na aktuálním 

teoretickém diskurzu.  
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2 Měkká moc 

Koncept měkké moci („soft power“) je relativně mladý, objevil se  

na počátku 21. století. Poprvé jej formuloval Joseph S.  Nye v roce 1990 v knize 

Bound to Lead, komplexně ho však rozpracoval až v roce 2004 v knize Soft 

Power: The Means to Success in World Politics.  

Měkká moc je pojmem, který se objevuje až v kontextu postmoderního 

světa a souvisí s posunem konfliktů na další úrovně, jež neobsahují tradiční 

fyzické střety aktérů. Díky globalizaci znamenající vzájemné propojování 

jednotlivých částí světa v různých sférách a s rozvojem informačních technologií, 

které skýtají nové příležitosti i hrozby, se jednotliví mezinárodní aktéři snaží 

dynamickému prostředí přizpůsobovat a hledají nové prostředky pro uplatnění 

svého vlivu a prosazování zájmů.  

Poznámky o formách moci, které by mohly spadat do tohoto konceptu,  

je sice možné najít v dílech akademiků už v polovině dvacátého století, nicméně  

tato práce bude vycházet z pojetí měkké moci podle J. S. Nye. 

 

2.1 Měkká versus tvrdá moc 

Tvrdá moc („hard power“) byla dříve hlavní všeobecně uznávanou formou 

moci. Moc a vliv států se odvíjel především od velikosti impéria, armády  

a námořnictva. Hlavními cíli států bylo rozvíjení svého vlivu, prosazování zájmů 

a rozšiřování území, podle těchto cílů se rovněž určovaly prostředky, kterými 

chtěl aktér svých cílů dosáhnout. 

Tvrdá vojenská síla je však v současném demokratickém světě velmi 

nepopulární. Často bývá považována za krajní řešení, které přichází v úvahu,  

až když ani ekonomické prostředky jako sankce, embarga a bojkoty nefungují. 

Války jsou tak sice stále fyzicky možné, nicméně jsou stále méně akceptovatelné 

společností. Když na užití vojenské síly dojde, musí mít stát pro svoje jednání 

propracované argumenty a ospravedlnění zajišťující takovému jednání podporu 

veřejnosti a dalších mezinárodních aktérů. Užití vojenské síly však stále zůstává  

pouze krátkodobým řešením (Nye 2004, str. 19).  
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Tvrdá moc neleží jen na vojenských prostředcích, na jejím zajištění se 

podílí i ekonomická a politická sféra. Její hlavní rysy by bylo možné obsáhnout 

v charakteristice strategie „cukru a biče“, jež se zakládá na určitých pozitivních 

stimulech a zároveň negativních hrozbách. Tyto aspekty nemusí nutně ležet  

jen na vojenské úrovni. Zároveň je zde typické dělení na jasné vítěze a poražené 

v případě konfliktu nebo střetu zájmů.  

Převaha tvrdé moci je zřejmá například v zemích, kde panuje autokratický 

režim, který k uplatňování svých zájmů a politik využívá donucovací prostředky, 

direktivní příkazy a nařízení, včetně násilných trestů.  

K dosažení svých cílů mohou státy využívat i jiných, nenásilných 

prostředků. O této úrovni se leckdy mluví jako o druhé tváři moci nebo třetí tváři 

moci – měkké moci, která spočívá v tom, že státy zajišťují požadované výstupy  

a cíle na základě toho, jak je ostatní aktéři obdivují, případně chtějí následovat 

(Nye 2004, str. 5). Státy disponují určitým nehmotným bohatstvím, které tvoří 

politické a morální hodnoty, kultura, prosperita, otevřenost, vyspělé politické 

instituce, legitimní politika a morální autorita – obecně image, která je pro ostatní 

státy atraktivní a je pro ně výhodné se státem, kterému tyto atributy náleží, 

spolupracovat. Prostředky dosahování zájmů se v současném prostředí značně 

proměňují, v popředí se často nachází vzájemná dohoda a „přirozená“ přitažlivost. 

Stát, který umí svých předností využít, má schopnost utvářet preference ostatních. 

Měkká moc v Nyeově pojetí není totéž co vliv, i když terminologie  

a chápání moci je mnohdy sporné. Nye (2004, str. 6) svůj koncept zřetelně 

odděluje od vlivu, protože ten může spočívat i na tvrdé moci. Měkká moc je zde 

však více než jen přesvědčování nebo schopnost získat ostatní aktéry na svoji 

stranu.  

Vzhledem k provázanosti jednotlivých sfér a aspektů tvrdé i měkké moci, 

se jejich hranice v některých místech prolínají. Například některé státy mohou 

obdivovat jiný stát pro jeho vyspělost včetně kvality armády, tedy tvrdou moc. 

Popularita aktéra může také stavět na uměle vytvořeném mýtu o jeho síle  

a nepřemožitelnosti (ibid., str. 9), obdobně jako moc diktátora na lokální úrovni 

těží z propracovaně vybudovaného kultu osobnosti. Souhrnem lze pouze 

konstatovat, že prostředky měkké i tvrdé moci jsou na mnohých úrovních značně 
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provázané a nelze je posuzovat jednostranně bez znalosti kontextu. Nye (2004,  

str. 4) přirovnává agendu světové politiky k trojdimenzionální šachové partii,  

kde lze vítězství dosáhnout jen díky úspěchu na horizontální i vertikální úrovni. 

Distribuce moci tak není pouze unipolární nebo bipolární, nýbrž je multipolární, 

moc je alokována na širokém poli a velmi chaoticky uspořádána napříč 

jednotlivými státy i nestátními aktéry, kteří disponují množstvím různorodých 

prostředků. 

 

2.2 Zdroje měkké moci 

Mezi hlavní zdroje měkké moci patří kultura, politické hodnoty  

a zahraniční politika (Nye 2004, str. 11). Tyto zdroje se však proměňují a mohou 

být různě doplňovány v závislosti na diskurzu a individuálních preferencích 

jednotlivých států. Proměnlivá povaha zdrojů měkké moci vyplývá z jejího 

liberálně-konstruktivistického pojetí. Stejně tak se nutně proměňuje i váha jejích 

zdrojů a jejich efektivita. Ne každého cíle lze dosáhnout pomocí přitažlivosti 

demokratických hodnot a ty hodnoty, které zajímají evropské státy, nemusí 

bodovat na Blízkém východě. Vliv na efektivitu dosahování cílů prostřednictvím 

měkké moci má tedy především kontext a diskurz, exogenní podmínky, aktuální 

politická a ekonomická situace a to jak samotného subjektu, tak i potenciálních 

objektů, které se aktér snaží svou mocí ovlivnit.  

 

2.2.1 Kultura 

Kultura je podle Nye (2004, str. 44) jedním ze tří hlavních zdrojů měkké 

moci. Kultura je však sama o sobě hyperonymem, proto je v některých případech 

účelné rozlišovat mezi „vysokou“ a „nízkou“ neboli populární kulturou. Vysoká 

kultura je typickou zábavou vyšších vrstev společnosti a místem pro setkávání 

elit, i když v současné době např. politika proniká i do oblastí populární kultury. 

Na úroveň vysoké kultury se zařazují například symfonické orchestry, opery, 

reprezentační plesy a podobné formální společenské události. Naproti tomu 

populární kultura nabízí prostředky pro masovou zábavu, která je dostupná všem 



17 
 

lidem napříč společností bez ohledu na sociální či kulturní status. Příkladem 

mohou být koncerty, filmy a beletristická literatura.  

Na utváření kultury mají vliv instituce, od církví, divadel, kaváren až po 

školský a veřejnosprávní systém. Zejména vzdělání je v procesu utváření kultury 

klíčovým faktorem. Studijní spolupráci mezi jednotlivými zařízeními jako jsou 

střední a vysoké školy je také vhodné vnímat i na kulturní úrovni. Studenti vyjíždí 

do zahraničí na dlouhodobý studijní pobyt a následně se vrací obohaceni  

o poznání kultury hostitelského státu. Studenti si mohou ke kultuře určitého státu 

vybudovat kladný vztah a mohou jí být značně ovlivněni. Mnoho z těchto 

studentů pak může zastávat pozice, na kterých se utváří reálné politiky a tímto 

způsobem implementovat svůj kladný vztah ke kultuře a hodnotám na praktických 

politických a ekonomických úrovních (Nye 2004, str. 45). Obecně tyto kulturní 

výměny mohou ovlivňovat i elity, a jeden nebo dva klíčové kontakty, které bývalý 

student a nynější politik během svého studia získal, mohou mít bohaté politické 

důsledky. Nye (2004, str. 46) dokonce tvrdí, že tyto výměny hrály během studené 

války roli trojského koně v Sovětském svazu a napomohly jeho rozpadu. 

Populární kultura bývá kritizována kvůli svému komerčnímu založení. 

Jejím účelem není tolik vzdělávat, jako tomu bylo dříve. V současnosti je 

populární kultura spíše byznysem, jehož cílem je prodej masové zábavy. Kritici 

tak vidí tuto kulturní úroveň spíše jako uspávající veřejnost a potlačující její zájem 

o politické dění (ibid.). Nicméně veřejnost zde má stále prostor pro svůj 

individualismus, vyjádření preferencí a názoru, který samozřejmě může a nemusí 

mít politické dopady, ale přinejmenším reflektuje aktuální politické dění. 

 

2.2.2 Politické hodnoty 

Politické hodnoty jsou do určité míry podmíněny výše zmíněnou kulturou, 

protože se také utváří historicky a v určitém národním kontextu. Mnohdy je vztah 

mezi kulturou a hodnotami složitý a silně provázaný, tyto aspekty se navzájem 

reflektují a ovlivňují. Kultura, jak vysoká, tak populární, odráží společenské  

a politické hodnoty například ve filmografii, literatuře, hudbě, apod.  
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Nye (2004, str. 55 – 56) v tomto smyslu uvádí na prvních místech hodnoty  

jako demokracie a ochrana lidských práv. Za jednu z nejatraktivnějších hodnot 

Spojených států považuje otevřenost a toleranci. Nicméně i takovéto hodnoty 

mohou vzbuzovat jistou kontroverzi, především v tradičnějších patriarchálních 

společnostech. Přestože většina obyvatel některých států oceňuje tyto americké 

hodnoty, Spojené státy považuje za ideální univerzální model méně než polovina 

těchto obyvatel. 

Politické hodnoty jsou velmi diskutovaných tématem, především jejich 

univerzálnost. Západní společnost považuje již zmíněnou demokracii a lidská 

práva za velmi důležité a prostupující všemi oblastmi a zdůrazňuje tedy nutnost  

je uznávat za každých okolností. Je však diskutabilní, zda je stejný model vhodný  

i pro méně vyspělé společnosti v Africe či na Blízkém východě, kde americké 

humanitární intervence nepřinesly vysněné ovoce, nýbrž naopak zvýšily 

nestabilitu regionu. Pochopitelně tyto otázky souvisí s kulturní vyspělostí regionu 

a společenským systémem tamní společnosti, která nemusí být uvědomělá natolik, 

aby snesla náhle otevřené možnosti, nárůst volnosti a individualismu.  

 

2.2.3 Zahraniční politika 

Zahraniční politika je jediný zdroj měkké moci, který má vláda možnost 

výrazněji ovlivňovat a ve většině případů ji sama formuje. Navíc mnohé země 

mohou při hájení svých zájmů na tomto poli využívat postavení a reputace, která 

plyne z historických úspěchů (Organski 1961, str. 102). Proto zde záleží nejen  

na prostředcích, ale i stylu a formě prezentace, kterou země využívá.  

Samozřejmě je i tento zdroj měkké moci velmi úzce provázaný 

s předchozími dvěma, kulturou a zejména politickými hodnotami, neboť ty jsou 

pro ostatní státy přitažlivější, když nezůstávají jen na domácí půdě, ale jsou 

sdíleny a otevřeně deklarovány prostřednictvím zahraniční politiky (Nye 2004, 

str. 61). 

Nicméně sdílení může být pouze jednostranné a nutně neposkytuje 

platformu k vzájemné diskuzi. Příkladem je zahraniční politika Spojených států, 

na kterou se v posledních letech snesla kritika za to, že je příliš unilaterální.  
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Tudíž i přes to, že americké zájmy mohou být dobré a problém nemusí spočívat 

ani v americké hegemonii, která je značně benevolentní, ozývá se často kritika  

na americkou aroganci (ibid, str. 63). Nye (2004, str. 63) se však vůči tomuto 

problému americké zahraniční politiky vymezuje legitimizací: „Policy is 

legitimized by its origins in a democracy and by the outcome – whether it results 

in advance of freedom and democracy. That post hoc legitimization will more 

than compensate for any loss of legitimacy through unilaterelism.“ Unilaterální 

přístup však není efektivním zdrojem měkké moci v porovnání s multilaterálními 

jednáními, která využívají vícestranného sdílení hodnot mezi státy. Spory mezi 

unilaterálním a multilaterálním přístupem nemusejí vznikat jen na mezinárodních 

fórech, kde např. USA konfrontují svoje zájmy s ostatními aktéry. Podobné 

debaty se odehrály i v Kongresu a měly za následek vznik jaksi schizofrenické 

zahraniční politiky (ibid.).  

Zlí jazykové však utichli, když jim byl poskytnut prostor vyjádřit se 

k problematickým politickým zájmům. Pravděpodobně i to byl krok k širšímu 

přijetí propagovaných hodnot. Multilateralismus se tak souhrnem jeví jako lepší 

přístup pro posilování vlastní měkké moci a získávání spojenců. Oboustranné 

sdílení hodnot však nefunguje jen směrem vně, ale i směrem dovnitř, konkrétně 

samotná diskuze nad sdílenými hodnotami se zároveň podílí na jejich vlastním 

utváření (Nye 2004, str. 65). 

 

2.3 Prostředky měkké moci 

Koncept měkké moci je neustále rozpracováván. Jeho autoři přicházejí 

s různými entitami, které mohou tvořit zdroje nebo prostředky měkké moci: 

informace, filantropie, diplomacie, přesvědčování, nastolování agendy, atd. 

Rothman (2011, str. 50 – 51) představuje moc jako spektrum, jehož levý konec 

tvoří tvrdá a pravý měkká moc. Toto spektrum pak dále rozčleňuje na několik 

úrovní, tu první tvoří dvě dichotomie, jedna na poli tvrdé moci (přinucení  

a podnět) a druhá v rámci měkké moci (nastolování agendy a přitažlivost).  

Na další úrovni leží zdroje prostředků: vojenské, ekonomické, institucionální  

a rétorické. Obecně tyto prostředky jdou od těch tvrdých fyzických, po nefyzické, 

nejměkčí, které zahrnují využití idejí a morálky. 
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Nastolování agendy mínili Bachrach a Baratz ve svém článku Two Faces 

of Power (1962) onou Dahlem opomíjenou druhou tváří moci. Nicméně  

podle Gallarottiho (2010, str. 266 – 274) tento prostředek moci není zdaleka  

tak měkký, neboť podněcuje polarizaci na vítěze a poražené a často vzbuzuje 

spíše střet zájmů než souhru a kooptaci. Rothman (2011, str. 53) proti tomu 

namítá, že nelze nastolování agendy srovnávat s tvrdou vojenskou mocí,  

protože neomezuje preference aktérů ani jejich možnosti rozhodování.  

Ačkoli možnost nastolit agendu jinému státu vyžaduje soubor zdrojů včetně 

institucionálně garantovaného postavení, které může být zajištěno i vojenskou 

kapacitou, neméně důležitá je schopnost přesvědčivé argumentace a správné 

formulace problému.  

Podle Rothamana (2011, str. 54 – 55) jsou nejměkčími prostředky moci 

formování a rétorika („framing and rhetoric“). Zároveň jsou to velmi 

konstruktivistické prvky, u kterých je podstatný sémantický význam, který se 

utváří až v určitém diskurzu. Tento význam následně ovlivňuje výstupy,  

jež mohou spadat pod normativní nebo analytické formování. Normativní 

formování určité problematiky zahrnuje například popis předmětu s důrazem  

na morální imperativy. To může vést k přilákání větší pozornosti k dané 

problematice, nebo naopak nastaví určitá řešení jako nemyslitelná (např. použití 

atomových zbraní). Nejčastěji je normativní rámování využíváno médii,  

která mají za cíl zasáhnout emocionální cítění jednotlivců. Souhrnem  

lze normativní a morální prvky využít v rámci formování alternativ pro řešení 

určitého problému. Analytické formování problému se naopak zaměřuje  

na racionální stránku a využívá kauzálních vztahů v rámci dané otázky. Díky 

tomuto akcentu může proces zahrnout do diskuze další aktéry, kteří ji rozšíří  

o další hlediska a zároveň pomohou definovat pojmy, které ve výsledku vedou  

k rozhodnutím. Nicméně je v této oblasti značný prostor pro manipulaci,  

a to kvůli nejistotě rozhodujících aktérů nebo equifinalitě, což znamená existenci  

více alternativních cest vedoucích k určitému cíli a disponujících vždy jen jednou 

množinou vlastností. 

Normativní i analytické formování lze zahrnout do širšího mechanismu 

tzv. šíření norem („norm diffusion“). Implementace tohoto mechanismu je snazší, 
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pokud jsou proklamované politiky úspěšné anebo normy jsou již součástí běžné 

praxe. Intencí pro přijetí norem může být především zlepšení prospěchu 

společnosti a jednotlivců, případně normativní pocit, že je určité jednání správné. 

Nye (2004, str. 48) argumentuje příkladem demokratizace Evropy, které 

napomohla oblíbenost americké kultury a obecně rozšířený názor, že liberální 

tržní společnost je správným modelem. Rothman (2011, str. 55 – 57) ale věcně 

připomíná, že přestože tyto principy byly nepochybně pro Evropu přitažlivé, nelze 

opomenout výsadní postavení, které USA v tehdejším mezinárodním systému 

zastávaly. Navíc nelze zapomenout ani na nepopulární éru Bushovy 

administrativy, která americké demokratické hodnoty šířila násilím a vzbudila  

tak značný odpor proti politikám USA.  

Druhým potenciálním mechanismem uplatňování měkké moci je  

podle Rothmana (2011, str. 59 – 60) rétorika a kontrola diskurzu, přičemž změna 

v diskurzu může ovlivnit rámec dané problematiky. Taková změna bývá 

způsobena například proměnou vztahu mezi aktéry, ze které vzniká i jiná 

perspektiva nahlížení na problém. Ovlivňováním diskurzu se mimo státních 

aktérů, zabývají především nestátní organizace, které často využívají strategii 

označení a zostuzení („naming and shaming“), za účelem změny chování států 

například v oblasti životního prostředí, lidských práv nebo demokracie. Nicméně 

podobně jako v případě nastolování agendy, je i zde často diskutován problém 

vítězů a poražených spojovaný s tvrdou mocí. 

 

2.4 Měření měkké moci 

Měření měkké moci (a obecně moci) je problémem, který se přes veškerou 

snahu akademiků dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit. V současnosti existuje 

mnoho indexů a dalších ukazatelů spojených s měkkou mocí státu (např. Soft 

power 30, Soft Power Survey), žádný však nelze považovat za objektivní měřítko. 

Koncept měkké moci je specifický tím, že neleží na žádných hmatatelných  

ani kvantifikovatelných hodnotách. Měkká moc vychází ze vztahového pojetí 

moci a je utvářena v určitém kontextu mezi několika aktéry. Neexistuje objektivně 

ani není vlastností jednotlivých států, jak jsou často chápány zdroje moci,  
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které bývají zaměňovány s mocí samotnou. Měkká moc je tedy liberálně-

konstruktivistický koncept, pro jehož zkoumání je vhodné využívat spíše 

kvalitativních analytických metod, přestože tyto metody neposkytují absolutní 

hodnoty. Měkká moc neexistuje sama o sobě, potřebuje určitou intenci ze strany 

aktéra A a zároveň ochotu ze strany recipienta B, aby mohla existovat.  
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3 Power Transition Theory 

Hlavní východiska Power Transition Theory (dále jen PTT) poprvé 

formuloval A. F. K. Organski ve své knize World Politics [1958]. Tyto myšlenky 

vznikaly v éře realismu, kdy se do popředí dostávaly aktuální otázky studené 

války a bipolárního uspořádání světa, jehož velmoci vedly vytrvalý závod  

ve zbrojení.  

V rámci teorie mezinárodních vztahů se hned na počátku štěpí dva hlavní 

přístupy, historický a pozitivistický. Teoretikové historického směru tvrdí,  

že humanitní vědy, včetně teorie mezinárodních vztahů (a ekonomie), jsou 

specifické a nelze na ně použít kvantitativní a naturalistické modely. Z tohoto 

přístupu vychází i klasický realismus, který formuluje H. J. Morgenthau.  

Naproti tomu stojí Waltzův pozitivistický přístup, který představuje syntézu 

ekonomie, sociologie, historie a politologie. Na K. N. Waltze navazují systémové 

realistické přístupy, tedy obranný a útočný realismus. Nicméně ústřední autor 

útočného realismu J. J. Mearsheimer ve svých tezích poskytuje prostor  

jak pro historický, tak pro pozitivistický přístup a tvoří tak mezi nimi jakýsi most. 

V rámci všech větví jsou pro realismus typická určitá témata,  

mezi něž patří například ústřední postavení moci v mezinárodních vztazích.  

Tento postoj sdílí do jisté míry i PTT, přestože se v jiných oblastech od realismu 

distancuje. Vztah klasického realismu k moci se zakládá na jednoduché  

a přirozené touze aktérů po jejím získání. Obranný realismus vnímá moc jako 

nejlepší prostředek pro přežití a zajištění bezpečnosti v anarchistickém 

mezinárodním systému a naproti tomu pro útočný realismus je moc prostředkem 

k dosažení globální hegemonie, což je primárním cílem každého aktéra 

(Mearsheimer 2001, str. 18 – 21). V této otázce se PTT přibližuje 

Mearsheimerově tezi, jelikož státy se snaží dosáhnout takového status quo,  

se kterým budou spokojené. Nicméně aktéři v této perspektivě zvyšují svou moc 

podmíněně a ta slouží spíše k udržování systému za pomoci kooperace v rámci 

aliancí a organizací. Jedná se tedy spíše o určitý proces v rámci vývoje  

a dynamiky mezinárodního systému, ne o přirozenou touhu jednotlivých aktérů. 

Organski sdílí s Mearsheimerem do určité míry i představu o relativnosti moci, 
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přestože se záměrně vyhýbá pojmu hegemonie, který je v rámci realismu svázán  

s negativní konotací. Ústředním bodem, kterým se však PTT vymezuje od všech 

větví realismu (obraného, útočného i klasického), je vnímání mezinárodního 

systému. PTT pracuje s komplexním systémem, který je přísně hierarchický  

a obsahuje určité statické i dynamické prvky, jež realistické teorie často absentují. 

Organski k realistickému zázemí své teorie připojuje určité liberální rysy  

a tím se staví do specifické pozice na pomezí rodiny realistických teorií. Primární 

liberální charakteristikou, kterou PTT přebírá, je důraz na mezinárodní aliance, 

bilaterální a multilaterální dohody, které podmiňují vztahy mezi aktéry, jejich 

možnou kooperaci a zároveň strukturu mezinárodního systému.  

V rámci realistických teorií je třeba zmínit opoziční pozici PTT  

k populární a pro realismus typické teorii vyvažování („Balance of Power 

Theory“), jejíž ústřední myšlenkou je, že mír je v mezinárodním systému dosažen 

tehdy, pokud moc mezi soutěžícími aktéry nebo skupinami aktérů dosahuje 

equilibria. Naopak pokud drtivě převládají zájmy jednoho aktéra nebo jedné 

skupiny aktérů, nastává nerovnováha, která podněcuje konflikt. PTT zastává 

názor, že rovnováha aktérů je jedním ze dvou indikátorů, které zvyšují 

pravděpodobnost konfliktu a převaha jednoho aktéra je nutnou podmínkou 

k zajištění míru a stability (Tammen 2008, str. 315 – 317).  

 V rámci realismu se rozvinula debata o podmínkách míru  

a pravděpodobnosti války v závislosti na mezinárodním uspořádání a paritě,  

do které se významně zapojili i autoři PTT. Významní teoretici realismu  

se přiklánějí spíše k principům teorie vyvažování: Mearsheimer (2001),  

K. Waltz [1959] i Morgenthau [1948] zastávají názor, že bipolarní uspořádání  

je nejvíce mírumilovné a v opozici u nich stojí multipolarita,
2
 v jejímž případě je 

pravděpodobnost konfliktu největší.  Naproti tomuto proudu stojí K. W. Deutsch  

a J. D. Singer [1964], který prosazuje multipolární uspořádání za nejstabilnější,  

a právě A. F. K. Organski [1958] s PTT a z něj vycházející Ch. P. Kindleberger 

(1973) a R. Gilpin (1981) s Hegemonic Stability Theory (HST), kteří vidí 

                                                      
2
 Mearsheimer (2001, str. 335) navíc rozlišuje vyváženou a nevyváženou multipolaritu, 

přičemž ta nevyvážená je logicky nestabilnější. 
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hegemona, respektive dominantního aktéra jako nutnost pro udržování stability  

a fungování mezinárodního systému (Mearsheimer 2001, str. 336). 

J. Goldstein (1988, str. 123 – 143) v druhé polovině 20. st. sleduje debatu 

zaměřenou na vztah války a hegemonie mezi třemi ústředními školami: světového 

systému („World-System School“), vůdcovských cyklů („Leadership Cycle 

School“) a tranzicí moci („Power Transition School“). Škola světového systému 

vychází z neomarxistického rámce (I. Wallerstein), svou pozornost zaměřuje  

na vztahy centra a periferie v rámci systému a spojuje ekonomické produkční  

a politické procesy v kontextu systémového vývoje. Školu vůdcovských cyklů 

formují myšlenky G. Modelského (1978), který formuje teorii založenou  

na dlouhodobých historických cyklech opakování generální války („General 

War“) po určitých časových úsecích. Škola mocenské tranzice vychází 

z Organského myšlenek, přičemž další autoři (Doran, Ch., Parsons, W. 1980) 

přidávají cyklický aspekt empirickým sledováním vývoje křivek relativní moci 

jednotlivých velmocí. 

Souhrnem lze říci, že koncept PTT definovaný A. F. K. Organským v roce 

1958 je velmi nosný, a přestože ve své době nedostál značného ohlasu, od 80. let 

leží opět ve středu zájmu.
3
 Hlavní teze PTT vycházejí z pozitivistického přístupu 

a empirického popisu zákonitostí v rámci historického vývoje mezinárodního 

uspořádání, přičemž zohledňují i aspekty sociálního, historického, politologického 

i ekonomického výzkumu. Výsledkem je kauzální teorie, která se snaží 

vysvětlovat aktuální trendy vývoje mezinárodních vztahů a definovat klíčové teze 

vedoucí k pochopení dynamiky mezinárodního systému. Jedním z jejích 

současných předmětů zájmu je i vzestup Číny, který predikoval již Organski  

ve svém původním konceptu.  

 

3.1 Původní koncept Power Transition Theory 

Ústřední myšlenky a teze Power Transition Theory (PTT) představil  

A. F. K. Organski v monografii World Politics prvně vydané v roce 1958. 

Organski zde zastával vědecký přístup k mezinárodním vztahům, na základě 
                                                      
3
 V roce 1980 publikovali Organski s Kuglerem The War Ledger, kde komplexně 

představili teze a východiska PTT. 
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kterého představil hlavní pojmy: národ jako hlavní jednotku výstavby 

mezinárodních vztahů, jeho cíle a moc, problematiku kolonialismu, teorii 

vyvažování moci („Balance of Power Theory“), proti které se vymezil právě svou 

Power Transition Theory, problematiku diplomacie a dále se zabýval otázkami 

mezinárodních organizací a kolektivní bezpečnosti. 

Navzdory militarizovanému diskurzu, ve kterém se teorie formuluje, 

Organski (1961, str. 299 – 300) připomíná, že základní fakta mezinárodní politiky 

už nejsou podmíněna síle, vojenským prostředkům a aliancím. V kapitole 

zaměřené na moc v mezinárodních vztazích a její uplatňování vymezuje přírodní  

a sociální determinanty moci, které chápe v kontextu národních cílů. Těch lze 

dosáhnout prostřednictvím přesvědčování, odměn, sankcí a síly (Organski 1961, 

str. 105 – 107). Hlavní determinanty tvoří velikost obyvatelstva, výkonnost 

politické struktury a stupeň industrializace. Právě pohyby v těchto oblastech 

následně vedou ke změnám v distribuci moci v mezinárodním prostoru (ibid.,  

str. 300).  

 

3.1.1 Fáze tranzice moci 

Organski předpokládá, že moc každého národa je velmi dynamická, nikoli 

konstantní, jak předpokládá tehdy relativně oblíbený koncept vyvažování. 

Hlavním argumentem pro tuto dynamiku jsou změny na poli interní politiky, které 

se odráží i v politice mezinárodní. Typickým příkladem je industrializace.  

Ta začíná na regionální úrovni, pro jednotlivé země je totiž cílem neustálé 

zvyšování úrovně obyvatelstva a blahobytu. Při nahlížení na tuto problematiku 

z mezinárodního hlediska, lze vypozorovat, že světové velmoci na vrcholu 

hierarchie jsou státy, které začaly svou industrializaci jako jedni z prvních. Nad to 

je industrializace faktorem, který s sebou nese spoustu vedlejších efektů jako 

rozvoj politických struktur a efektivity vládnutí (Organski 1961, str. 301). 

První fázi tranzice moci mezi jednotlivými státy Organski nazývá stádium 

potenciální moci („The Stage of Potential Power“). Ta se vyznačuje především 

tím, že industrializace státu ještě neproběhla, tudíž je produktivita obyvatelstva 

malá, politické instituce nejsou efektivní a obyvatelstvo se nepodílí na vládě. 
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Potenciál moci, přestože se realizuje skrze industrializaci, striktně závisí na svých 

determinantech, především na velikosti obyvatelstva státu. Pokud je národ malý,  

i v případě využití svého plného potenciálu, zůstává menší mocností na nižších 

stupních mezinárodní hierarchie. Naproti tomu, pokud jde o velký stát, tedy velký 

rozlohou a počtem obyvatel, je zároveň velký i jeho potenciál moci. Pokud dokáže 

takový stát svého potenciálu využít, je pravděpodobné, že zaujme místo na úrovni 

světových velmocí (ibid., str. 302 – 303).  

V druhé fázi („The Stage of Transitional Growth in Power“) se státy 

vyznačují strmým nárůstem moci. Tento proces je velmi rychlý a doprovází ho 

fundamentální změny související s industrializací: migrace obyvatel do měst, 

zvyšování produktivity obyvatel a národního důchodu, zefektivnění politických 

institucí (prostřednictvím byrokratizace). Obyvatelé více participují na vládnutí 

prostřednictvím různých aktivit bez ohledu na to, jestli žijí v demokratickém nebo 

nedemokratickém režimu. Zároveň narůstá nacionalismus ve smyslu národního 

cítění a loajality ke své vládě. Změny zasahují nejen ekonomickou a politickou 

strukturu obyvatel ale i sociální sféru, mění se tradiční rodinná struktura, vztahy 

s církví a obecně organizace obyvatel. Souhrnem se tyto změny, přestože se 

odehrávají na vnitřní úrovni státu, odrážejí i v mezinárodním prostoru. Díky nim 

narůstá schopnost státu ovlivňovat dění kolem sebe, konkrétně chování ostatních 

aktérů (států) v mezinárodním prostředí. Podle Organského (1961, str. 303 – 304) 

existuje přímá úměrnost, mezi rychlostí s jakou se národ industrializuje  

a rychlostí, s jakou posiluje svou moc a postavení. Industrializace nicméně není 

proces, který by byl ukončen dosažením určitého bodu. Určité změny a rozvoj 

státu pokračují i do poslední fáze tranzice moci, nicméně jejich tempo  

značně klesá. 

Poslední fází je stádium mocenské zralosti („The Stage of Power 

Maturity“). V této fázi je stát plně industrializován, přestože technologický 

pokrok stále pokračuje. Ekonomická výkonnost a národní důchod jsou vysoké  

a dále vykazují růstový trend, nicméně už ne tak prudký jako v druhé fázi.  

Vládní struktura je pevná a efektivní, byrokratizace narůstá jak v politické,  

tak v ekonomické sféře. Změny pokračují i v sociálních vztazích. Národní cítění 

se stabilizovalo, národobuditelské tendence utichly. Všechny tyto aspekty zároveň 
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indikují, že nadcházející období se může jevit jako stagnace nebo mírný úpadek, 

přestože stát stále bohatne, industrializuje se a zefektivňuje svoje struktury.  

Proto je vhodné zdůraznit, že moc je vždy relativní proměnná. Poměr moci 

jednoho státu se snižuje s nárůstem moci ostatních států. To je také důvod,  

proč moc státu ve třetí fázi klesá, ostatní státy se totiž také industrializují, jejich 

moc narůstá a v díky tomu se snižuje rozdíl v podílu moci mezi jednotlivými státy 

(ibid., str. 304 – 305).  

 

Figure 1 Fáze mocenské tranzice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Organského (1961, str. 300 – 307) 

 

Organski (1961, str. 306 – 307) v souvislosti se stádii mocenské tranzice 

rozlišuje i tři specifické etapy historického vývoje mezinárodních vztahů, které 

však nejsou vždy slučitelné s fázemi tranzice. 

První etapa je charakteristická tím, že neexistují industrializované národy. 

Přestože se jednotlivé státy liší ve stupni rozvoje, stále jsou podle Organského 

(1961, str. 306) preindustriální, v první fázi mocenské tranzice, tedy potenciální 

moci. Moc je uplatňována prostřednictvím teritoriální konsolidace, aliancí, 

vojenských a politických dovedností. Tyto prostředky jsou víceméně dostupné 

všem státům, bez ohledu na jejich ekonomický potenciál. Tato fáze trvá přibližně 

do poloviny 18. st., kdy začíná v Anglii průmyslová revoluce. 
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Druhá etapa, která, trvá do současnosti [1958], zahrnuje období globální 

industriální revoluce. Některé státy se nacházejí v první fázi potenciálního rozvoje 

moci, jiné v druhé fázi a další státy již dosáhly mocenské zralosti. Tato etapa 

mezinárodních vztahů je velmi rozmanitá a rozdíly mezi jednotlivými státy jsou 

obrovské. Státy, které se industrializovaly hned z počátku tohoto období, 

disponují mocenskou výhodou a v souvislosti se svým dominantním postavením 

se významně podílely na tvorbě pravidel a struktury současného mezinárodního 

systému (ibid.).  

Třetí období je záležitostí budoucnosti a lze pouze spekulovat, jak bude 

chování aktérů vypadat. Všechny státy totiž dosáhly vrcholného období v rámci 

mocenské tranzice a pro prosazování svých zájmů musejí využívat alternativních 

prostředků (Organski 1961, str. 307). 

 

3.1.2 Distribuce moci 

Organski (1961, str. 308 – 312) definuje tři hlavní způsoby, jak zvýšit moc 

jednotlivých států, a to industrializaci, imperialismus a imigraci.  

Industrializace státu jako prostředek pro získání větší moci a vlivu 

v mezinárodních vztazích má značnou výhodu, která je však z opačné perspektivy 

nevýhodou. V pozici industrializovaného národa jde o to, že industrializace je 

proces, kterému nemůže druhá strana z vnějšku zabránit. Sice jsou zde možnosti, 

jak ztížit podmínky rozvoje, např. ekonomickými prostředky jako jsou embarga, 

sankce, apod., ale všechny tyto prostředky se odrazí jen ve zpomalení procesu 

industrializace. Hlavním zdrojem moci jsou totiž vlastní a interní kapacity 

rozvoje. Nicméně Organski (1961, str. 308 – 309) popisuje tři alternativní 

možnosti, jak může určitý stát zadržet nebo alespoň oddálit hrozbu, kterou 

způsobuje industrializace konkurenčního státu. První způsob je možné uplatnit, 

pokud jde o vzestup kolonie. V takovém případě může stát její industrializaci 

zadusit hned z počátku prostřednictvím podpory primárního sektoru. Druhou 

možností je posilování dobrých vztahů s tamější vládou, případně její nahrazení 

vládou ochotnější ke spolupráci. Poslední možností je preventivní válka, která má 

za cíl zničit soupeře dříve, než bude příliš silný. Tato možnost nicméně není příliš 
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efektivní, R. L. Tammen a spol. (2011, str. 15 – 16) empiricky popisují  

tzv. Fénix faktor („Phoenix Factor“), který dokazuje, že stát zničený preventivní 

válkou dosahuje v určitých případech své původní (a ještě vyšší) úrovně velmi 

rychle.  

Imperialismus za účelem rozšiřování moci byl uplatňovaný především  

na počátku druhého (současného) období vývoje mezinárodních vztahů, hned  

po zahájení průmyslové revoluce v Evropě. V této éře disponovaly evropské země 

konkurenční výhodou oproti méně rozvinutým zemím na ostatních kontinentech, 

propast mezi jejich kapabilitou a mocí byla obrovská. Rozšiřování svého území  

a vlivu prostřednictvím kolonií tak bylo vcelku jednoduchou cestou k získání 

velmocenského statusu a dominantního postavení v mezinárodním prostoru. 

Nicméně i kolonie se v určitých případech vyjevily jako dvousečná zbraň, 

dokázaly moc kolonizátora rapidně snížit. Příkladem je Anglie, která jakmile 

ztratila území na americkém kontinentě, tak ztratila i svůj výsadní status 

(Organski 1961, str. 312). 

Imigrace je v mezinárodním prostoru dlouhodobým fenoménem, avšak 

jako prostředek rozšiřování moci je úzce spjata s industrializací. Nový svět by 

nebyl schopen přijmout obrovskou masu nových imigrantů, kdyby jim 

nepřizpůsobil prostředí (ibid.), ekonomickou, politickou a sociální strukturu. 

Industrializace tedy byla nutnou podmínkou pro zachování stability systému. 

Navíc imigranti si ze svých zemí odnášejí své kvality, schopnosti a dovednosti,  

a především část své kultury. Všechny tyto aspekty se následně integrují  

do kultury jejich nové domoviny a pomáhají jejímu rozvoji. 

Na základě výše zmíněné argumentace lze vyvodit, že primárním 

prostředkem pro distribuci a rozšiřování moci v současnosti je industrializace, 

rozvoj s ní spojený totiž skýtá obrovský potenciál na vojenské, politické, 

ekonomické i sociální úrovni. Imperialismus, jakožto vojenské rozšiřování území, 

je v současném světovém systému nepřijatelný, přestože existují regionální 

výjimky, kdy k imperialistickým výbojům dochází (Kypr, Krym, Jižní Osetie, 

Západní Sahara, Senkaku a další sporná území). Imigrace je také upozaděna, 

jelikož se jedná o dlouhodobý proces, který se stal součástí globalizace a jehož 

cílem není vědomé upevňování moci. 
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3.1.3 Mezinárodní uspořádání 

Současné mezinárodní uspořádání je charakteristické silnějšími  

a trvalejšími vazbami mezi státy. Vzájemné vztahy se již neodvíjí od vůle  

a individuálních vztahů mezi hlavami států jako v preindustriální éře, nýbrž státy 

jsou vázány obsáhlým systémem dohod a závislostí, kvůli kterým je mnohem 

složitější změnit stranu, na které stát v případném sporu stojí. Mezinárodní vztahy 

také už nejsou čistě politické, ale zakládají se čím dál více na ekonomických 

vztazích. Vznikají nové druhy závislostí v ekonomické sféře (Organski 1961,  

str. 313 – 314), a protože jednotlivé státy nejsou hospodářsky samostatné, 

nedokáží pokrýt kompletní spotřebu jen svou produkcí, závisí stále více  

na možnostech mezinárodního obchodu (importu a exportu). Aby tento systém byl 

stabilní, je často oboustranně vyžadováno dodržování obchodních kontraktů  

po delší časový horizont. Tyto vztahy mají tedy vysoké nároky na obě strany. 

Zároveň více pracují s aspektem přátelskosti, jelikož v důsledku technologického 

pokroku a neustálého hospodářského vývoje, spolu s objevováním nových zdrojů 

a nových způsobů zpracování, je nemožné udržet si v hospodaření potenciálního 

konkurenta výsadní postavení.  

Organski (1961, str. 315) navíc zdůrazňuje rigidnost vztahů ve vojenské 

oblasti, protože válka a vojenský arzenál jsou velmi drahé. Menší státy jsou v této 

oblasti plně závislé na větších státech, které disponují dostatečnými prostředky 

pro obranu při případném konfliktu. Válečné vybavení je sdíleno v rámci 

vojenských aliancí, ze kterých plynou politické a ekonomické závazky pro jejich 

členské státy. Armáda se stává profesionálnější a technologicky vyspělejší, 

protože každý stát se v rámci jejího budování specializuje na určitou oblast. 

V rámci těchto aliancí se zároveň utváří vztahy na vnitrostátní politické a sociální 

úrovni, které také komplikují případnou změnu strany. Členský stát buduje  

na základě svých politik normativní veřejné mínění, do jehož předmětu spadá 

např. otázka, jaké jednání je správné a jaké hodnoty se zastávají. Zároveň stát 

vytváří napříč veřejností určitou loajalitu k sobě a k alianci, jíž je členem. Nelze 

tedy ze dne na den přesvědčit veřejnost (včetně armády), že stát, kterého doposud 

považovali za nepřítele, je najednou jejich spojencem a naopak. 
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Mezinárodní uspořádání je tedy relativně stabilní, neboť klíčové změny  

ve vzájemných vztazích jsou záležitostmi spíše dlouhodobějšího horizontu. Moc 

je distribuována rozpoznatelným způsobem. Některé státy mají v mezinárodním 

systému vůdčí postavení a oblast jejich vlivu se zakládá mimo ekonomické  

a politické sféry i na jejich historickém odkazu. Mezinárodní obchod je zpravidla 

zprostředkováván standardizovanými kanály. Diplomatické vztahy se proměňují  

a interagují prostřednictvím určitých vzorců. Mezinárodní politická hra se tedy 

odvíjí podle určitých pravidel, která aktéři, jenž se této hry účastní, respektují. 

Avšak ne všechny státy hrají tuto hru. Za určitých okolností může nastat situace, 

kdy není pouze jedno mezinárodní uspořádání, ale je těchto uspořádání více. 

Každý tento systém má své vzorce chování a svá pravidla, svoje rozvržení moci, 

apod. (ibid., str. 316). Tyto mezinárodní systémy pak mezi sebou soutěží o to, 

který se stane globálně dominantním. Nicméně jak bylo diskutováno výše, 

jednotlivé státy nemohou mezi těmito systémy volně přecházet, dlouhodobě patří 

jen do jednoho z nich. V případě více mezinárodních uspořádání tedy vzniká 

v mezinárodním prostoru určité napětí.  

 

3.1.4 Klasifikace aktérů 

Z deskripce mezinárodního systému je zřejmé, že vztahy mezi 

jednotlivými státy nejsou vyvážené, ale že existuje dominantní velmoc, která se 

svými spojenci určuje převládající mezinárodní řád. Z toho také vyplývá,  

že pokud se tento řád ocitne v situaci, kdy narůstá moc alternativního řádu,  

je mezinárodní prostor nestabilní a hrozí konflikt mezi těmito dvěma systémy, 

přeneseně mezi dominantními aktéry obou soupeřících uspořádání (Organski 

1961, str. 325).  

Organski (1961, str. 325) tvrdí, že v určitém směru má mezinárodní řád 

podobné atributy jako národní společnost: je legitimizován určitou ideologií  

a jeho moc pramení z rozdílných skupin aktérů, které ho tvoří. 

Stabilita a mír v mezinárodním prostoru jsou možné, pokud existuje 

dominantní síla, která kontroluje stávající status quo, je s ním spokojena a udržuje 

jeho stabilitu. Stupeň spokojenosti („satisfaction“) a míra moci („power“) je dvě 
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zásadní proměnné v PTT. Všechny státy lze rozmístit v mezinárodním prostoru  

na základě těchto dvou aspektů. Mezinárodní prostor je podle Organského (1961,  

str. 326) uspořádán do hierarchické pyramidy, na jejímž vrcholu jsou velmoci 

v čele s dominantním státem, pod nimi střední mocnosti, dále malé národy  

a nejnižší stupeň tvoří kolonie.
4
 Pyramidu lze číst i od spodu směrem nahoru.  

Její uspořádání zároveň zohledňuje počet aktérů. Nejmenší státy a kolonie tvoří 

největší procento všech aktérů a naopak velmocí je v mezinárodním prostoru  

jen několik.   

Na základě spokojenosti a moci tedy Organski (1961, str. 326 – 330) dělí 

státy do čtyř skupin. První skupinu tvoří mocné a spokojené státy, které se 

nacházejí v horních patrech pyramidy. V jejich čele je dominantní stát, který 

ustanovil řád a status quo v mezinárodním prostoru, tudíž získává ze současného 

uspořádání nejvíce výhod. Lehce pod ním jsou velmoci, které se od dominantního 

státu liší nejen schopností ovlivnit chování ostatních (mocí), ale také benefity, 

které jim ze stávajícího uspořádání plynou. Spokojenost je tedy relativní pojem, 

který závisí na aktuální situaci. Mimo to žádný aktér nemůže být zcela spokojen, 

pokud si sám nediktuje pravidla. Dominantní stát je v rámci těchto pojmů 

nejspokojenější a ostatní mocnosti jsou také považovány za spokojené, jelikož 

nechtějí změnit uspořádání, ze kterého jim plyne dostatek výhod.  

Druhou skupinu tvoří státy, které jsou sice mocné, ale nejsou spokojené. 

Z této skupiny se posléze může zrodit vyzyvatel („challenger“) současného 

hegemona,
5
 který chce místo nevyhovujícího mezinárodního uspořádání nastavit 

svoje pravidla, jež jsou pro něj výhodnější. Často se tento stát jako velmoc 

ustanovil později, až do plně zaběhnutého systému. Když dospěje nespokojený 

aktér do bodu, kdy je dostatečně silný, aby mohl uplatnit prostředky ke svému cíli, 

zvyšuje se pravděpodobnost konfliktu mezi ním a dominantní velmocí. Role 

vyzyvatele však není trvalá a ani jí nedospějí všichni aktéři. V případě sporu 

vyzyvatel může uspět a převzít postavení dominantní velmoci, ustanovit vlastní 

                                                      
4
 Organski tezi publikoval před tzv. rokem Afriky, kdy získalo nezávislost 17 afrických 

států. Proces dekolonizace však pokračoval až do 70. let minulého století. V moderní 
Tammenově struktuře se již s koloniemi nepracuje. 
5
 Organski ve svém díle nikdy nepoužil pojem hegemon ani hegemonie, vždy pouze 

„preponderant power“ nebo „dominant nation“. R. L. Tammen (2011, str. 9) dokonce 
realistický koncept hegemonie explicitně odmítá. 
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pravidla a uspokojit tak své zájmy, nebo neuspěje a vrátí se do svého původního 

podřadného postavení (ibid.). 

Třetí množinu tvoří slabé a spokojené národy, z jejichž řad neplyne žádná 

hrozba. Často to jsou tzv. druhořadé velmoci („second rank powers“),  

např. Kanada a Austrálie, nebo to jsou státy malé a bohaté jako Švýcarsko, 

Norsko, Švédsko. Tyto státy jsou svázány se současným status quo, přijímají ho 

bez jakýchkoli námitek, a naproti tomu získávají také určité výhody (Organski 

1961, str. 329 – 330). 

Čtvrtá skupina zahrnuje slabé a nespokojené národy, velké procento z nich 

tvoří kolonie a státy Asie a Afriky, důvod jejich nespokojenosti je zřejmý. Slabé 

jsou tyto země proto, že se většinou nacházejí ještě v preindustriální fázi vývoje. 

Ne všechny národy v této kategorii jsou mírumilovné, ba naopak. Často dochází 

ke střetům kolonií s jejich kolonizátorem, nebo ke konfliktům mezi těmito malými 

státy navzájem na lokální úrovni. Hrozbu pro mezinárodní systém tato skupina 

tvoří pouze v případě, když se kolektivně připojí na stranu vyzyvatele (ibid.). 

Válečný konflikt je tedy nejpravděpodobnější, jestliže úroveň moci 

nespokojeného vyzyvatele dosáhne parity s úrovní dominantního státu.
6
 

Vzhledem k tomu, že moc je dynamická proměnná, nelze stanovit obligatorní 

vzorec. Navíc existuje řada aspektů, které pravděpodobnost konfliktu zvyšují  

či naopak snižují, např. velikost potenciálního vyzyvatele, míra jistoty, rychlost 

jeho rozvoje a především vzájemný vztah mezi dominantním národem  

a vyzyvatelem (Organski 1961, str. 333 – 337). Konflikt tudíž není nevyhnutelný, 

existuje i možnost mírové změny dominantního národa. Nicméně každá teorie  

se zakládá na historických faktech a událostech a omezuje se na jejich vysvětlení. 

Minulost se nemusí opakovat, platnost teorie by tedy neměla být nadhodnocena, 

přestože může skýtat predikabilní potenciál.  

                                                      
6
 Organski a Kugler (1980, str. 49) předpokládají, že moc potenciálního vyzyvatele musí 

dosáhnout alespoň 80 % moci dominantního státu, aby byla tato pozice vyzyvatele 
relevantní. 
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3.1.5 Historický argument 

Organski (1961, str. 316 – 322) pro podporu své teorie nachází oporu 

v příčinách a vzorcích válek mezi velmocemi za posledních 200 let. Svou 

argumentaci začíná na konci 18. st., kdy Francie vedená Napoleonem Bonapartem 

byla dominantním národem kontinentální Evropy. Své postavení ztratila ve 

prospěch Velké Británie, kde začala průmyslová revoluce a která zároveň posílila 

své postavení vítězstvím v Napoleonských válkách. Velká Británie tedy se stala 

dominantním státem v mezinárodním prostoru, její ekonomická i vojenská síla 

byla obrovská. Během 19. st. rozšiřovala svůj vliv globálně a konsolidovala nový 

mezinárodní řád. V Anglii zároveň docházelo k demografickým změnám, počet 

obyvatel rychle narůstal a mnoho lidí, kteří se nezvládli přizpůsobit novým socio-

ekonomickým požadavkům, emigrovalo do zahraničí, především za oceán,  

kde pomáhali ukotvit anglickou moc a kulturu. Do roku 1900 dosáhla Velká 

Británie největšího světového impéria co do rozlohy i počtu obyvatel. Druhým 

největším impériem té doby zůstávala Francie, ačkoli s Británií soupeřila v mnoha 

sférách. Nicméně tyto dvě velmoci stále hrály podle stejných pravidel  

Nespokojení aktéři 

Kolonie 

Malé národy 

Střední mocnosti 

Velmoci 

Dominantní národ 

Spokojení aktéři 

Figure 2 Mezinárodní prostor dle PTT 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Organského (1961, str. 331) 



36 
 

a ve stejném mezinárodním uspořádání. Společně bránily systém, který oběma 

poskytoval značné benefity a se kterým byly spokojeny.  

Mocenská výhoda plynoucí z brzké industrializace se začala v polovině  

19. st. vytrácet, neboť průmyslová revoluce dorazila i do ostatních evropských 

zemí. Většina těchto států byla územně malá, proto nepředstavovala  

pro dominantní velmoci žádnou hrozbu. Jinak tomu bylo v případě Spojených 

států a Německa, které disponovaly poměrně velkou populací, nezbytnou pro plné 

využití potenciálu industrializace a získání velmocenského statusu. Rychlost,  

se kterou USA a Německo mocensky expandovaly, byla ještě vyšší než v případě 

Velké Británie. USA velmi brzo předčilo všechny evropské velmoci a před první 

světovou válkou převzalo dominantní postavení po Velké Británii. Na vzestupu 

Spojených států se velkou měrou, mimo industrializaci, podílela imigrace. 

Následná tranzice moci mezi Velkou Británií a USA proběhla mírumilovně, neboť 

jejich zájmy v mnoha oblastech byly společné o obě země spolu udržovaly velmi 

přátelské vztahy (ibid., str. 316 – 317).  

Německo se mezitím srovnalo na úroveň s Velkou Británií a po vítězství 

v Prusko-francouzské válce a svém sjednocení se stalo váženým rivalem 

současného evropského systému.  Nejvíce moci nabylo Německo před druhou 

světovou válkou. Zároveň bylo z prohry v první světové válce a v poválečném 

uspořádání silně nespokojenou velmocí. Omyl, který učinilo v nastávajícím 

konfliktu, byl však pro jeho vzestup osudový. Dominantní velmocí totiž nebyla 

Francie, kterou Německo považovalo za hlavního soupeře, nýbrž Spojené státy 

s pomocí Velké Británie. Dominantní velmoci byly tedy stále mnohem silnější  

než jejich vyzyvatel (Organski 1961, str. 318 – 319). 

Dalším příkladem, který Organski (1961, str. 320 – 321) uvádí, je vzestup 

Japonska na začátku 20. st. Důvodem, proč se Japonsko rychle stalo regionální 

velmocí je opět fakt, že jeho sousedé se nacházeli v preindustriální fázi,  

a Japonsko díky tomu získalo mocenskou výhodu, kterou prokázalo jak ve válce 

proti Rusku, tak proti Číně, přestože tito soupeři byly územně i populačně větší. 

Během první světové války si Japonsko zvolilo správné spojence, což mu 

napomohlo k udržení dominantního postavení v regionu. V druhé světové válce  

se však připojilo na stranu vyzyvatele mezinárodního systému a napadlo  
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Spojené státy, jejichž následná odveta byla strašlivá a zničila aspirace Japonska  

na regionální velmoc. V současnosti už Japonsko neaspiruje na globální,  

ani tichomořskou dominanci, přestože si díky technologickému pokroku stále 

zachovává svůj regionální vliv. 

 Organski (1961, str. 321 – 322) předpokládá dva potenciální budoucí 

vyzyvatele USA, a to Rusko a Čínu. Rusko se dostává do stádia mocenské 

zralosti, zatímco Čína naplno začala svoji industrializaci až v posledních letech, 

nachází se tedy v období nejdynamičtějšího růstu. Čína navíc disponuje 

obrovskou populací i všemi dalšími předpoklady pro nabytí velmocenského 

statusu, proto je pravděpodobné, že na stupni vnitřního rozvoje Rusko předběhne 

a stane se hlavním vyzyvatelem. Vzhledem k aktuálnímu vývoji čínské 

ekonomiky a posilování čínského hlasu na mezinárodních fórech lze usuzovat,  

že se tato Organského předpověď do jisté míry naplňuje. 

 

3.2 Současná PTT 

Organského koncept PTT byl od konce minulého století mnohokrát 

rozpracován a aktualizován současnému mezinárodnímu dění. Společnost 

akademiků kolem TransResearch Consortium, kterou tvoří mnoho Organského 

žáků, se zabývá aplikací PTT na aktuální témata. Hlavní teze zůstávají totožné 

s původním konceptem, přestože se lehce mění některé pojmy. Ve středu stále 

stojí industrializace, která už však není spojována s průmyslovou revolucí,  

nýbrž s růstem HDP. K tomuto základnímu vzorci byly přidány další ukazatele  

za účelem získat hodnotný index moci v souladu s PTT. Kugler a Tammen (2011) 

zahrnuli do měření i politické jednání a další aspekty. Cílem bylo nalézt ukazatel, 

který by plnil stejnou funkci v mezinárodní politice, jako plní HDP v ekonomické 

sféře (Tammen a spol. 2011, str. 3 – 4). Nicméně ukazatel HDP a trendy 

ekonomického vývoje jsou v rámci PTT stále klíčové, jak argumentuje  

Sample (2017, str. 8): „In a system where industrialization defines the modern era 

and is the defining mechanism of change, economic growth and development  

are the curency defining the value of the system to a state.“ 
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Měření moci je však otázka, která stále není zcela zodpovězená, překážkou 

jí je zmíněná dynamičnost. Dalšími klíčovými pojmy, které byly v moderní PTT 

redefinovány jsou status quo a spokojenost. Veškeré relace mezi aktéry 

v mezinárodním prostoru se zakládají na míře shody se současným status quo  

a z toho plynoucí (ne)spokojenosti aktérů. Spokojenost není jen určitý bod, 

kterého aktér dosahuje, nýbrž je jen levým koncem spektra, na jehož pravém 

konci leží nespokojenost. PTT počítá realisticky s tím, že každý aktér je sobecký, 

jedná racionálně a snaží se v rámci procesů v mezinárodním prostoru 

maximalizovat vlastní užitek. Malý užitek vede k nespokojenosti, která v případě 

velkých mocností může vyústit v násilný konflikt. Nicméně konflikt je velmi 

nákladné řešení, které nepřináší ani zdaleka tolik benefitů jako kooperace. 

Kooperace je zároveň mechanismem udržení stávajícího status quo a z něj 

plynoucích výhod, proto se jednotliví aktéři spojují v aliancích a mezinárodních 

organizacích. Portfolia aliancí jednotlivých států jsou jedním z možných 

prostředků pro pozitivní hodnocení status quo. Naproti tomu druhý přístup  

pro evaluaci status quo je založen negativně, jeho výchozím ukazatelem je měření 

hromadění vojenského kapitálu, které může být varovným signálem hrozby 

potenciálního konfliktu. Další ukazatel se a zaměřuje na pohyby v rámci 

vojenského kapitálu a má stejnou motivaci jako předchozí negativní hodnocení. 

Poslední přístup, vyvinutý Benson (2004), navrhuje zkombinovat jednotlivé 

ukazatele, zohledňuje vojenské aliance i ekonomické přesuny (Tammen  

a spol. 2011, str. 4 – 7). 

Dalším stavebním prvkem PTT je hierarchie. PTT předpokládá rigidní 

systém mezinárodních vztahů, kde každému státu přísluší určité postavení 

v mezinárodní hierarchii. Prostředkem k jeho změně je jen růst nebo pokles moci. 

Teoretikové PTT aplikují tuto strukturu i na regionální úroveň a pokouší se s její 

pomocí vysvětlit vztahy a konflikty v lokálním měřítku, případně okolnosti 

intervencí velmocí na lokální úroveň.
7
  

Organski ve svém původním konceptu zmiňuje jako jednu z možností  

jak zabránit rozvoji potenciálního vyzyvatele tzv. preventivní válku. V souvislosti 

s tímto fenoménem Tammen a spol. (2011, str. 15 – 16) a komplexněji Organski  

                                                      
7
 Např. Lemke, D. (2002) Regions of War and Peace. 
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a Kugler (1977) rozvíjejí koncept tzv. Fénix faktoru („Phoenix Factor“).  

Ten empiricky dokazuje, že stát, jehož vývoji bylo zamezeno preventivní válkou, 

kterou zahájila dominantní velmoc, se z válečných škod vzpamatovává velmi 

rychle, v horizontu 20 let dokonce překonává svoji předválečnou úroveň. Navíc 

tento postup zvyšuje pravděpodobnost konfliktu (protože logicky zvyšuje míru 

nespokojenosti) v případě procesu tranzice moci mezi těmito dvěma státy.  

Jako další možnost mimo preventivní zamezení vyzyvateli ve vzestupu 

nabízí Tammen (2008, str. 321) strategii rozšiřování spokojenosti a získávání 

spojenců. V tomto postupu existují dvě hlavní možnosti, první založená  

na sousedství a lokálních vztazích („parochial“) a druhá, která se soustředí  

na sdílení politik a hodnot („high-minded“). 

PTT definuje dyadickou strukturu konfliktů založenou na dvou 

protilehlých pozicích (spokojenost – nespokojenost). Danilovic a Clare (2007)  

se zaměřují právě na tento aspekt konfliktu a dochází k tomu, že nespokojenost  

a konflikt nepramení ze struktury systému ani jeho pravidel, nýbrž z konkrétních 

oblastí politik a problémů, na kterých se vyzyvatel s dominantním státem v řešení 

neshodnou, nebo jde přímo o střet jejich národních zájmů. Na základě této teze 

vytváří Sample čtyři modely uspořádání a vztahů, kde zohledňuje i vzájemnou 

polohu aktérů. Tyto modely následně empiricky testuje a dochází k závěru,  

že nárůst moci jednoho z dvojice států zvyšuje pravděpodobnost jejich 

vzájemného konfliktu (Sample 2017, str. 15 – 24). 

Souhrnem lze poznamenat, že PTT je neustále se rozvíjející koncept, který 

se snaží zároveň vytvořit vlastní svébytnou pozici mezi dalším teoriemi 

mezinárodních vztahů, realismem, liberalismem, konstruktivismem i marxismem. 

Častým tématem je vymezení vůči teorii vyvažování a dalším teoretickým 

školám,
8
 ale i vztah PTT a jejích ústředních pojmů k moderním teoriím, jako jsou  

např. Democratic Peace Theory, Deterrence Theory a Interdependence Theory. 

 

                                                      
8
 Viz výše. 
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3.3 Moc v PTT 

Organského (1961, str. 96) definice moci se v podstatě shoduje 

s Baldwinovým přístupem, také zde je moc považována za schopnost aktéra 

ovlivnit chování ostatních tak, aby jednali v jeho zájmu. Pokud to aktér nedokáže, 

bez ohledu na to, jakými zdroji disponuje, nemůže být považován za velmoc 

v mezinárodním prostoru. Společně s Baldwinem i Organski již nepovažuje moc 

za vlastnictví, nýbrž se přiklání ke vztahovému přístupu. Moc je tedy relativní,  

lze k ní přistupovat jen v určitém kontextu, konstruuje se totiž v interakci  

mezi dvěma aktéry. 

Zdroje moci, nebo, jak je nazývá Organski (1961, str. 116 – 178), 

determinanty moci, jsou přírodní a sociální, přičemž hranice zde není ostrá, 

všechny determinanty jsou ve vzájemném vztahu a provázané tak, že se ovlivňují 

a doplňují. Mezi přírodní determinanty patří geografie, přírodní zdroje  

a obyvatelstvo. Ve vztahu ke konceptu měkké moci jsou však zajímavější 

determinanty sociální, které tvoří ekonomický rozvoj, politická struktura včetně 

diplomacie, a národní morálka. Nicméně v kontextu vzniku Organského díla je 

pochopitelné, že zde nerozlišuje měkké nebo tvrdé aspekty, ale že vše v souladu 

s realistickým přístupem prezentuje ve vztahu k tvrdé moci a vojenskému 

potenciálu státu. Postavení ekonomické sféry je sporné i u Nye (2004), neboť 

prostředky jako embarga, sankce a odměny jsou prostředky tvrdé, ale naproti 

tomu ekonomická vyspělost je neopomenutelným atributem, který činí stát 

přitažlivým pro ostatní, a to nejen na poli obchodním a politickém, ale i vzhledem 

k turismu a kultuře.  

Politická struktura u Organského (1961, str. 163 – 178) zahrnuje i oblast 

zahraniční politiky, kterou naopak Nye (2004, str. 61 – 65) vyčleňuje zvlášť. 

Klíčovým prvkem je zde formulace jednotné politiky, přičemž je důležité,  

aby tato politika byla dostatečně konkrétní, ale zároveň dokázala postihnout 

všechny možné situace, které v její gesci mohou vyvstat. Naopak přílišná 

generalizace politik je neefektivní a často může zakrývat nedostatek shody  

mezi stranami v určité oblasti. Zároveň je důležité zajistit uplatňované politice 

dostatek veřejné podpory a zapojit do její implementace veřejnost (ibid.). 

V zahraničí získávají pro politiku státu podporu diplomaté. Nicméně Organski 
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(1961, str. 168 – 169) poukazuje na fakt, že vliv diplomatů a jejich praktická role 

v prosazování určité politiky s rostoucí globalizací ztrácí na významu. Jejich 

hlavní informační a vyjednávací funkci značně ovlivnily technologie: státy jsou 

informačně samostatné a hlavy států mohou prostřednictvím technologií jednat 

přímo mezi sebou. Diplomaté se tak stávají spíše formální figurkou, jejímž 

prostřednictvím lze deklarovat dobré vztahy nebo formální nesouhlas.  

Národní morálka je těžko uchopitelný atribut, který je základní složkou 

národního cítění, to mírně se liší u řadových občanů, členů státního aparátu  

a armády (Organski 1961, str. 178 – 181). Loajalita a soudržnost mají vliv  

na stabilitu státu, která neznamená jen schopnost ustát ozbrojený konflikt,  

ale formuje stabilní společnost, kde je nízká úroveň korupce a zároveň otevřené 

prostředí, které je významnou součástí národní image. Všechny tyto prvky tedy 

zahrnují určité měkké faktory, které se podílí na vytváření komplexního obrazu 

aktéra a jeho mocenských dispozic. 

 

3.3.1 Měkká moc v PTT 

Měkká moc není v rámci diskurzu PTT brána příliš na zřetel, přestože je 

implicitně zahrnuta v Organského sociálních determinantech. V popředí výzkumu  

stále stojí kapacity tvrdé moci, protože ty znamenají explicitní hrozbu pro stabilitu 

mezinárodního systému a jsou kvantifikovatelnější. Nicméně měkkou moc nelze 

opomíjet především při řešení určitých (včetně krizových) situací v mezinárodním 

prostoru, kdy vznikají všeobecné požadavky na určitý měkký kapitál, který zajistí 

zachování řádu a prospěch aktérů. 

Jednou z těchto situací vzestup vyzyvatele, jenž se následně vytváří 

kompetitivní alianci vůči dominantní velmoci. V souvislosti se vznikem takové 

aliance se vyzyvatel snaží dostat na svou stranu menší mocnosti a podporu pro 

svoji vizi nového status quo. Podpory může dosáhnout negativní motivací 

menších aktérů, metodou odměn a trestů, které spadají do prostředků tvrdé moci, 

ale jejich efekt pravděpodobně nebude dlouhodobý. Mnohem výhodnější je 

naklonit si ostatní aktéry a získat spojence prostřednictvím využití zdrojů  

a prostředků měkké moci, např. sdílením cílů a hodnot. Tyto prostředky jsou 
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navíc méně nákladné a disponují dlouhodobějším a pevnějším potenciálem 

dyadické vazby mezi státy. Paralelně svou moc rozšiřuje dominantní stát, který se 

obdobnými prostředky snaží rozšiřovat spokojenost se svým mezinárodním 

uspořádáním mezi své spojence, ale i mezi potenciální oponenty. PTT se tedy 

racionálně přiklání k možnostem kooperace jak v rámci aliancí a dohod na jedné 

či druhé straně, tak mezi oběma soutěžícími aktéry navzájem. 

Po získání dominantního postavení velmoc ustanovuje mezinárodní řád, 

který jí přinese největší benefity. Pro tento řád potřebuje získat legitimitu, která je 

opět založena na souhlasu a podpoře normativního systému. Ačkoli pro získání 

spojenců a vlivu lze použít i tvrdé prostředky, legitimitu na nich zakládat nelze,  

a proto je zde prostor pro uplatnění měkké moci státu ještě širší. V případě 

vzestupu vyzyvatele, je vhodné pokusit se ho socializovat do ustanoveného řádu, 

zahrnout ho do ustanovených organizací a struktur, navýšit tak jeho benefity  

a spokojenost a zároveň snížit riziko konfliktu.  

Power Transition Theory souhrnem nabízí široký prostor pro uplatnění 

prostředků měkké moci, a to na základě spokojenosti a přitažlivosti, mezi kterými 

je vzájemně podmíněný, ekvivalentní vztah.  
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4 Čína  

Čínská lidová republika (dále jen ČLR nebo Čína) a její rozvoj  

je v současnosti ve středu pozornosti mnoha teoretiků mezinárodních vztahů  

a bezpečnostních studií, Čína totiž díky své ekonomické expanzi dosahuje na post 

regionálního hegemona ve východní Asii.  V souvislosti s touto problematikou 

získává na popularitě i PTT, jelikož A. F. K. Organski předpověděl tento fenomén 

již před 60 lety. 

Čína nastartovala svůj rozvoj reformami v roce 1979, a to jak kvantitativním, 

tak kvalitativním směrem. Rychlý počáteční vzestup trval více než deset let,  

což nasvědčovalo tomu, že ČLR brzy dosáhne velmocenského statusu. Nicméně 

úpadek Sovětského svazu způsobil značné obavy a rozpory napříč čínským 

vedením, které se obávalo podobného kolapsu svého komunistického režimu, 

desintegrace a rozpadu národního státu. Tyto spekulace posílily po demonstracích 

na náměstí Nebeského klidu, které však čínská komunistická strana potlačila. 

Nicméně i nadále, po přelomu 80. a 90. let, se čínskému vedení dařilo udržovat 

stabilitu země, své autoritativní postavení i tempo ekonomického rozvoje
9
.  

Nad to se razantně proměnilo postavení Číny na poli mezinárodního obchodu, 

z vývozce surovin se stal vývozce pracovně náročného zboží z oblasti 

zemědělství, hornictví, pohostinství, zpracovatelského průmyslu a naopak 

dovozce potravin. Země se tak transformovala z uzavřeného a úzce zaměřeného 

regionálního ekonomického aktéra na dychtivého, velkokapacitního účastníka 

globální ekonomiky (Goldstein 1997/8, str. 37 – 41). 

 

4.1 Potenciální vyzyvatel USA? 

O Číně jako potenciálním vyzyvateli současně dominujících Spojených 

států se zmiňuje již Organski ve svém původním konceptu PTT [1958]. Čína, 

přestože se začala industrializovat poměrně pozdě, disponuje velkým potenciálem 

(podle Organského větším než Rusko) díky svým zdrojům a především velkému 

počtu obyvatel (Organski 1961, str. 321 – 322). Argumenty, které v současnosti 

                                                      
9
 Během 80. let se HDP Číny zdvojnásobilo a v polovině 90. let rapidně vzrostlo znovu 

(Goldstein 1997/8). 
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podporují tezi o Číně jako potenciálním vyzyvateli, jsou převážně ekonomické. 

Hodnoty čínského HDP po roce 1990 začaly velmi prudce stoupat a mohly by 

dostihnout hodnoty HDP Spojených států již v několika desetiletích, jak naznačují 

trendové křivky vývoje HDP a parity kupní síly obou srovnávaných zemí. 

 

Figure 3 Vývoj HDP Číny a USA 

 

Zdroj: Světová banka 2018a 

 

Figure 4 Vývoj parity kupní síly Číny a USA 

 

Zdroj: Světová banka 2018b 
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Spolu s ekonomickým vývojem roste i čínský politický vliv. ČLR  

se zapojila do globálního dění, vstoupila do mezinárodních organizací a stojí 

v pozici významného oponenta Spojených států na globálních fórech 

v systémových otázkách. Čínské trhy tvoří alternativu pro méně rozvinuté státy  

a státy, jež nesplňují pravidla daná současným mezinárodním uspořádáním  

a demokratickým diskurzem. Není sporu o tom, že čínská vize světa je odlišná  

od té současně převládající, kterou nastavily během období své dominance 

Spojené státy a západní Evropa. Spor o hodnoty a pravidla v mezinárodním 

systému by mohl být prvním indikátorem možného střetu USA a ČLR. Čína  

se sice aklimatizovala a přijala prvky neoliberálního tržního systému, stále však 

inklinuje k pozici nespokojené velmoci. Je otázkou, jaké má ČLR ambice ohledně 

využití své rostoucí moci. Kim a Gates (2015, str. 220) v souvislosti se 

zkušenostmi z historie tranzice moci uklidňují, že v současnosti jsou ve hře i další 

faktory mimo relativní moc, tudíž nestabilita nemusí být nevyhnutelná. Nad to 

iniciátor konfliktu nemusí být zpravidla vyzyvatel, ale může jím být i dominantní 

stát jako v případě preventivní války. Tranzice moci může proběhnout i mírově, 

bez zapříčinění jakékoli nestability v mezinárodním prostoru, zejména pokud 

vyzyvatel nechce měnit současné status quo, tranzice je příliš zřejmá nebo se obě 

velmoci na tomto procesu shodnou.  

V každém případě čínský vzestup poutá pozornost akademiků napříč 

teoretickým spektrem mezinárodních vztahů
10

 nejen v rámci PTT.  

Např. Mearsheimer (2001, str. 401) připouští, že Čína má značný mocenský 

potenciál a zcela jistě směřuje ke statusu regionálního hegemona, v jehož rámci 

ustanoví vlastní verzi americké Monroeovy doktríny a vytlačí lokální vliv USA. 

Nicméně popírá možnost čínské globální dominance kvůli nedostatku vojenského 

kapitálu, v kterém Čína ani zdaleka nedosahuje úrovně USA. Naproti tomu stojí 

názorový proud považující čínský vzestup za hrozbu pro stabilitu mezinárodního 

systému. V rámci tohoto proudu se pak štěpí dva hlavní přístupy. První přístup 

chápe čínskou potenciální hrozbu v kontextu důsledku studené války a rozpadu 

SSSR. Čína jakožto rodící se velmoc má vyplnit vakuum vzniknuvší rozpadem 

Sovětského svazu. ČLR se v této perspektivě stane nástupnický státem bývalého 

                                                      
10

 Např. Jack S. Levy, Avery Goldstein, John Ikenberry, Robert Art, William Overholt, 
Woosang Kim, Miloš Balabán,… 
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teritoriálního hegemona SSSR, přičemž tyto bývalé kapacity brzy vysoce předčí 

(Jeffery 2009, str. 311 – 318). Nicméně vyvstávají argumenty, které oponují 

tomuto pesimistickému předpokladu, Čína totiž jako regionální velmoc východní 

Asie doposud vždy vystupovala mírumilovně (pokud nešlo o historické územní 

nároky) a podporovala lokální stabilitu a kooperaci. I vůči Spojeným státům se 

nijak nepřátelsky nevymezovala, ba naopak jim byla mnohdy nápomocná v řešení 

jak v ekonomických, tak politických záležitostí. Nahlížení na Čínu jako 

nástupnický stát SSSR na postu regionálního hegemona se všemi negativními 

konotacemi dominuje veřejnému diskurzu, protože jsou často prezentovány 

ideologické shody mezi oběma režimy, a z toho bývá vyvozováno, že Čína 

s komunistickým vedením bude prosazovat stejnou agresivní (a expanzivní) 

politiku jako bývalý SSSR (Overholt 2008, str. 226). Druhý přístup se zakládá  

na východiscích PTT. Mnohdy jsou zde prezentovány historické analogie situací 

tranzice moci (především k Německu na počátku 20. st.). Tento přístup tedy 

přednáší tezi, že Čína, jakožto revizionistický stát, bude mířit na post dominantní 

velmoci, nejprve na své straně Tichého Oceánu a posléze i v globálním měřítku. 

Její budoucí konflikt s USA je tedy téměř nevyhnutelný (Jeffery 2009,  

str. 314 – 315). Námitka vůči této tezi se rýsuje jasně: Čínu prostě nelze srovnávat 

s Německem, jejich povaha je bezesporu jiná a stejně tak je odlišný i historický 

kontext jejich vývoje a nespokojenosti. V současné době jsou ve hře navíc jiné 

faktory a jiné formy konfliktu, v nichž nezáleží pouze na (tvrdé) kapabilitě 

potenciálního vyzyvatele, ale především na jeho intencích a cílech. 

 

4.2 Čínská měkká moc 

Čínská politika v oblasti uplatňování měkké moci se zásadně proměnila  

po reformách z roku 1978 a po roce 1989, kdy došlo k masakru demonstrantů  

za demokratizaci Číny na náměstí Nebeského klidu. V předchozí éře, za vlády 

Mao Ce-tunga, uplatňovala Čínská vláda spíše politiku izolacionismu  

a soběstačnosti, přestože paralelně s konceptem šíření komunismu tvořilo jeden 

z hlavních pilířů zahraniční politiky globální šíření maoistické revoluce (Monroe 

2010, str. 50). Po ekonomických reformách se Čína otevřela liberálnímu trhu, 

zahraničním investicím, technologiím a výzkumu, čímž nastartovala svoji 
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industrializaci a ekonomický rozvoj. Zároveň se stala aktivnější v zahraniční 

politice, navazovala bilaterální i multilaterální vztahy s okolními státy a začala 

participovat v mezinárodních organizacích. Vzhledem k aplikaci těchto reforem  

a otevření se světovému dění se musela Čína do jisté míry politicky přizpůsobit 

převažujícímu neoliberálnímu systému. Po přelomu tisíciletí se zdá, že Čína 

dospěla do poslední fáze industrializace. Zároveň s ekonomickým vrcholem  

se začala rozvíjet v dalších sektorech a zaměřovat se na další oblasti politiky. 

Nejvýznamnější přínos pro nárůst čínského vlivu a zlepšení mezinárodní image 

znamenala vláda generálního tajemníka a prezidenta Chu Ťin-tchao.  

 

4.2.1 Kultura 

Vláda Chu Ťin-tchao zavedla pro svoji strategii rozvoje pojem 4v1  

(„four-in-one“), který zahrnoval ekonomický, politický, kulturní a sociální rozvoj. 

Termín měkká moc se zde vztahoval především ke kulturní sféře (Zhang 2010,  

str. 383).  

Čínská vláda přijala tento koncept do své politiky na nejvyšší úrovni 

v roce 2007, kdy prezident Chu Ťin-tchao pronesl na národním sjezdu čínské 

komunistické strany projev, v němž zdůraznil roli kultury a výslovně měkké moci 

v rámci budování „všeobecné moci“ („comprehensive power“/„zonghe guoli“). 

Tento projev znamenal významný posun ve stranickém myšlení a politice.  

Tradiční (vysoká) čínská kultura se zakládá na filozofické a ideologické 

kontinuitě spojené s náboženstvím, a to se příliš neslučuje s myšlenkami 

marxismu ani vizí Mao Ce-tunga. Naproti tomu lidová čínská kultura měla 

v čínském komunistickém myšlení velký význam, neboť tvořila základnu v rámci 

Marxova modelu struktury. S tím souhlasil i sám Mao Ce-tung, když přišel s vizí 

3v1 („three-in-one“), která zahrnovala politiku, ekonomiku a kulturu jako hlavní 

komponenty modelu tzv. Nové demokracie (Zhang 201., str. 383 – 387). Nicméně 

jak dokázala Čínská kulturní revoluce v druhé polovině 60. let, tato vize nebyla 

zrovna šťastná a vyústila v jedno z nejhorších období v čínských dějinách.  
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4.2.1.1 Trichotomie čínské měkké moci 

Weihong Zhang (2010, str. 396 – 397) ve své studii o kulturní budoucnosti 

ČLR rozlišuje v rámci čínského přístupu k měkké moci v kulturní oblasti 

trichotomii zdrojů, strategií a výstupů („resources, strategies, outcomes“).  

Zdroje zde odkazují především k práci bývalého generálního tajemníka Chu  

Ťin-tchao. Primárním cílem kulturního rozvoje bylo vybudovat systém klíčových 

socialistických hodnot a učinit socialistickou ideologii přitažlivější a soudržnější. 

Tento cíl implicitně zahrnoval i dílčí úkoly zaměřené na posílení měkké moci: 

uchovávat kulturu harmonie, kultivovat civilizovanou praxi, propagovat čínskou 

tradiční i populární kulturu, vystavět společný duchovní domov pro čínský národ, 

podporovat kulturní inovace a zlepšovat vitalitu kulturního rozvoje. Tyto úkoly  

se vztahovaly především k domácí politice a vnitřnímu rozvoji Číny. Chu  

Ťin-tchaova vize byla velmi obsáhlá a jednou z výzev, kterým čelila, bylo 

sjednocení starobylého a moderního kulturního dědictví. Měkká moc  

tudíž nespočívala v tomto pojetí na jednotlivých objektech, nýbrž odkazovala 

k procesu a způsobu vytváření a rozvíjení jedinečné národní kultury.  

Motto konceptu měkké moci jako strategie zní „užívat moc měkce“ 

(„using power softly“). To se může do jisté míry shodovat s názorem, že Čína 

nedisponuje reálnou měkkou mocí, nýbrž rafinovaně svou moc používá skrytě  

a měkkým způsobem. V jádru měkká moc jako strategie nese mírumilovné 

poselství, především ideál vybudování harmonického světa. Čínská kultura, 

myšlenky a principy jsou přitažlivé pro mnoho zahraničních aktérů, kteří jsou 

v současném systému považováni za outsidery. Jednou z konkrétních výzev je 

utišení obav Západu (USA a jeho spojenců) z potenciální hrozby zapříčiněné 

vzestupem Číny (Zhang 2010, str. 393). S tím úzce souvisí konkrétní přístupy, 

které Čína uplatňuje na poli zahraniční politiky, především tzv. Mírumilovný 

vzestup Číny („Peaceful Rise of China“).
11

  

Strategie měkké moci zahrnují čínskou filozofii a náboženství. V Číně 

dominují tři hlavní náboženské směry, taoismus, buddhismus a konfucianismus, 

všechny velmi pacifistické, založené na síle ducha, morálce, individuální 

kontemplaci a kultivaci. Hlavní myšlenkou převažujícího konfucianismu je 

                                                      
11

 Viz níže. 
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správné vedení pomocí morální autority, nikoli fyzické síly. To se odráží  

i ve filozofii státu, který by měl zachovávat řád a respekt si získat ustanovováním 

správných precedentů a podporou hodnot. Buddhismus i taoismus jsou založeny 

na obdobných mírumilovných hodnotách a duševní síle, přestože buddhismus  

se v Číně neujal tolik jako např. v Japonsku. Všechna tři náboženství se rozšířila 

po celé východní Asii a stala se základním kamenem pro budování východní 

kultury. I tento fakt měl pravděpodobně vliv na to, že se Čína historicky téměř 

nepokoušela fyzicky podrobit své nadvládě sousedící země (Japonsko, Koreu  

a Vietnam), které navíc samy přijaly čínské kulturní principy v umění i vládě 

(Zhang 2010, str. 393 – 394). 

Čína se prostřednictvím návratu k tradičním kulturním hodnotám  

a filozofii snaží zaplnit vakuum, které vzniklo po zhroucení socialistické 

kolektivní ideologie v důsledku přechodu na tržní hospodářství (ibid., str. 395). 

Společně s principy otevřenosti a podporou strategie „going out“ v rámci 

zahraniční politiky začala ČLR svoji kulturu exportovat do zahraničí. K tomu 

využívá například sítě Konfuciových institutů, které globálně rozmisťuje od roku 

2004 (Ying 2016, str. 391). Konfuciův institut je veřejná nezisková organizace, 

jejímž účelem je propagace a podpora čínského jazyka a kultury. V rámci  

své činnosti nabízí například výuku čínštiny nebo podporuje studentské výměny. 

Tato organizace spadá pod tzv. Hanban („Office of Chinese Language Council 

International“). Hanban plánuje založit ve světě 1000 institutů do roku 2020  

a k tomuto cíli se velmi rychle přibližuje. V roce 2010 existovalo téměř  

700 institutů v 96 zemích světa (Zhu 2014, str. 6), zatímco v roce 2008 to bylo 

„jen“ 238 institutů v 69 zemích (Zhang 2010, str. 395) Mimo Konfuciův institut 

se do strategie „go out“ zapojila média i privátní sektor. Čínská televize a denní 

tisk se začaly vydávat v zahraničí a překládat do světových jazyků. Příkladem 

může být China Central Television, která expandovala do Afriky i Ameriky  

a vysílá v 6 světových jazycích, nebo celosvětově vydávaný deník People’s Daily 

(Zhu 2014, str. 5). 

Výstupy měkké moci jako poslední části uvedené trichotomie jsou 

zahrnuty především ve zvyšování všeobecné národní moci („comprehensive 

national power“) a podpoře mírumilovného vzestupu. Tento přístup k čínské 
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měkké moci je velmi úzce svázaný s dlouhodobým trendem a zároveň cílem 

čínské politiky – dosažením velmocenského statusu. Nicméně částečně jí v tom 

brání tzv. Needham Problem, který spočívá v tom, že Čína sice vynalezla zásadní 

elementy lidského vývoje jako střelný prach, knihtisk, kompas, atd., ale Západ 

jejího přínosu jen stroze využil a samotnou čínskou civilizaci nechal v dějinách  

za sebou (Zhang 2010, str. 398).  

Čína neustále pracuje na své měkké moci prostřednictvím kultury, přestože 

v současnosti je spíše středem pozornosti její zahraniční a obchodní politika. 

Důkazem může být, že Čína v posledních letech hostila množství kulturních, 

politických a obchodních akcí a kongresů, z nichž nejvíce významná byla 

především olympiáda v Pekingu v roce 2008, jejíž zahájení bylo fenomenální  

a jednoznačně velmi pozitivně přispělo k obrazu čínské kultury v zahraničí  

a zejména na Západě. Druhou významnou událostí byla světová výstava Shanghai 

World Expo, která se konala v roce 2010 a také získala kladné ohlasy. S čínskou 

kulturou jsou spojeny i její politické hodnoty, které, přestože se zakládají  

na obdobných principech a vyrůstají ze stejné filozofie jako kultura, jsou mnohem 

kontroverznějším tématem, a to především v západním diskurzu.  

 

4.2.2 Politické hodnoty 

Čínské politické hodnoty zahrnují celou škálu principů a strategií 

vyrůstajících z východní kultury a pro ni specifického politického prostředí. Čína 

bývá často odsuzována pro svou politiku nevměšování se do interních záležitostí 

ostatních států (např. v Africe), byť jde o její obchodní partnery. Tato kritika 

v některých případech dokonce sklouzává k argumentům, že Čína podporuje 

nedemokratické režimy a nebere zřetel na dodržování lidských práv a dalších 

základních principů. Nicméně právě tento přístup nevměšování se a nespojování 

různorodých problematik (např. humanitárních a politických témat) tvoří čínskou 

politiku a vzájemné vztahy s ČLR pro třetí země přitažlivější. Čína tedy otvírá 

alternativní systém mezinárodního uspořádání a rozvoje. 

Základní principy politiky nevměšování, která je středobodem čínských 

politických východisek směrem k ostatním státům, byly stanoveny poprvé  
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v 50. letech v obsahu dohody mezi Čínou a Indií. Čína se těmito ustanoveními  

řídí i nadále ve svých současných politikách a strategiích. Tyto principy tvoří: 

vzájemný respekt teritoriální integrity a suverenity, vztahy bez vzájemné agrese, 

vzájemné nezasahování do vnitřních záležitostí, rovnost, společný benefit  

a mírová koexistence (Zhu 2014, str. 15). Všechny vycházejí z kulturních hodnot 

sdílených mezi východními filozofiemi, především pokud jde o důraz na mír  

a mírovou spolupráci. Čínská zahraniční politika tyto principy rozvádí na nejvyšší 

úrovni v rámci uplatňování strategie Mírumilovného vzestupu Číny. V souladu 

s tímto přístupem prezident Chu Ťin-tchao prohlásil, že Čína nikdy nebude cílit  

na dosažení postavení hegemona, ale naopak se bude snažit budovat harmonické 

vztahy jak regionálně, tak i globálně. Důraz na harmonii tehdejší prezident kladl  

i v rámci sebou iniciovaného přístupu „San He“, který zahrnoval udržování míru 

ve světě, smíření s Taiwanem a harmonické soužití čínské společnosti (Zhu 2014, 

str. 13 – 14). 

Přestože mírumilovným způsobem, Čína se hlasitě vymezuje vůči 

politikám a hodnotám USA. V opozici vůči tzv. Washingtonskému konsenzu 

vznikl pojem „Pekingský konsenzus“, který je založený na alternativním, čínském 

přístupu k rozvoji a principech nevměšování a sebeurčení. Tento pojem představil 

v roce 2004 J. C. Ramo. Na rozdíl od západního konsenzu, tento přístup není 

postaven na přijetí vedoucího postavení Číny a vlastně ani neexistuje oficiální 

shoda na jeho existenci a obsahu (Qasem, van Dongen, de Ridder 2011, str. 2).  

V moderní čínské politice se navíc objevil další kontrastní pojem, který 

Čínu staví do opozice vůči USA. Současný čínský prezident Si Ťin-pching přišel 

v roce 2012 s konceptem Čínského snu („The China Dream“),
12

 který zahrnuje 

jakési čínské národní obrození, slovy prezidenta: „We must make persistent 

efforts, press ahead with indomitable will, continue to push forward the great 

cause of socialism with Chinese characteristics, and strive to achieve the Chinese 

dream of great rejuvenation of the Chinese nation.” (CNN: Lu Stout 2013). 

 

                                                      
12

 Viz Xi Jinping (2014) The Governance of China. 
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4.2.3 Zahraniční politika 

Čínská zahraniční politika je ve veřejném diskurzu diskutována zejména 

kvůli svému obchodnímu rozsahu. Nicméně ekonomika je gesce, která podle 

Nyeovy definice spadá spíše do sféry tvrdé moci, jelikož vztahy jsou zde založeny 

na odměnách a sankcích, vítězi a poraženém a tvrdých prostředcích. V čínském 

pojetí to však nemusí být úplně pravda, neboť čínská obchodní strategie se snaží 

vycházet z tzv. win-win game, kdy je cílem profit obou stran.
13

 

Stejně jako kulturu i zahraniční politiku zásadně ovlivnily reformy z roku 

1978 a protesty v roce 1989, kvůli jejichž násilnému potlačení si Čína vysloužila 

ekonomické a politické sankce od mnoha západních zemí. Čínská zahraniční 

politika ožila v 90. letech, kdy se zaměřila především lokálně, chtěla posílit  

a zlepšit sousedské vztahy ve střední a východní Asii. V důsledku této politiky  

se zlepšily i sino-japonské vztahy a už v roce 1990 bylo Japonsko prvním státem, 

který uvolnil ekonomické sankce a opětovně navázal dialog s Pekingem. 

V polovině 90. let se navíc Čína stala sebevědomější a díky ekonomické expanzi 

se mohla v zahraniční politice zaměřit i na globální cíle. Jejím primárním zájmem 

bylo udržení míru v mezinárodních vztazích, zajištění stabilních podmínek  

pro svůj ekonomický růst a zároveň zohlednění prostoru pro řešení domácích 

záležitostí (Zhu 2014, str. 1 – 2). Díky vlivu, který Čína na poli zahraniční 

diplomacie získala, se jí zároveň dařilo vydobýt si místo na dalších mezinárodních 

trzích a posilovat tak svou produkci a ekonomickou expanzi. 

Hlavní cíle čínské zahraniční politiky jsou podle Monroe jak ekonomické, 

tak politické. Ústředním cílem je zlepšení udržitelného ekonomického růstu. 

Rychlá ekonomická expanze čínského hospodářství nutně implikuje zvýšení 

poptávky po cizích zdrojích, kapitálu a technologiích, neboť Čína ji ze svých 

vnitřních zdrojů nedokáže dlouhodobě uspokojovat. Zároveň se otevřely čínské 

produkci nové trhy, které poskytují další možnosti pro aktivity v oblasti 

mezinárodního obchodu, investic i upevňování politického vlivu. Významnou roli 

v dosahování tohoto cíle hrají energetické zdroje. Obchodní kontrakty o dovozu 

                                                      
13

 V praxi je otázkou, zda je oboustranný profit reálný, když oba aktéři do této hry vstupují  
za účelem prosazení svých zájmů. 
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ropy a plynu tvoří klíčový prvek čínských vztahů s mnoha státy v Africe, Jižní 

Americe a Střední Asii (Monroe 2010, str. 50 – 52).  

Klíčovou politickou otázkou čínské zahraniční politiky je Taiwan. ČLR  

se v rámci prosazování politiky jednotné Číny snaží omezit individuální 

diplomatické styky Taiwanu s třetími zeměmi. Tato problematika je velmi 

významná například v oblasti Tichého oceánu, kde Taiwan historicky udržuje 

mnoho bilaterálních vazeb. Nicméně čínští představitelé se zavázali, že udrží Čínu 

jednotnou a zamezí Taiwanu dosažení nezávislosti za jakoukoli cenu (ibid.,  

str. 52). 

Třetí oblastí, kterou Monroe (2010, str. 54) v zahraniční politice 

zdůrazňuje, je zlepšování čínského mezinárodního postavení a zároveň soutěž 

s USA. ČLR se snaží tohoto cíle dosáhnout především prostřednictvím 

bilaterálních iniciativ v Jižní Americe, Asii a Africe, kde ustanovuje tzv. Dohody 

o strategickém partnerství („Strategic Partnership Agreements“). V rámci své 

globální aktivity pak Čína zakládá tzv. Čínské společnosti přátelství („Chinese 

Friendship Associations“), které existují i v některých státech USA.  

Na multilaterální úrovni Čína upevňuje své postavení skrze mezinárodní 

organizace. Sebevědoměji vystupuje např. v OSN a Světové bance, kde zároveň 

hledá pracovní uplatnění pro svoje odborníky, kteří se pak vnitřně podílejí  

na tvorbě mezinárodních dohod (tzv. „Gulliver Strategy“). Mimo existujících 

organizací podporuje Čína také vznik nových institucí, jejichž prostřednictvím  

by mohla uplatňovat své zájmy. Následně pak záměrně nepřizvává ke členství 

USA. Mezi takové organizace patří např. Východoasijský summit a regionálně 

velmi významná Šanghajská organizace pro spolupráci, která zahrnuje i Rusko  

a státy střední Asie. Mimo to je Čína členem dalších vlivných organizací jako  

jsou BRICS, G8, WTO, ASEAN. 

ČLR v rámci zahraniční politiky klade velký důraz na diplomacii  

a implementuje zde specifické strategie. V 70. letech byla velmi populární  

tzv. ping-pong diplomacie, která byla založena na mezinárodních výměnách 

sportovců, což mělo posílit bilaterální přátelské vztahy. Obdobně funguje  

i tzv. panda diplomacie, jež spočívá na tom, že Čína k nějaké příležitosti  

a pro zlepšení vzájemných vztahů daruje pandy do světových zoologických 
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zahrad. Oba tyto způsoby jsou založené na zlepšování veřejného mínění široké 

vrstvy obyvatel a budování pozitivní image (Zhu 2014, str. 11 – 12).  

ČLR se angažuje i v rozvojové pomoci, zhodnocení této oblasti je však 

problematické, neboť zde často chybí transparentní účty. Navíc je tato pomoc 

často poskytována (neoficiálně) prostřednictvím státních agentur. Celkově je 

čínská rozvojová pomoc rozdílná od té západní, neboť některé její prostředky jako 

půjčky, odpuštění dluhů, specifické investiční a obchodní dohody, se neshodují 

s tradiční představou rozvojové a humanitární pomoci. Čína navíc nepomáhá 

rozvojovým oblastem pravidelně, ale striktně se přizpůsobuje svým ústředním 

diplomatickým prioritám (Monroe 2010, str. 48 – 49).  

 

4.2.4 Mírumilovný vzestup Číny („Peaceful Rise of China“) 

Mírumilovný vzestup Číny je strategií, kterou uplatňuje Čína v souvislosti 

se svým strmým všestranným rozvojem. Jejím hlavním cílem je, aby čínská 

rostoucí moc nepůsobila na mezinárodním poli jako hrozba, nýbrž aby se čínský 

rozvoj stal příležitostí i pro mezinárodní společnost. S tím souvisí rozsáhlý proces 

integrace ČLR do mezinárodních organizací. Zheng Bijian, vlivný čínský teoretik 

a současný předseda Čínského institutu pro inovace a rozvojové strategie („China 

Institute for Innovation and Development Strategy“) shrnuje svůj článek, kde 

rozvádí tuto strategii, konstatováním: „China does not seek hegemony  

or predominance in world affairs. It advocates a new international political and 

economic order, one that can be achieved through incremental reforms and  

the democratization of international relations. China's development depends on 

world peace – a peace that its development will in turn reinforce.“ (Zheng 2005). 

Strategie mírumilovného vzestupu je do značné míry provázána s Novým 

bezpečnostním konceptem („the New Security Concept“), který byl formulován 

v 90. letech. Vzestup nové velmoci se má podle Zhenga vyvarovat příliš velkým 

změnám ve světové politické struktuře, které by mohly vést k válce. Zheng (2005) 

zároveň rozvádí tezi, jejíž klíčový argument se zakládá na tom, že velmoci, které 

si vybraly cestu násilné expanze, nakonec neuspěly.
14

 

                                                      
14

 Např. Německo před druhou světovou válkou. 
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V souvislosti se samotným pojmem mírumilovného vzestupu, byly slyšet 

názory, že vzestup („rise“) evokuje negativní konotace a implikuje dvousměrnost 

tohoto procesu, totiž jakmile jeden národ či stát je na vzestupu, tak ostatní, 

přinejmenším v relativním smyslu, klesají. Proto byl následně preferován pojem 

rozvoj („development“), který má zahrnovat i možnost participace ostatních 

aktérů a povzbuzovat tak pozitivní veřejné mínění (Zhu 2014, str. 12 – 13).  

Podle Shi Yinhong je mírumilovný vzestup přímým promítnutím čínské 

měkké moci, jež se zakládá primárně na zdrojích nevojenské povahy. Tyto zdroje 

zde zahrnují ekonomickou sílu, zahraniční obchod, diplomatickou a kulturní moc. 

Úspěšný národní rozvoj („national development“) má stejnou váhu jako 

přesvědčovací síla („persuasive power“) a souhrnem lze konstatovat, že tato 

strategie je typickým příkladem win-win game (ibid., str. 13).  
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5 Diskuze 

Výhodou přístupu v rámci PTT je určitá generalizace základních tezí, které 

následně poskytují prostor pro svoji teoretickou aplikaci na další situace  

a předměty teorie mezinárodních vztahů. Vzhledem k její dynamice a vztahovému 

(hierarchickému) systému se zde otvírá i prostor pro Nyeův koncept měkké moci, 

která má potenciál tyto relace formovat. Měkká moc zároveň rozšiřuje původní 

Organského sociální determinanty a posouvá jejich možnosti na další úroveň, 

neboť hospodářský rozvoj, politická struktura, úroveň diplomacie a zahraniční 

politiky, včetně národní morálky jsou zásadními prvky jak při budování tvrdých 

mocenských kapacit, tak i měkké národní přitažlivosti. Právě národní přitažlivost 

se významně podílí na určení postavení státu v mezinárodní struktuře. Naskýtá se 

tedy otázka, zda by měkká moc mohla být oním prostředkem prosazení národních 

zájmů ve třetí fázi vývoje mezinárodních vztahů, kdy už budou všichni aktéři plně 

industrializovaní. Ve prospěch tomuto argumentu mluví i v podstatě neomezený 

prostor pro rozvoj a aplikaci měkké moci, zatímco užití prostředků tvrdé moci, 

zejména vojenských a ekonomických, je silně podmíněno jejich omezeností  

na konečný objem. Je možné, že obdobně jako v ekonomickém prostředí, bude  

i v mezinárodní politice kladen větší důraz na jakýsi státní marketing a schopnost 

států získat další aktéry na svou stranu, „prodat“ svou vizi mezinárodního 

uspořádání.  

Nicméně každá teorie se zakládá na historických zkušenostech a je 

aplikovaná jen v určitém kontextu. PTT je vytvořena západními teoretiky,  

a i přestože uznává, že Čína preferuje svá pravidla hry a má jinou představu  

o mezinárodním uspořádání, stále na ni nahlíží jako na potenciálního vyzyvatele 

svým diskurzem. Čína výslovně deklaruje na mezinárodních fórech, že odmítá 

předpokládaný násilný konflikt v případě střetu zájmů a přesunu dominantního 

statusu ze současného hegemona na vyzyvatele. Tento postoj podporuje  

i prakticky uplatňovaným důrazem na měkký rozvoj. Otvírá se tedy další otázka 

související s postupem USA, ohrožených na svém dominantním postavení, 

v případě možného budoucího požadavku ČLR na mírovou tranzici moci. Tento 

přechod však nemusí probíhat podle tezí PTT, ale spíše formou určité (nenásilné) 
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soutěže. I měkká moc je podmíněna západním liberálním diskurzem, neboť je to 

koncept vytvořený západní společností, který se v době svého vzniku primárně 

zaměřoval na dispozice USA. Nelze rozhodnout, zda je čínská měkká moc 

založena na stejných podmínkách, neboť tento koncept je konstruován  

na platformě určitých multilaterálních vztahů a klíčovým prvkem je společný 

zájem na určitých, univerzálně deklarovaných, hodnotách. Číně se však nabízí 

možnost odmítnout západní pravidla hry, což do jisté míry už činí, když buduje 

svoji image alternativní velmoci a proklamuje strategii mírumilovného vzestupu.  

Koncept měkké moci je sám o sobě velmi přitažlivý, protože v jeho 

souvislosti nevyvstupuje žádná explicitní hrozba pro ostatní (opoziční) aktéry 

mezinárodních vztahů. Nicméně je možné, že je to koncept do značné míry 

idealizovaný, neboť poskytuje prostor pro manipulaci, která se nedá považovat  

za měkký prostředek přitažlivosti. S určitou rezervou lze tvrdit, že USA pracuje se 

svou měkkou mocí s využitím určitých prvků strategie tlaku, a to především 

v oblasti šíření hodnot, které jsou považovány západní společností za jediné 

správné a obecně dobré. Situace po intervenci do Iráku nebo tzv. arabském jaru 

však naznačuje, že toto hodnotové uspořádání ani demokratický režim nejsou 

univerzálně aplikovatelné a funkční. Naopak čínské využití měkkých prostředků, 

zejména nastolování agendy v rámci mezinárodních organizací, a případně  

i propagace nových příležitostí souvisejících s jejím vzestupem, by se dalo označit 

za strategii tahu. Měkká moc v celém svém spektru, obdobně jako tvrdá moc,  

ale mnohem nenápadněji, implikuje rozdělení aktérů na vítěze a poražené, 

zejména pokud jsou určité prostředky vyzdvihovány na úkor svých alternativ.  

Ne vždy je možné hrát s výsledkem win-win, a to obzvlášť, když je ve hře 

normativní uspořádání, obecné hodnoty a moc. 



58 
 

Závěr 

Bakalářská práce se zaměřila výhradně teoreticky, v první části představila 

obecnou charakteristiku moci podle Baldwina (2013), na kterou navázala 

definováním měkké moci a jejích zdrojů podle Nye (2004), následně ještě 

zdůraznila její normový rámec podle Rothmana (2011). 

Druhá část práce představila velmi komplexním způsobem východiska  

a potenciál Power Transition Theory, která zároveň poskytovala platformu  

pro hlavní výzkumné otázky práce. V rámci analýzy PTT byl obšírně uveden 

Organského původní koncept a jeho základní pojmy, na které navazovali 

Organského žáci, především R. L. Tammen a J. Kugler. V závěru této kapitoly 

byla provedena syntéza aplikací konceptu měkké moci a tezí PTT. Přestože tyto 

teoretické koncepty vycházejí z odlišného teoretického základu – PTT vyrůstá 

z rodiny realistických a racionalistických teorií, od které se však v určitých 

souvislostech distancuje, a naproti tomu Nyeova měkká moc je pojem užívaný 

především v liberálně-konstruktivistickém diskurzu, kterým zas realisté často 

opovrhují – docházejí oba přístupy k plynulému porozumění a vzájemně se 

doplňují. Nye částečně sdílí s Organským i moderními autory PTT určitou 

argumentaci včetně konečných východisek, např. že státy jednající racionálně 

preferují k dosažení svých cílů strategii rozšiřování spokojenosti a vzájemnou 

kooperaci před válečným konfliktem. Tyto způsoby jsou totiž méně nákladné, 

vedou k zajištění dlouhodobých benefitů, spokojenosti a větší stability 

v mezinárodním systému. Konkrétních a dílčích situací, kdy dochází k využití 

prostředků měkké moci v PTT, je však více, v zásadě totiž všechny ústřední 

pojmy PTT, jako jsou moc, status quo, hierarchie a spokojenost, implikují vazby 

na určité aspekty měkké moci.  

Na případu Číny, v souvislosti s jejím ekonomickým rozvojem,  

který paralelně zvyšuje její mocenský potenciál, je ilustrována práce možného 

vyzyvatele se zdroji měkké moci a jejich rozšiřování. Čína například od 90. let 

posiluje své bilaterální a multilaterální vztahy. S kulturou a politickými 

hodnotami zároveň pracuje na poli zahraniční politiky, kde se dlouhodobě 

soustředí na implementaci strategie mírumilovného vzestupu. Tato strategie  

však oponuje argumentům teoretiků, kteří očekávají konflikt mezi Čínou a USA. 
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Právě v této problematice se otvírá množství otázek a pochybností. Případ 

mírového přesunu moci je v teoretickém rámci PTT sice zahrnut, ale vzhledem  

ke značnému vlivu bezpečnostního diskurzu je často odsouván do pozadí. Mnozí 

autoři zabývající se vzestupem Číny (i v rámci PTT) tudíž kladou důraz 

především na možnosti násilného konfliktu mezi velmocemi. Nicméně tato 

situační nejistota a případné neporozumění nemusí plynout z nedostatků teorie, 

mnohem pravděpodobnějším zdrojem se zdají být neshody v její interpretaci. PTT 

totiž nezastává systémový přístup jako některé větve realismu, přestože jí může 

být na základě výčtu ústředních pojmů přisuzován. Naopak s důrazem  

na vztahový prvek moci, který klade už Organski, z PTT vyplývá, že hlavními 

aspekty ovlivňujícími pravděpodobnost konfliktu jsou právě vzájemné vztahy 

mezi velmocemi a jejich zájmy.  

Souhrnem lze konstatovat, že Power Transition Theory je velmi nosný 

teoretický koncept, který poskytuje prostor jak pro realistické, tak i liberální  

a konstruktivistické prvky. Do jejího obsahu lze bez problémů zahrnout Nyeův 

koncept měkké moci, který teorii rozšíří a poskytne nový prostor pro interpretaci 

jejích tradičních tezí i budoucích problematik. Jak podotýkal Organski (1961,  

str. 307) v souvislosti s třetí (budoucí) fází vývoje mezinárodních vztahů, vznikne 

potřeba hledat nové nástroje pro uplatňování, rozšiřování i porozumění moci. 

Práce v této souvislosti demonstruje výhody a současné možnosti aplikace měkké 

moci při zachování diskurzu PTT.  
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