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Anotace 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zaměřit se na faktory, které negativně či 

pozitivně ovlivňují realizaci Iniciativy pásma a cesty, čímž se zároveň snaží nalézt 

odpověď na hlavní výzkumnou otázku, zdali má Iniciativa pásma a cesty za následek 

redefinování stávajícího globálního řádu a utvoření zárodků nového globálního řádu 

mezinárodních vztahů, ve kterém bude dominantní pozice patřit Číně. Na základě 

Ikenberryho teorie institucionalismu byla analýza provedena ve čtyřech základních 

dimenzích: mocenské rozdíly po válce; širší geopolitický kontext; politický charakter 

států; institucionální design. Práce dospěla k závěru, že ačkoliv Iniciativa pásma a cesty 

nesplňuje všechna kritéria Ikenberryho teorie, která vedou k úspěšné realizaci 

mezinárodního uspořádání, je velmi pravděpodobné, že bude mít za následek 

redefinování stávajícího globálního řádu. 

Annotation 

This bachelor’s thesis discusses the factors influencing the implementation of The 

Belt and Road Initiative. It also seeks to find the answer to the main research question, 

which is: Does the Belt and Road Initiative result in redefinition of the existing global 

order and the creation of the new one, in which China will have a dominant position? 

Based on Ikenberry's theory of institutionalism, the analysis was conducted in four basic 

dimensions: power disparities after the war; broader geopolitical context; political 

character of the states; institutional design. The paper concludes that although the Belt 

and Road Initiative does not meet all the criteria of Ikenberry's theory, which lead to the 

successful implementation of the international settlement, it is very likely that the Belt 

and Road Initiative will result in redefinition of the existing global order. 
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Úvod 

Po mezinárodní finanční krizi z roku 2008, během které západní země zaznamenaly 

hluboký ekonomický propad, se rozhořely debaty o tom, zdali je mezinárodní uspořádání 

vytvořené a vedené Spojenými státy udržitelným fenoménem. Začaly se objevovat názory, 

že Spojené státy přestávají být globálním lídrem a garantem ekonomické prosperity. 

V souvislosti s mezinárodní finanční krizí z roku 2008 se současně začaly vést vášnivé 

diskuze o čínském postavení v globálním řádu. To vše bylo umocněno rokem 2013, kdy 

čínský prezident Si Ťin-pching zveřejnil Iniciativu pásma a cesty, známou také pod názvem 

Nová hedvábná stezka. Iniciativa pásma a cesty si klade za cíl sbližovat státy a propojovat 

kontinenty. Mnohými akademiky je označována za revoluční přelom v historii současného 

globálního světa a za nejambicióznější projekt v moderní historii lidstva. Zároveň je však 

mnohými považována za nástroj, kterým Čína může redefinovat stávající globální řád.  

Čínská vláda veřejně vyzývá všechny státy, aby přistoupily do „rychlíku“ jejího 

rozvoje, kterým je Iniciativa pásma a cesty, a podílely se tak na vytváření nového rámce pro 

kooperaci, který je založen na principu multilateralismu, kde se na rozhodování podílejí 

všechny zapojené státy. Podle čínského prohlášení se jedná o strategii všestranně 

prospěšného otevírání, kde je silně zdůrazňován princip win-win výsledků. Iniciativa pásma 

a cesty má podle čínských slov pomoct euroasijskému kontinentu znovu zaujmout jeho 

centrální postavení v lidské civilizaci a pomoct Evropě se opět stát světovým centrem. 

(Wang, 2016, s. 13) Dalším zemím zapojených do iniciativy má pak pomoci s ekonomickým 

rozvojem budováním infrastruktury a přílivem čínských investic. 

Vůči čínskému tvrzení, že se jedná o globální projekt, ve kterém jsou si všichni jeho 

členové rovni, se však vymezují mnozí akademici, kteří tuto rovnost zpochybňují. 

Upozorňují na fakt, že státy sousedící s Čínou mohou být s příchodem BRI zcela pohlceny 

čínskou sférou vlivu. Příčinou by bylo jejich úzké napojení na čínskou ekonomiku, čínské 

struktury a jejich zapojení do regionálních institucí, v jejichž centru by stála právě Čína. 

Čína by si tak zvětšovala svou sféru vlivu na úkor slabších států v regionu. Tuto myšlenka 

lze lehce aplikovat i na státy mimo Asii. Rovnost v rámci Iniciativy pásma a cesty 

zpochybňují také další akademici, kteří o iniciativě hovoří jako o možném hub-and-spoke 

modelu, v rámci něhož by se Čína stala jeho pomyslným středem. Akademici a politici 

zastávající tyto názory pocházejí zejména ze Spojených států, Indie a Japonska. Tyto státy 

pochopitelně vidí čínský nárůst moci jako ohrožující element a snaží se ostatní státy od 



 

 

5 

participace na BRI odradit a tím i celý projekt sabotovat. Realizace BRI je totiž podmíněna 

participací jednotlivých států na tomto uspořádání. 

Práce si klade za cíl vypracovat analýzu Iniciativy pásma a cesty jejím vymezením a 

zasazením do širšího rámce čínské zahraniční politiky a celkového vývoje proměny 

mezinárodního řádu. Hlavním cílem práce je snaha o zodpovězení hlavní výzkumné otázky, 

která zní: Má Iniciativa pásma a cesty za následek redefinování stávajícího globálního řádu 

a utvoření zárodků nového globálního řádu mezinárodních vztahů, ve kterém bude 

dominantní pozice patřit Číně? 

Výše zmíněná výzkumná otázka a čínský postup při realizaci BRI budou 

interpretovány zejména pomocí teorie institucionalismu v podání G. Johna Ikenberryho. 

Výzkumnou otázku považuji za relevantní, neboť se právě kolem této problematiky 

rozhořely vášnivé debaty, a to zejména po roce 2013, kdy byla Iniciativu pásma a cesty 

zveřejněna. Hlavní výzkumná otázka tedy odráží akademickou debatu o budoucím postavení 

Číny a Spojených států v současném či nově vznikajícím mezinárodním řádu (srov. Rose, 

2019; Haass, 2019; Mastro, 2019; Yan, 2019) 

Čína dlouhodobě tvrdí, že Iniciativa pásma a cesty nemá politické ambice a že se 

jedná čistě o ekonomický projekt. Čína také důrazně odmítá tvrzení, že se prostřednictvím 

Iniciativy pásma a cesty pokusí rozšířit svou sféru vlivu. Jedná se však o ekonomický 

projekt, který má globální přesah, neboť si klade za cíl spojovat národy a propojovat 

kontinenty. Petr Drulák zdůrazňuje nemožnost oddělení politických a ekonomických otázek 

při zkoumání problému integrace. Problém integrace nutně vyžaduje interdisciplinární 

přístup (Drulák, 1998, s. 82). Ekonomický projekt v takovém rozsahu a s takovým 

charakterem projektů spojených s Iniciativou nutně musí mít politické dopady. Bylo by 

krátkozraké si myslet, že Čína či žádná ze zemí zapojených do Iniciativy nebude mít 

politické ambice.  

Čína také tvrdí, že se nesnaží být soupeřem Spojených států a že se nesnaží stávající 

globální řád jakkoliv transformovat ve svůj prospěch. Podle oficiálních čínských prohlášení 

se Čína snaží plně integrovat do stávajících mezinárodních struktur. USA se však do BRI 

výrazně nezapojuje, není tedy ani členem AIIB. Pokud BRI splní své ambice v rozsahu, který 

si klade za cíl, tak by to mohlo mít za následek odsunutí států, které na projektu neparticipují, 
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na druhou kolej, včetně Spojených států. Dalo by se tedy tak hovořit o změně globálního 

řádu. 

1. Vymezení Iniciativy pásma a cesty 

V této kapitole bude představena Iniciativa pásma a cesty. V první části práce bude 

nastíněna obecná charakteristika BRI, tj. co BRI představuje, kudy povede, jak je členěna a 

jaké jsou podpůrné instituce v rámci BRI. V druhé polovině bude představena Ikenberryho 

představa možné podoby nově vznikajícího mezinárodního uspořádání, která bude posléze 

na základě určených kritérií srovnána s podobou stávajícího mezinárodního uspořádání. Na 

závěr bude Ikenberryho představa možné podoby nově vznikajícího mezinárodního 

uspořádání porovnána se současnou podobou BRI. 

1.1. Obecná charakteristika Iniciativy pásma a cesty 

Iniciativa pásma a cesty, někdy též označována jako Nová hedvábná stezka, 

představuje novou strategii čínské zahraniční politiky oznámenou čínským prezidentem Si 

Ťin-pchingem v roce 2013.  Podle oficiálních vyjádření si BRI klade za cíl sbližovat národy 

a propojovat kontinenty, čímž má navázat na starobylou Hedvábnou stezku. K participaci na 

iniciativě jsou zvány všechny státy světa nehledě na svou geografickou polohu, politický 

charakter či míru rozvoje. Kooperace, která je podle čínských představitelů založena na win-

win principu, a následné propojení jednotlivých států má proběhnout zejména skrze 

budování a inovaci infrastruktury. Jedná se tedy o iniciativu soustředící se především na 

budování vysokorychlostních železnic a dálnic, výstavbu a inovaci přístavů a letišť a 

budování plynovodů či ropovodů. 

BRI v sobě obsahuje námořní a pozemní trasu. Námořní trasa, která nese název 

Námořní hedvábná stezka 21. století, vede od přístavních měst na východě Činy přes Indický 

oceán do Afriky, kde je jedním z důležitých milníků Keňa. Následně vede přes Adenský 

záliv a Rudé moře skrze Suezský průplav do Středozemního moře. Cílovou destinací 

námořní trasy je Evropa, resp. řecký přístav Pireus. Ekonomický pás Hedvábné stezky, 

pozemní trasa iniciativy, vede od východních čínských provincií přes méně rozvinuté 

západní provincie Číny do zemí Střední Asie. Odkud následně trasa pokračuje do 

evropských zemí, viz Obrázek 1 (SupChina, 2017). Iniciativa je dále dělena do šesti 

ekonomických koridorů (EK): EK Čína - Pákistán; EK Čína – Mongolsko - Rusko; EK Čína 
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- Střední Asie - západní Asie; EK Čína - Indočínský poloostrov; EK Bangladéš – Čína – 

Indie - Myanmar a EK Nový euroasijský pozemní most. V současné době se kooperace 

v rámci BRI začíná rozšiřovat i o státy Latinské Ameriky. V lednu 2018 během ministerské 

konference mezi Čínou a Společenstvím latinskoamerických a karibských států byla 

podepsána deklarace o rozšíření kooperace v rámci BRI o státy CELAC (IISS, 2018). BRI 

tedy svůj původní plán jednotlivými infrastrukturními projekty propojit kontinenty Asii, 

Evropu a Afriku, čímž by iniciativa zahrnovala více než 60% světové populace a více než 

30% světového HDP (Word Bank, 2018), rozšiřuje o státy Latinské Ameriky. 

Obrázek 1: Mapa pozemní a námořní trasy Nové hedvábné stezky (SupChina, 2017) 

 

Odhaduje se, že celkové čínské investice by v rámci BRI mohly do roku 2027 

přesahovat částku 1,3 bilionu amerických dolarů (Chatzky, McBride, 2019). Některé zdroje 

dokonce uvádějí, že celkové investice v rámci BRI budou dosahovat částky 4 bilionů dolarů 

(The Economist, 2016). Jedná se tedy o velmi ambiciózní projekt svým rozsahem nebývalý. 

Financování jednotlivých infrastrukturních projektů bude zajištěno prostřednictvím 

multilaterálních finančních institucí, jako je např. AIIB, čínských státních bank či 

rozvojových fondů, např. Fondu Hedvábné stezky (Devonshire-Ellis, 2017), přičemž 

největší pozornost je zde kladena na AIIB. AIIB je mezinárodní finanční instituce založená 

speciálně za účelem financování infrastrukturních projektů spadajících do BRI. AIIB má 

v současné době 70 členů, přičemž je zde zastoupeno široké spektrum států. 
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Tato práce označuje BRI jako institucionální uspořádání. Institucionální uspořádání 

je zde vnímáno jako systém vztahů mezi jednotlivými státy, který je podepřen 

mezinárodními institucemi. Obecně lze instituce definovat jako pravidla a procedury 

vymezující mantinely, v rámci nichž spolu jednotliví aktéři interagují (Helmke, Levitsky, 

2004). V případě BRI lze zpozorovat, že prostřednictvím mezinárodních institucí je zde 

vytvářen nový rámec mezinárodní spolupráce. V rámci BRI byly ustanoveny nové 

mezinárodní instituce a mechanismy, jako je např. AIIB či Fond Hedvábné stezky, a také 

sem byly přičleněny již existující mezinárodní instituce. Jako příklad přičleněné instituce je 

možné uvézt platformu 16+1, resp. 17+1, seskupující státy střední a východní Evropy, která 

vznikla ještě před ohlášením BRI.  Nový rámec spolupráce je tvořen rovněž jednotlivými 

bilaterálními či multilaterálními dohodami a memorandy podepsané mezi Čínou a státy 

podél BRI.  

Iniciativa pásma a cesty je jedním z nejambicióznějších projektů moderní historie, 

který by v případě naplnění své ambice mohl výrazně proměnit podobu mezinárodního 

uspořádání. Dalo by se říct, že BRI svým rozsahem odráží stále rostoucí čínské postavení 

jakožto globálního hráče a s tím i spojené čínské ambice. 

1.2. Možná podoba nově vznikajícího mezinárodního uspořádání 

Tato část práce se zaměří na možnou budoucí podobu nového mezinárodního 

uspořádání vytvořeného v důsledku uvedení Iniciativy pásma a cesty. Ikenberry ve svém 

díle Liberal Internationalism 3.0 popisuje nástup nového mezinárodního uspořádání, které 

vystřídá stávající uspořádání mezinárodních vztahů vytvořené po roce 1945. Nově vznikající 

mezinárodní uspořádání se podle Ikenberryho bude od stávajícího uspořádání lišit v několika 

základních charakteristických rysech. Ikenberry možnou podobu nově vznikajícího 

uspořádání vymezuje v několika rovinách na základě dvojice protikladů, viz Tabulka 1 

(Ikenberry, 2009, s. 73). Zde však považuji za důležité zmínit, že Ikenberry jednotlivé 

charakteristické rysy uspořádání vymezuje pomocí dvou protikladů, z čehož oba představují 

extrémní verzi dané podoby. V reálném světě bude tedy potřeba hledat podobu BRI mezi 

těmito dvěma extrémními případy. 
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Tabulka 1: Dimenze podoby mezinárodního uspořádání (Ikenberry, 2009, s. 73) 

 

 

První rovina se zaměřuje na rozsah mezinárodního uspořádání. Ikenberry rozlišuje 

mezi mezinárodním uspořádáním, které je tvořeno výlučně mezi vybranými státy sdílejícími 

stejné charakteristiky či např. stejné geografické umístění, a mezinárodním uspořádání, které 

je otevřeno všem státům. Na rozdíl od současného mezinárodního uspořádání, které bylo 

vytvořeno převážně okolo západních demokracií, v nově nastupujícím mezinárodním 

uspořádání je patrný prvek univerzalismu. To znamená, že nově vznikající mezinárodní 

uspořádání je otevřeno všem státům, nehledě na politický charakter či geografickou polohu 

jednotlivých států (Ikenberry, 2009, s. 72).  

V případě Iniciativy pásma a cesty lze pozorovat obdobný rys. V BRI je každý stát 

světa vítán a to bez ohledu na jeho politický charakter, míru rozvoje či geografickou polohu, 

což vyplývá i z různorodosti členských a potenciálních států v AIIB. V AIIB jsou 

zastoupeny bohaté evropské demokracie, rozvíjející se africké státy, nedemokratické státy 

v centrální Asii či státy Latinské Ameriky (AIIB, 2019). Jedná se tedy o globální projekt, na 

kterém participuje široké spektrum států.  

Další rozlišení mezi současným a nově vznikajícím mezinárodním uspořádáním 

Ikenberry vnímá v míře, do které se stát vzdává své suverenity ve prospěch onoho 

uspořádání. Rozlišuje mezi mezinárodním uspořádáním, kde stát v rámci uspořádání 

disponuje plnou mírou státní suverenity, a uspořádáním, ve kterém jednotlivé státy 

přenechávají část své suverenity mezinárodním institucím (Ikenberry, 2009, 73). 

V současném mezinárodním uspořádání sice zůstávají hlavním zdrojem autority vlády 

jednotlivých států, avšak je zde kladen větší důraz na vyjednávání skrze mezinárodní 

instituce. V současném mezinárodním uspořádání je suverenita států do značné míry 

omezena, neboť státy přenechávají část své suverenity mezinárodním institucím. Podle 

Ikenberryho bude v nově vznikajícím mezinárodním uspořádání kladen ještě menší důraz na 
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suverenitu států, než je tomu v současném uspořádání. Dodává, že kvůli stále sílícímu důrazu 

na dodržování lidských práv se členové uspořádání budou čím dál tím více soustředit na 

vnitropolitické dění v jednotlivých státech a budou se dožadovat práva na případnou 

intervenci.  

Co se týče Iniciativy pásma a cesty, nelze očekávat, že bude mít ambice zasahovat 

do vnitřní politiky jednotlivých států např. kvůli nedodržování lidských práv. Z oficiálních 

prohlášení se BRI jeví jako čistě pragmatický projekt, který se zaměřuje jen na generování 

ekonomických zisků a nemá politické ambice jakkoliv zasahovat do vnitřního chodu států. 

Je tedy možné tvrdit, že suverenita států by tak byla ponechána v jejich vlastních rukách. 

Iniciativa pásma a cesty tedy v tomto ohledu neodpovídá Ikenberryho popisu nově 

vznikajícího uspořádání, neboť očekávání, že státní suverenita bude mezinárodním 

uspořádáním stále více potlačována, se nevyplnilo. 

Třetí rozlišení Ikenberry spatřuje v uspořádání nadřazenosti a podřazenosti mezi 

státy. Může se jednat o mezinárodní uspořádání založené na hierarchickém principu, nebo o 

mezinárodní uspořádání, ve kterém jsou si státy rovnocenné. Současné institucionální 

uspořádání nese spíše rysy hierarchie, kde na pomyslném vrcholu stojí Spojené státy. 

Současný systém, který vznikl po konci druhé světové války, byl vytvořen Spojenými státy 

a jejich spojenci, a tudíž byl vytvořen v souladu s jejich zájmy. Spojené státy po roce 1945 

disponovaly značnou politickou i ekonomickou převahou a rychle této výhody začaly 

využívat. Spojené státy se tak staly globálním lídrem. Podle Ikenberryho je hierarchie v nově 

vznikajícím mezinárodním uspořádání však překonána (Ikenberry, 2009, s. 80). Důvodem 

je rapidně rostoucí ekonomická i politická moc řady států, jako je např. Čína, státy EU, Indie, 

Japonsko či Rusko. V nově vznikajícím mezinárodním uspořádání Spojené státy již nebudou 

mít výsadní postavení hegemona, ale budou se muset o moc dělit s více státy. Rozhodování 

tak bude založeno více na principu multilateralismu. 

V případě Iniciativy pásma a cesty je tento bod velice ožehavým tématem. Čínská 

vláda v rámci BRI zdůrazňuje rovnost mezi státy a princip rozhodování, který bude založen 

výlučně na multilateralismu (EPRC, 2017, s. 36). Prezident Si opakovaně kritizoval monopol 

moci jediného státu a vyzýval k vytvoření systému, kde by se na rozhodování podílelo více 

aktérů. Z čínského pohledu tedy Iniciativa pásma a cesty odráží Ikenberryho predikci nově 

vznikajícího uspořádání. Objevují se však i názorové proudy, které před BRI varují a 

označují tento projekt za nástroj rozšiřování čínské sféry vlivy a za nástroj k vybudování 

čínské hegemonie. Ve spojitosti s BRI se hovoří i o možném vytvoření hub-and-spoke 
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systému, kde by Čína stála v jeho středu. Jaehyon zde naráží zejména na fakt, že Čína 

s mnohými státy podél BRI navazuje převážně bilaterální vztahy a že princip 

multilateralismu je zde často opomíjen (Jaehyon, 2015).  

Čtvrté rozlišení v podobě mezinárodního uspořádání je panství či vláda práva. 

Ikenberry mezi mezinárodními uspořádáními spatřuje rozdíly v tom, jakou roli hraje právo 

v rámci daného mezinárodního řádu. Rozlišuje zde dvě varianty. V prvním případě se jedná 

o uspořádání, kde dodržování práva uspořádání je striktně vymáháno a kde právo zcela 

zásadním způsobem ovlivňuje vzájemnou interakci států. Druhou možností je mezinárodní 

uspořádání, ve kterém je interakce mezi státy spíše nahodilá a ovlivněna je daleko více 

momentálním vyjednáváním mezi státy (Ikenberry, 2009, s. 73). 

Jelikož Iniciativa pásma a cesty je teprve na počátku své existence a zřejmě ještě není 

zcela institucionálně vykrystalizována, není zde ani vytvořen žádný kodifikovaný právní řád, 

který by výrazně ovlivňoval interakci mezi státy. Jedná se tedy spíše o mezinárodní 

uspořádání, kde je interakce mezi státy nahodilá a ovlivněna je daleko více momentálním 

vyjednáváním mezi státy. 

Poslední Ikenberryho rozlišení v podobě mezinárodního uspořádání je otázka, jakou 

šíři témat uspořádání zahrnuje. Mezinárodní uspořádání se může soustředit jen na úzkou 

výseč témat, jako je např. obrana či ekonomická spolupráce. Druhá možnost je ta, že 

mezinárodní uspořádání do své agendy integruje více témat (Ikenberry, 2009, s. 73). Jako 

příklad prvního typu uspořádání lze uvézt organizaci NATO, neboť se jedná čistě o vojenský 

pakt, který se soustředí jen na bezpečnostní otázky. Naopak Evropskou unii lze zařadit do 

druhé kategorie, neboť je zde integrováno široké spektrum témat. 

Iniciativu pásma a cesty by se dalo zařadit do první kategorie.  Jedná se spíše o 

tematicky jednostranně zaměřené uspořádání, které se soustředí zejména na budování 

infrastruktury a vyhledávání investic. Ve spojitosti s Novou hedvábnou stezkou se také často 

hovoří o kulturní výměně v rámci států zapojených do tohoto projektu, čímž má navazovat 

na prastarou Hedvábnou stezku (Cui, 2017). Dle mého názoru se však nejedná o téma, o 

které by se BRI přímo zasazovala, ale spíše jen je zde naráženo na nevyhnutelnou 

mezikulturní výměru, čímž se mají jednotlivé státy a civilizace obohatit. V současné době 

BRI tedy ani tímto charakteristickým rysem nenaplňuje Ikennberryho představu o podobě 

nově vznikajícího mezinárodního uspořádání, které by mělo s postupem času integrovat stále 

více témat. Vzhledem k prohlubujícím se vztahům se státy ASEAN a ŠOS je však možné do 

budoucna čekat další rozšíření agendy BRI o bezpečnostní témata. Čína už nyní bojuje proti 
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terorismu, separatismu či pirátství. Tato témata však zatím nespadají do agendy BRI.  

Ze zjištěných informací o charakteristických rysech BRI vyplývá, že Ikenberryho 

předpověď podoby nově nastupujícího uspořádání neodpovídá současné realitě Iniciativy 

pásma a cesty. BRI se v řadě bodů zásadně liší od Ikenberryho predikce. Podle výše 

zmíněného rozlišení lze BRI charakterizovat jako mezinárodní uspořádání, kde je v otázce 

pestrosti členů velmi výrazný prvek univerzalismu. V BRI jsou zastoupeny státy, které se 

značně liší svým politickým charakterem, mírou rozvoje či geografickou polohou. V otázce, 

jakou mírou státní suverenity stát disponuje, se BRI jeví spíše jako uspořádání, kde je 

suverenita států ponechána v jejich vlastních rukách. V případě AIIB, která do BRI spadá, 

státy část své suverenity přenechávají této instituci. Jelikož však AIIB představuje jen část 

BRI, nelze tak charakterizovat BRI jako mezinárodním uspořádání, kde by suverenita států 

byla ponechána onomu uspořádání.  

Ve vztahu nadřazenosti a podřízenosti mezi státy je v případě BRI velice obtížné 

zhodnotit, jaká je její podoba. Osobně se přikláním k názoru, že BRI není založena ani na 

principu hierarchie, ani na principu naprosté rovnosti mezi státy. BRI stojí mezi těmito póly. 

Podle oficiálních stanovisek čínské vlády jsou si všechny státy v rámci BRI rovny. Při 

pohledu na mocenské rozdíly mezi státy participujícími na uspořádání, je však jasné, že 

reálné postavení Číny je mnohem vyšší.  Vzhledem k tomu, že do uspořádání jsou zapojeny 

i silné evropské státy, jako je např. Itálie, není možné vytvořit hierarchický systém, na jehož 

vrcholu by stál jen jeden stát. Podoba BRI v otázce vlády práva je spíše založena na principu, 

kde je interakce mezi státy nahodilá a ovlivněna je daleko více momentálním vyjednáváním 

mezi státy. V poslední rovině, kterou byla zkoumána podoba uspořádání, se BRI opět 

vymyká Ikenberryho předpovědi. V současné době se jedná spíše o tematicky jednostranně 

zaměřené uspořádání, které se soustředí zejména na budování infrastruktury a vyhledávání 

investic. Vzhledem k tomu, že BRI je teprve v počátcích své realizace, tak je možné, že 

podoba BRI se bude do budoucna proměňovat. 
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2. Teoretická a metodologická část 

V této části práce budou definovány hlavní a pomocné výzkumné otázky. Bude 

rozebrán výběr a následné detailní představení teorie, ze které bude výzkum vycházet. 

V druhé polovině bude popsána konceptualizace a operacionalizace stěžejních pojmů a 

následně i metodologie práce. 

2.1. Teoretická východiska 

Iniciativa pásma a cesty rozděluje akademiky a politiky na dva protikladné tábory. 

Jedni vnímají BRI jako příležitost, druzí jako hrozbu. Prví tábor, který je tvořen především 

akademiky a politiky z Číny a méně rozvinutých států, jako je např. Pákistán, zastává 

přesvědčení, že růst moci Číny a uvedení BRI představuje možnost pro prohlubování 

kooperace a že BRI je oním nástrojem kooperace, který by vytvořil podmínky pro 

celosvětový mír a blahobyt založený na vzájemné ekonomické propojenosti a spolupráci 

(srov. Wang, 2016; Khattak, Khalid, 2017). Druhý tábor je tvořen zejména akademiky a 

politiky ze Spojených států, Indie či Japonska. Zde panuje zcela opačné přesvědčení. Růst 

moci Číny je zde vnímán jako možná hrozba pro současné mezinárodní uspořádání a projekt 

BRI je spíše vnímán jako nástroj mocenské expanze Číny a rozšíření čínské sféry vlivu, než 

jako čistě ekonomický projekt založený na win-win principu (srov. Chance, 2016; Baruah, 

2018) 

Časté argumenty objevující se mezi zastánci prvního táboru, že skrze jednotlivé 

mezinárodní instituce v rámci BRI je možné prohloubit kooperaci a mírovou spolupráci mezi 

státy zapojenými do projektu, lze interpretovat jako znaky institucionální teorie. Argumenty 

druhého zmíněného táboru se naopak nesou v duchu realistické tradice. Debata tedy odráží 

dva zcela odlišné pohledy na realitu mezinárodního prostředí. Vzhledem ke komplexnosti 

celé problematiky a kvůli ne objektivně vyvratitelným argumentům, které se objevují na 

obou stranách, nelze říct, čí argumenty lépe vystihují současnou realitu mezinárodního 

prostředí. Jedná se o problematiku, ve které hrají zásadní roli subjektivní preference a 

politické hodnoty každého jednotlivce. 

Jako teoretické uchopení práce byly tedy zvažovány teorie realistická a 

institucionální. Jeden z důvodů, proč byla pro teoretické uchopení problematiky BRI 

vybrána institucionální teorie, je ten, že realismus, popř. neorealismus, nedokáže dostatečně 

vysvětlit, proč se státy, jejichž moc roste, zavazují do mezinárodních institucí, které jejich 
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moc omezují V realistické či neorealistické teorii nehrají mezinárodní instituce zásadní roli, 

naopak jsou s ohledem na důležitost opomíjeny. Z toho důvodu nelze z pohledu realismu 

uspokojivě vysvětlit, proč se např. Spojené státy po roce 1945 dobrovolně svázaly do 

institucionálního rámce. Ze stejného důvodu tedy ani nelze vysvětlit, proč se Čína uvedením 

BRI mocensky svazuje v období svého strmého mocenského nárůstu. Na tuto otázku však 

nalézá odpověď institucionální teorie, která toto jednání vedoucích států považuje za 

dlouhodobou sofistikovanou strategii, jak si vedoucí stát snaží zajistit své vedoucí postavení 

i v budoucnu, kdy mocenské rozdíly nebudou tak markantní (Ikenberry, 2001, xiii). Podle 

Ikenberryho jsou nejdéle vládnoucí státy ty, které vládnou skrze instituce (Ikenberry, 2001, 

s. 20).  

Lze pozorovat, že v případě Iniciativy pásma a cesty se Čína prostřednictvím 

jednotlivých institucí mocensky omezuje. Čína si je totiž vědoma faktu, že jednou 

z podmínek úspěšné realizace BRI je participace jednotlivých států na tomto projektu. Aby 

však státy dobrovolně vstupovaly do BRI, tak je třeba ze strany Číny učinit určité ústupky a 

nabídnout výhody plynoucí z participace na projektu. Mimo ekonomické zisky, které Čína 

prostřednictvím BRI explicitně nabízí, je však ochota států vstoupit do projektu podmíněna 

i schopností vítězného státu se mocensky omezit. Schopnost sebeomezení je jedním 

z důležitých faktorů úspěšného vzniku nového uspořádání, které BRI představuje. Jednotlivé 

znaky sebeomezení ze strany Číny budou detailněji rozebrány v kapitole 3.4.2. zabývající se 

institucionálním designem BRI. 

2.1.1. Institucionální teorie 

V práci bude pro teoretické uchopení využita především teorie institucionalismu 

v podání G. Johna Ikenberryho. Mezi základní charakteristiky institucionální teorie řadí 

předpoklad anarchistického prostředí mezinárodních vztahů a předpoklad, že všechny státy 

jsou egoističtí a racionálně uvažující aktéři, kteří se snaží co nejvíce profitovat 

z mezinárodního uspořádání. Institucionální teorie sice tvrdí, že mezi jednotlivými státy 

panuje anarchistické prostředí, avšak to ještě nebrání vzájemné kooperaci. Klíčovou roli zde 

přitom hrají mezinárodní instituce. Mezinárodní instituce dokážou zmírnit následky 

anarchistického prostředí a umožňují mezi egoisticky uvažujícími státy, jejichž primární cíl 

je snaha co nejvíce profitovat z mezinárodního uspořádání, nastolit určitá pravidla, která 

zjednoduší navazování a udržování vzájemné spolupráce. Goldstein zdůrazňuje fakt, že 

mezinárodní instituce snižují strach ze spolupráce, neboť zdůrazňují společné zájmy, 
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poskytují cenné informace o chování států a dohlíží na transparentnost celé spolupráce 

(Goldstein, 2007, s. 641). Logika institucí spočívá v tom, že svážou poražené či slabé státy 

do institucionálního rámce, který je vytvořen v souladu se zájmy vítězného státu. Poražené 

či slabé státy jsou tak nuceny operovat v rámci institucionálního uspořádání i v budoucnu, 

kdy jsou dopady válečného konfliktu překonány. Kvůli mezinárodním institucím je pro 

slabší státy obtížné se z institucionálního uspořádání vymanit, neboť instituce zavádí postihy 

za případné porušení pravidel mezinárodního uspořádání a zvyšují náklady pro případný 

odchod států z tohoto uspořádání. Na druhou stanu po vítězném státu se očekává, že při 

zakládání institucionálního uspořádání se vzdá části své moci, kterou přenechá institucím. 

Aby bylo možné odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, je třeba nejprve 

analyzovat, zdali má Iniciativa pásma a cesty předpoklady k tomu být úspěšně realizována. 

Podle Ikenberryho se úspěšná realizace nového institucionálního uspořádání odvíjí od 

několika proměnných, skrze které zároveň změna mezinárodního prostředí probíhá. Ve své 

práci After Victory určuje jako hlavní proměnné: mocenské rozdíly po válce; politický 

charakter států; institucionální design. Pro potřebu hlubší analýzy Nové hedvábné stezky, 

resp. Iniciativy pásma a cesty, byla k výše zmíněným dimenzím analýzy přidána ještě další 

proměnná: širší geopolitický kontext, viz Tabulka 2. Ikenberry geopolitický kontext zužuje 

jen na poválečnou situaci a situaci těsně před válečným konfliktem, nedostatečně však 

zohledňuje dlouhodobou kontinuitu změn v mezinárodním prostředí.  

 

Tabulka 2: Dimenze analýzy mezinárodního uspořádání (vlastní zpracování) 

Dimenze  

analýzy 

Mocenské rozdíly po válce 

Širší geopolitický kontext 

Politický charakter států 

Institucionální design 

Legitimita 

Sebeomezení 

Výhodnost pro vítězný stát 

Výhodnost pro slabší státy 

2.1.2. Mocenské rozdíly po válce 

Ikenberry ve své knize After Victory uvádí, že k přeměně globálního řádu a nastolení 

řádu nového dochází zejména po velkých válečných konfliktech. Jako příklad uvádí změny 

politického řádu po roce 1648, 1713, 1815, 1919 a 1945. Ve všech případech se jednalo o 
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rozsáhlé konflikty mezi světovými mocnostmi, jejichž výsledek značně ovlivnil budoucí 

podobu mezinárodního systému po mnoho následujících desítek let. Podle Ikenberryho měly 

výše zmíněné válečné konflikty určité společné rysy. Všechny měly za následek náhlé 

přerozdělení moci mezi státy a vytvoření nových mocenských rozdílů. Charakterizuje je jako 

neobvyklé strategické momenty v mezinárodních vztazích, kdy vítězný stát stojí před 

zásadním rozhodnutím, jak naloží s nově nabytou mocí (Ikenberry, 2001, s. 4).  

Vítězný stát má díky moci, kterou nově nabyl vítězstvím ve válečném konfliktu, 

možnost ustanovit nové mezinárodní prostředí, které by bylo v souladu s jeho zájmy. 

Ikenberry tedy jako základní proměnnou ovlivňující úspěšnou realizaci nového 

mezinárodního řádu, popř. nového institucionálního uspořádání, označuje mocenské rozdíly 

po válce, a to mezi vítěznými a poraženými státy. Jedná se zároveň o proměnnou zásadně 

ovlivňující motivaci a schopnost vítězného státu zvolit si institucionální strategii. 

V otázce mocenského rozložení Ikenberry tvrdí, že čím jsou rozdíly moci mezi 

vítěznými a poraženými státy větší, tím větší je motivace a schopnost vítězného států 

úspěšně realizovat institucionální uspořádání (Ikenberry, 2001, s. 72). Výrazný mocenský 

rozdíl je nutný, neboť vítězný stát musí mít značnou mocenskou převahu na to, aby do nově 

vzniklého institucionálního uspořádání mohl promítnout své vlastní zájmy. Jen v takovém 

případě si vítězný stát vybere institucionální strategii. V takovém případě slouží instituce 

vítěznému státu jako dlouhodobá investice k zachování si své moci v budoucnu. Zároveň 

čím jsou mocenské rozdíly větší, tím je větší šance, že vítězný stát bude mít co nabídnout 

jednotlivým státům výměnou za participaci na uspořádání. Nabídka vítězného státu musí být 

dostatečně lákavá, aby slabší státy dobrovolně vstoupily do uspořádání, které je pro ně 

výhledově nevýhodné.  

Čím je moc vítězného státu větší, tím je také větší obava či strach slabších států, že 

se je vítězný stát pokusí zcela mocensky ovládnout. Poválečná situace vytváří podmínky, 

které umožňují vítěznému státu plně využívat moc, kterou díky válečnému konfliktu získal, 

a to bez ohledu na poražené státy. Vítězný stát má po válečném konfliktu na výběr ze tří 

základních možností, jak se zachová ve vztahu k slabším státům (Ikenberry, 2001, s. 50). 

První možnost, kterou si může vítězný stát po vyhraném válečném konfliktu zvolit, 

je stáhnutí se a zanechání poražených států na pospas poválečné situaci. Vítězný stát se tak 

aktivně nepodílí na vytváření nového uspořádání. Druhou možností je využití vlastní síly 

k ovládnutí slabších států. Dominance se může co do rozsahu použití síly lišit. Za extrémní 

verzi ovládnutí Ikenberry považuje období po skončení druhé světové války, kdy Sovětský 
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svaz zcela ovládal země tzv. východního bloku (Ikenberry, 2001, s. 50). Takovýto typ 

chování umožňuje vítěznému státu plně využívat moci, kterou díky válečnému konfliktu 

získal, a to bez ohledu na poražené státy. Dominance však s sebou při pohledu do budoucna 

nese negativní dopady. Pro permanentní ovládání slabších států je třeba permanentní nátlak 

a ten vyžaduje značné náklady. Využívání nátlaku také živí opoziční tendence vzepřít se 

dominanci vítězného státu (Ikenberry, 2001, s. 54). Dominance tak nutně vede k vyčerpání 

prostředků dominující země, čímž paralelně upadá i moc dominujícího. Tento typ chování 

tak může vítěznému státu pomoct plně využít potenciál své moci, ale na úkor svého 

postavení v budoucnu. 

Třetí typ chování, pro který se může vítězný stát rozhodnout, je využít svou sílu 

k transformaci mezinárodního uspořádání založením institucí na principu vzájemného 

omezení moci. Tento typ chování využívá zcela opačnou logiku, než využívá dominance. 

Vítězný stát se vzdá části své moci tím, že se dobrovolně zaváže k respektování dohodnutého 

institucionálního uspořádání. Proč by se však vítězný stát měl dobrovolně vzdávat svého 

výsadního postavení a vzdát se nově nabyté moci? Státy tímto krokem sledují svou 

dlouhodobou strategii. Jsou si vědomy, že poražené státy časem nutně překonají poválečnou 

situaci, obnoví válkou zničené hospodářství a politickou stabilitu a tím obnoví i svou 

politickou a ekonomickou moc. Pokud se však vítězný stát po válce rozhodne pro třetí 

z možností a slabší státy sváže do institucionálního uspořádání, tak bývalé poražené státy 

jsou již nuceny v tomto novém politickém uspořádání operovat a vymanit se z něj je pro ně 

velice obtížné. 

Čím jsou tedy mocenské rozdíly po válečném konfliktu větší, tím je větší strach ze 

strany slabších států, že si vítězný stát vybere jednu z prvních dvou zmíněných možností. 

Slabší státy si uvědomují, že vítězný stát má možnost ustanovit mezinárodní prostředí 

založené čistě na síle, ve kterém by měl vítězný stát pochopitelně navrch. Vstupem do 

institucionálního uspořádání však slabší státy zažehnají tuto obavu, neboť mohou do jisté 

míry spolurozhodovat o podobě nového uspořádání a mají záruku, že nebudou zcela 

mocensky podrobeny.  

Podle Ikenberryho také důležitou roli hraje fakt, do jaké míry byl narušen předchozí 

řád, jak velká byla převaha vítězství a do jaké míry byl vítězný stát zodpovědný za vyhrání 

války (Ikenberry, 2001, s. 74). Je zde argument, že čím větší je míra zhroucení předešlého 

řádu a čím víc byl za vítězství ve válce zodpovědný vítězný stát, tak tím větší šanci má 

vítězný stát vytvořit nový mezinárodní řád. 
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2.1.3. Širší geopolitický kontext 

Pro potřebu hlubší analýzy BRI byla k Ikenberryho dimenzím analýzy přidána další 

proměnná, která zásadně ovlivňuje úspěšnou realizaci institucionálního uspořádání, a to širší 

geopolitický kontext. Ikenberry v otázce geopolitického kontextu považuje za klíčové 

momenty poválečnou situaci a situaci těsně před válečným konfliktem, čímž však 

nedostatečně zohledňuje dlouhodobou kontinuitu změn v mezinárodním prostředí. Na rozdíl 

od proměnné „mocenské rozdíly po válce“ se práce bude v této kapitole soustředit na zásadní 

historické milníky, které umožňují vítěznému státu započít realizaci institucionálního 

uspořádání.  

Před samotnou realizací institucionálního uspořádání je třeba ze strany vítězného 

státu vytvořit příznivé geopolitické prostředí. Je nutné zajistit regionální či globální prostředí 

potlačením případných rivalů a nakloněním si k sobě případných spojenců. Vítěznému státu 

se nepodaří vytvořit institucionální uspořádání, pokud zde existuje výrazný rušivý element, 

který by tuto snahu vítězného státu sabotoval buďto přímým zásahem, nebo odrazováním 

slabších států od participace na novém uspořádání. Nejprve je tedy nutné ze strany vítězného 

státu vytvořit příznivé regionální nebo globální podmínky (podle zamýšleného rozsahu 

institucionálního uspořádání), aby mohlo být institucionální uspořádání uvedeno a následně 

i úspěšně realizováno.  

Zajištění geopolitického prostředí je však podmíněno nutností, aby vítězný stát 

disponoval dostatečnou politickou a ekonomickou mocí. Jen tak se může vypořádat 

s případným rivalem, naklonit si k sobě státy, které by případně participovaly na onom 

uspořádání, a tedy jen tak může úspěšně realizovat institucionální uspořádání. 

2.1.4. Politický charakter států 

Třetí proměnná, která zvyšuje šanci úspěšné realizace institucionálního uspořádání, 

je politický charakter států. Ikenberry zde vychází z přesvědčení, že je jednodušší vytvořit 

institucionální uspořádání mezi demokraciemi. Úspěšnou realizaci institucionálního 

uspořádání tedy kladně ovlivňuje demokratický charakter států (Ikenberry, 2001, s. 76). 

Výhody demokratických režimů, které usnadňují vytvoření a následné fungování 

institucionálního uspořádání, spočívají v jejich transparentnosti, otevřenosti a decentralizaci 

moci. Ostatní státy tak mohou lépe kontrolovat a předvídat chování daného státu. Pokud 

zpozorují, že chování některého ze států či vývoj událostí v některém ze států může narušit 

pravidla institucionálního uspořádání a tím i narušit jejich zájmy, mohou se tak díky 
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charakteru demokratického režimu podílet na potlačení takového chování.  

Zde bych se rád vymezil vůči tomuto tvrzení. Práce se nesnaží popřít Ikenberryho 

argumenty, proč jsou demokracie vhodnější pro institucionální uspořádání. Charakteristiky 

demokratických režimů, jako jsou transparentnost politiky, otevřenost, předvídatelnost a 

decentralizace moci, mohou do jisté míry pozitivně ovlivňovat úspěšnou realizaci a následné 

fungování institucionálního uspořádání. Zde je však důležité zmínit, že Ikenberry je při své 

analýze institucionálních uspořádání ovlivněn západním stylem myšlení a nebere v potaz 

civilizační a kulturní rozdíly jednotlivých zemí. Ikenberry při své analýze institucionálního 

uspořádání v průběhu historie navíc vychází zejména z institucionálního uspořádání 

vzniklého po roce 1918 a po roce 1945. V čele obou těchto institucionálních uspořádání 

přitom stály Spojené státy jakožto dominantní velmoc, která se prezentovala jako lídr 

demokratického světa. Vstup do institucionálního uspořádání po roce 1945 byl tedy 

podmíněn jistým očekáváním politické demokratizace. Nelze tedy jednoznačně tvrdit, že 

demokratický charakter států by byl podmínkou k úspěšné kooperaci a realizaci 

institucionálního uspořádání. Demokratizace byla spíše důsledkem onoho uspořádání.  

V současné době se stále více objevují názory, které za klíčový prvek úspěšné 

kooperace pokládají spíše nutnost, aby jednotlivé státy sdílely společné zájmy (Xinhua 

2018). V případě institucionálního uspořádání po roce 1945 lze říct, že tímto společným 

zájmem bylo do jisté míry sdílení demokratických hodnot. K úspěšné realizaci 

institucionálního uspořádání je tedy potřeba nalézt společné zájmy, společné cíle či společné 

hodnoty, které si jednotlivé státy od participace na uspořádání slibují. 

2.1.5. Institucionální design 

Čtvrtá proměnná ovlivňující úspěšnou realizaci institucionálního uspořádání je 

institucionální design onoho uspořádání. Ikenberry v rámci institucionálního designu 

rozlišuje čtyři základní charakteristiky: zdali je institucionální design legitimní; 

sebeomezující; výhodný pro vítězný stát; výhodný pro slabší státy.  

 

2.1.5.1. Legitimita 

Podle Ikenberryho je úspěšná realizace a následné fungování institucionálního 

uspořádání podmíněno zajištěním legitimity onoho institucionálního uspořádání. Legitimita 

zde vychází z existence sdílených dohod o zásadách a pravidlech vládnutí v rámci 

mezinárodního uspořádání a z dobrovolné participace států. Jinými slovy mezi státy musí 
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být shoda na tom, jak mají vypadat pravidla hry. Státy tato pravidla přijímají dobrovolně bez 

nátlaku jiného státu, přičemž vykonávání moci musí být těmito předem stanovenými 

pravidly podepřeno. (Ikenberry, 2001, s. 30) 

Existence sdílených pravidel v institucionálním uspořádání tedy zvyšuje šanci, že 

ono institucionální uspořádání bude úspěšně realizováno. Stanovená pravidla zjednodušují 

budoucí vyjednávání v rámci institucionálního uspořádání, neboť určují mantinely, ve 

kterých státy mohou jednat, a určují směr, kterým se uspořádání bude odvíjet. Existence 

sdílených dohod také snižuje míru nejistoty mezi členy uspořádání (Ikenberry, 2001, s. 59). 

Nejistota je zde vnímána jako jev, který negativně ovlivňuje realizaci a fungování 

mezinárodního uspořádání. Bez stanovených pravidel státy nemohou předvídat, jakým 

směrem se uspořádání bude odvíjet či jak budou řešena případná porušení pravidel 

(Ikenberry, 2001, s. 60). Sdílená pravidla tedy slouží státům jako pojistka, že jejich případné 

porušení bude sankcionováno. 

2.1.5.2. Sebeomezení 

Jednou z důležitých podmínek úspěšného založení a následného fungování 

institucionálního uspořádání je otázka, do jaké míry dokáže institucionální uspořádání, resp. 

instituce, mocensky svázat státy, které jsou do uspořádání zapojeny. Omezení moci nesmí 

být jen jednostranné vůči slabým státům, ale musí postihnout i vítězný stát, který založení 

institucionálního uspořádání iniciuje. Faktor sebeomezení úzce souvisí s motivací států do 

uspořádání vstupovat, neboť participace států na institucionálním uspořádání se odvíjí od 

toho, zdali jejich účast přináší nějaké výhody, které převyšují případné nevýhody. Motivací 

slabých států je mocensky omezit vítězný stát a motivací vítězného státu je institucionálně 

svázat slabé státy a omezit jejich případnou moc v budoucnu. 

Akt sebeomezení může proběhnout třemi základními způsoby jednání: otevřením se; 

svázáním se; stát se více předvídatelným a otevřeným pro ostatní státy (Ikenberry, 2001, s. 

62). Otevření se souvisí s větší transparentností politiky. V rámci institucionálního 

uspořádání je vyvíjen tlak na státy, které jsou do tohoto uspořádání zapojeny, aby měly co 

nejtransparentnější politiku. Jen tak je možné monitorovat politiku států a případně reagovat 

na změny, které by mohly negativně ovlivnit jejich zájmy či ohrozit uspořádání. Otevřením 

se a větší transparentností politiky se stát zároveň stává více předvídatelným a přístupnějším 

pro další státy. Předvídatelnost snižuje nechtěný moment překvapení a větší přístupnost 

umožňuje státům navazovat užší vztahy, které podporují vzájemnou spolupráci a tedy i 
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funkčnost a životnost uspořádání. Svázání se do institucionálního uspořádání probíhá 

prostřednictvím institucí, kterým stát přenechá část své moci. Vykonávání moci a celkově 

jednání států má tak určité mantinely, které jsou vymezeny hlavními pravidly vládnutí 

v rámci uspořádání. Instituce mezinárodního uspořádání se tímto stávají do jisté míry 

autonomními jednotkami, které omezují a ovlivňují politiku nejen slabých států, ale také 

státu vítězného. (Ikenberry, 2001, s. 59) 

2.1.5.3. Výhodnost pro vítězný stát 

Jak již bylo naznačeno výše, jedna z podmínek založení institucionálního uspořádání 

je výhodnost onoho uspořádání pro vítězný stát. Aby vítězný stát započal realizaci 

institucionálního uspořádání, musí si být vědom, že do nově vzniklého institucionálního 

uspořádání budou promítnuty jeho vlastní zájmy. Jen v takovém případě si vítězný stát 

vybere institucionální strategii. Instituce vítěznému státu slouží jako dlouhodobá investice 

k zachování si své moci v budoucnu. Vítězný stát využije nově nabyté moci získané po 

válečném konfliktu a sváže slabé státy a případné budoucí rivaly do institucionálního rámce, 

který je vytvořen v souladu s jeho zájmy. Slabší státy jsou tak nuceny operovat v rámci 

institucionálního uspořádání i v budoucnu, kdy jsou dopady válečného konfliktu překonány. 

Institucionální strategie je tedy dlouhodobě výhodná pro vítězný stát a výhledově nevýhodná 

pro slabší státy. 

2.1.5.4. Výhodnost pro slabší státy 

K úspěšné realizaci institucionálního uspořádání je třeba, aby na něm participovaly 

jednotlivé státy. K tomu je však třeba, aby nově vznikající institucionální uspořádání bylo 

výhodné i pro slabší státy.  Pokud jsou si však slabší státy vědomy faktu, že je pro ně do 

budoucna nevýhodné dobrovolně vstoupit do institucionálního uspořádání, který je vytvořen 

vítězným státem, a tudíž který je v souladu se zájmy právě vítězného státu, proč do něj i tak 

vstupují? Proč neodmítnou a nevyčkají až na dobu, kdy překonají ztráty způsobené válkou 

a budou tak mít silnější slovo při vyjednávání nového politického uspořádání? Zde Ikenberry 

jako odpověď nabízí několik možností, které z tohoto myšlenkového pochodu dělají méně 

atraktivní variantu, než rovnou po válce akceptovat institucionální uspořádání navržené 

vítězným státem.  

Slabší státy si uvědomují, že bez institucionálního uspořádání by případné 

vyjednávání bylo založeno čistě na síle, a tudíž vítězné státy by disponovaly značnou 

výhodou oproti slabším státům. Vstoupením do institucionálního uspořádání slabší státy 
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zažehnají tuto obavu, neboť tak mohou do jisté míry spolurozhodovat o podobě nového 

uspořádání a mají záruku, že nebudou zcela mocensky podrobeny dominancí vítězného státu. 

Ikenberry navíc upozorňuje na fakt, že stát, který se snaží obnovit válkou zničené 

hospodářství, se raději přikloní k variantě, která by znamenala méně ztrát v současném 

okamžiku i za cenu menších zisků v budoucnu (Ikenberry, 2001, s. 57). 

2.2. Konceptualizace, operacionalizace, metodologie 

V předchozí kapitole byl představen hlavní teoretický rámec, který bude využit v 

empirické části práce, v rámci něhož byly rovněž vymezeny hlavní dimenze analýzy 

výzkumu. Mezi hlavní dimenze analýzy patří mocenské rozdíly po válce, širší geopolitický 

kontext, politický charakter států a institucionální design. Jednotlivé dimenze budou v 

následující části podrobněji specifikovány. Druhá část této kapitoly představí metodologii 

práce, kde bude naznačen podrobný postup výzkumu. 

2.2.1. Konceptualizace, operacionalizace 

Jako první proměnnou lze označit mocenské rozdíly po válce. Definice pojmu moc 

se v interpretaci jednotlivých akademiků liší. Tato práce si vystačí s prostou definicí 

Raymonda Arona, který moc definuje jako schopnost státu ovlivňovat chování jiných států 

(Trocan, 2003 cit. dle Topliceana, 2018, s. 227). Pojem mocenské rozdíly označuje poměr 

moci mezi jednotlivými státy. Důraz je zde kladen zejména na poměr moci, kterou státy 

disponují, mezi vítězným státem a poraženými státy. Pojmem po válce se zde rozumí období 

po skončení válečného konfliktu. Proměnná mocenské rozdíly po válce tedy zahrnuje poměr 

moci mezi vítězným státem a poraženými státy po skončení válečného konfliktu, který tyto 

mocenské disproporce vytvořil. Je zde důležité se soustředit na to, jak velkou mocí disponuje 

vítězný stát v poměru k poraženým státům.  

Druhou proměnnou je širší geopolitický kontext. Na rozdíl od proměnné mocenské 

rozdíly po válce se pojem širší geopolitický kontext nesoustředí jen na období po skončení 

válečného konfliktu, nýbrž označuje období zahrnující desítky let, resp. klíčové historické 

milníky, které se v uplynulých dekádách staly. Geopolitický kontext bude sledován od druhé 

poloviny 20. století a zejména od roku 1978, kdy Čína pod vedením Teng Siao-pchinga 

započala sérii reforem, které zásadně transformovaly politický a ekonomický charakter 

Číny, čímž si Čína vybudovala pozici silného globálního hráče. 

Jako další proměnnou lze označit politický charakter států. Pro potřebu výzkumu 
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postačí pouhé rozlišení v otázce politického charakteru států na demokratické a 

nedemokratické. I přes výzkum Princetonské univerzity, který tvrdí, že Spojené státy již 

nenaplňují kritéria demokracie (Gilens, Page, 2014), v této práci budou Spojené státy jako 

demokratický stát brány. V otázce určení, zdali je stát demokratický či nedemokratický, 

bude práce tedy vycházet z výstupů měření projektu Polity IV, který byl proveden 

výzkumným střediskem Center for Systematic Peace (Roser, 2019). Měření hodnotí 

politický charakter jednotlivých států na stupnici od -10 do 10.  Za demokratický režim bude 

stát pokládán tehdy, pokud v měření získal 6 a více bodů. Pokud získal méně než 6 bodů, 

bude pokládán za nedemokratický režim. 

Čtvrtou proměnnou je institucionální design. Pojem institucionální design označuje 

podobu institucionálního uspořádání, resp. jaké charakteristiky uspořádání nese. Charakter 

institucionálního uspořádání bude vymezen na základě protikladů legitimní x nelegitimní; 

sebeomezující x neomezující; výhodný pro vítězný stát x nevýhodný pro vítězný stát; výhodný 

pro slabší státy x nevýhodný pro slabší státy. Uspořádání bude označeno za legitimní, pokud 

zde existují jasně stanovená pravidla vládnutí v rámci uspořádání, která jsou dobrovolně 

přijata všemi participujícímu státy. Státy také musí do uspořádání vstoupit zcela dobrovolně. 

Pokud v rámci uspořádání neexistují sdílená pravidla vládnutí či státy do uspořádání 

nevstupují dobrovolně, uspořádání bude pokládáno za nelegitimní. V otázce sebeomezení 

bude analyzováno, zdali institucionální uspořádání mocensky omezuje vítězný stát, či 

nikoliv. Kritéria sebeomezení, která byla určeny dle Ikenberryho definice sebeomezení 

(Ikenberry, 2001, s. 62), jsou otevření se jednotlivým státům; svázání se institucionálním 

rámce uspořádání; stát se více předvídatelným. Pokud vítězný stát zmíněná kritéria splní, 

institucionální uspořádání bude vyhodnoceno jako sebeomezující. Pokud kritéria nesplní, tak 

bude označeno jako neomezující. 

V otázce výhodnosti pro vítězný stát bude institucionální uspořádání vyhodnoceno 

jako výhodné pro vítězný stát, pokud vítězný stát jakožto egoistický a racionálně uvažující 

aktér, který se snaží co nejvíce profitovat z mezinárodního uspořádání, svým vstupem do 

institucionálního uspořádání vyhodnotí ono uspořádání jako výhodné. Pokud do uspořádání 

nevstoupí, bude uspořádání považováno za nevýhodné pro vítězný stát. Klíčovým prvkem je 

tedy vstoupení vítězného státu do institucionálního uspořádání. Stejný postup bude 

aplikován i v otázce výhodnosti pro slabší státy. Pokud slabší státy dobrovolně vstoupí do 

institucionálního uspořádání, bude charakter onoho uspořádání považován za výhodný pro 

slabší státy. Pokud nevstoupí, tak bude označen za nevýhodný pro slabší státy. 
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2.2.2. Metodologie 

Vzhledem k předpokládanému záměru práce, který se bude snažit poskytnout 

hluboké porozumění Iniciativy pásma a cesty v otázce proměny globálního řádu, bude jako 

metodologický rámec práce zvolen kvalitativní výzkum, konkrétně disciplinovaná 

interpretativní případová studie. Pro hluboké porozumění Iniciativy pásma a cesty, celkové 

pochopení jejího kontextu a zároveň kvůli nutnosti komunikace s již existující teorií 

institucionalismu se disciplinovaná interpretativní případová studie jeví jako nejlepší možná 

metoda výzkumu. Práce se zaměří na obecný fenomén proměny globálního uspořádání, který 

bude představovat předmět výzkumu. Konkrétním případem bude Iniciativa pásma a cesty. 

Zvolený případ bude zároveň nástrojem pro další práci a komunikaci s institucionální teorií. 

V práci bude využita institucionální teorie v podání Johna G. Ikenberryho. 

V rámci výzkumu se bude práce opírat zejména o kvalitativní data. Jelikož je 

Iniciativa pásma a cesty relativně novým tématem, metodou výzkumu bude zejména 

vyhledávání v internetových zdrojích. Budou využity deníky, think-tanky či jiné 

zpravodajské relace. Ve snaze o zachování objektivity budou tyto zdroje pocházet z Číny, 

západních zemí i ze zemí třetích států, jako je např. Indie či Pákistán. Práce se pokusí 

komparativní analýzou zachytit odlišné interpretace BRI jednotlivých států.  

V otázce sběru dat se práce kvůli nutnosti reflektovat aktuální dění pokusí redukovat 

zdroje jen na ty nejaktuálnější. Velký důraz zde tedy bude kladen na sledování aktuálního 

dění. Budou sledována oficiální prohlášení představitelů jednotlivých států, mezinárodní 

konference týkající se tématu BRI či výsledky jednání mezi oficiálními představiteli 

jednotlivých států. 

Informace získané kvalitativním výzkumem budou na závěr práce aplikovány na 

možnou proměnu globálního uspořádání z pohledu institucionální teorie a pokusí se 

odpovědět na hlavní výzkumnou otázku práce, zdali má Iniciativa pásma a cesty za následek 

redefinování stávajícího globálního řádu a utvoření zárodků nového globálního řádu 

mezinárodních vztahů, ve kterém bude dominantní pozice patřit Číně. Na základě získaných 

dat bude zkoumáno především to, zdali má Iniciativa pásma a cesty příznivé podmínky ke 

své realizaci a zdali je tedy možnost, že BRI bude mít za následek redefinování stávajícího 

globálního řádu. 
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3. Empirická zjištění 

Mimo konkrétní cíle, kterých se Čína uvedením BRI snaží dosáhnout, lze sledovat i 

více abstraktní cíle, které se dají pochopit jen z pohledu institucionální teorie. Jako teoretické 

vymezení práce byla tedy vybrána teorie institucionalismu v podání G. Johna Ikenberryho. 

Podle institucionalismu lze čínský nárůst moci interpretovat jako možnost pro prohloubení 

kooperace nejen v regionu východní Asie, ale také na globální úrovni. Základní předpoklad 

je zde ten, že rostoucí Čína vnímá jako nejvýhodnější cestu pro prosazování svých zájmů 

vytváření a udržování mezinárodních institucí, které usnadňují spolupráci, řeší konflikty a 

fungují jako prevence vytváření dalších konfliktů (Goldstein, 2007, s. 641). Čína si 

uvědomuje, že je v jejím nejlepším zájmu udržovat mírové mezinárodní prostředí, které bude 

přát dalšímu ekonomickému rozkvětu. 

Aby bylo možné odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, jestli má Iniciativa pásma 

a cesty za následek redefinování globálního řádu a utvoření zárodků nového globálního řádu 

mezinárodních vztahů, ve kterém bude dominantní pozice patřit Číně, je třeba nejprve 

analyzovat, zdali má BRI šanci být realizována, neboť samotná realizace BRI je 

pochopitelně podmínkou pro případné redefinování globálního řádu a vytvoření zárodků 

nového řádu. Analýza proběhne ve čtyřech základních dimenzích: mocenské rozdíly po 

válce; širší geopolitický kontext, politický charakter států; institucionální design. Jedná se o 

proměnné, které podle Ikenberryho zásadně ovlivňují úspěšnou realizaci, následné 

fungování a životnost institucionálního uspořádání. 

3.1. Mocenské rozdíly po mezinárodní finanční krizi 2008 

Prezident Si oznámením Iniciativy pásma a cesty, kterou je možné do jisté míry 

pokládat za nové institucionální uspořádání, které může mít za cíl redefinování stávajícího 

globálního řádu, reagoval na mezinárodní finanční krizi z roku 2008. Můžeme však 

považovat mezinárodní finanční krizi z roku 2008 za zásadní přelom v mezinárodních 

vztazích srovnatelný s předchozími válečnými konflikty, který bude mít za následek 

obdobnou proměnu globálního řádu a který by výrazně pozitivně ovlivnil schopnost 

vítězného státu realizovat nové mezinárodní uspořádání?  

Mezinárodní finanční krizi z roku 2008 nelze sice považovat za klasický válečný 

konflikt, který by se dal přirovnat k válečným konfliktům, o kterých se Ikenberry zmiňuje. 

Jak vyplývá z Grafu 1 (World Bank, 2019, a), mezinárodní finanční krize sama o sobě 
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nezapříčinila tak markantní přerozdělení moci a tedy nevytvořila výrazné mocenské rozdíly 

mezi vítězným státem, za který by se dala označit Čína, a poraženými státy, kterými byly 

zejména západní státy a státy silně napojené na jejich ekonomiky. Jelikož se v případě 

mezinárodní finanční krize nejednalo o klasický válečný konflikt, který by jasně určil pozici 

jednotlivých států, v otázce mocenských rozdílů po válce čistě z Ikenberryho pohledu 

představuje tato skutečnost určité omezení v realizaci nového institucionálního uspořádání. 

 

Graf 1: Vývoj HDP vybraných států (v USD) (World Bank, 2019, a) 

 

 

Ve spojitosti s mezinárodní finanční krizí z roku 2008 je však možné sledovat i jiné 

ukazatele, než je vývoj HDP. Graf 2 demonstruje důležitost krize v otázce meziročního růstu 

HDP (World Bank, 2019, b). Z grafu vyplývá, že meziroční růst HDP většiny zemí se během 

krize pohyboval v záporných hodnotách. Čínský meziroční nárůst HDP avšak i během krize 

dosahoval téměř 10% meziročního nárůstu. 
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           Graf 2: Meziroční růst HDP vybraných států (v USD) (World Bank, 2019, b) 

 

 

Aplikací Ikenberryho argumentů na případ BRI lze tvrdit, že BRI čelí dalšímu 

omezení v otázce míry narušení předchozího mezinárodního řádu. Na rozdíl od předchozích 

případů, kdy válečný konflikt měl za následek zhroucení tehdejšího mezinárodního 

uspořádání, mezinárodní finanční krize nic podobného nezapříčinila. Právě existence, resp. 

nezhroucení, stávajícího mezinárodního uspořádání je jednou z největších výzev pro 

úspěšnou realizaci BRI. Nelze ani říct, že by Čína byla zodpovědná za finanční krizi, což 

podle Ikenberryho argumentů může také negativně ovlivnit úspěšnou realizaci 

institucionálního uspořádání. 

Ačkoliv případné přerozdělení moci neproběhlo tak náhle a nevytvořilo výrazné 

mocenské rozdíly, jako u klasických válečných konfliktů, v současné době lze zpozorovat 

určité změny v globálním řádu. Politická i ekonomická orientace řady zemí se po finanční 

ekonomické krizi z roku 2008 přesunula od západních zemí právě na Čínu, neboť Spojené 

státy již pro mnoho zemí nepředstavují garanta ekonomické prosperity, jako tomu bylo před 

krizí v roce 2008. Čínská vláda se navíc ekonomickou krizi snaží prezentovat jako zásadní 

přelom v historii mezinárodních vztahů, jako svou výhru a jako prohru či dokonce konec 

stávajícího politického řádu, který byl vytvořen a je veden Spojenými státy. Čínští 

představitelé často zdůrazňují fakt, že na pozadí stagnující globální ekonomiky v roce 2016 

dosáhl předpokládaný růst čínského hospodářství 6,7% a že od vypuknutí mezinárodní 

finanční krize Čína každoročně přispívala ke globálnímu růstu více než 30% (EPRC, 2017, 

s. 11). Čína se snaží v myšlení jednotlivých států vyvolat pochyby ve stávající globální 
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uspořádání, které se opírá o moc Spojených států. Sama pak vyzývá, aby ostatní národy 

přistoupily do „rychlíku“ jejího rozvoje. Rychlíkem je zde pochopitelně myšlena Iniciativa 

pásma a cesty, která je závislá na participaci jednotlivých států.  

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, Čína musí mít značnou mocenskou převahu, 

aby do Iniciativy pásma a cesty mohla promítnout své vlastní zájmy, a zároveň musí 

disponovat dostatečnou mocí, aby měla co nabídnout slabším státům výměnou za participaci 

na BRI. Postavení Číny je po mezinárodní finanční krizi velmi vysoké. Čína i přes globální 

ekonomickou recesi sílila a ekonomicky rostla, čímž nakumulovala značnou ekonomickou 

a politickou moc. Čínská vláda má tedy dostatečné prostředky k tomu, aby jednotlivé státy 

nalákala k participaci na BRI. Konkrétní výhody pro slabší státy plynoucí z participace na 

BRI, na které se Čína jednotlivé státy snaží nalákat, budou detailněji probrány v kapitole č. 

3.4.4. a výhody BRI pro Čínu budou rozebrány v kapitole č. 3.4.3. 

V případě BRI však považuji za důležitější soustředit se na širší geopolitický kontext 

sahající desítky let před mezinárodní finanční krizi z roku 2008. V  kapitole č. 3.2.1. věnující 

se čínské politické a ekonomické transformaci bude detailně rozebrán fenomén nárůstu 

čínské moci (jak ekonomický, tak politický). Jednalo se o dlouhodobý proces trvající desítky 

let, stejně tak jako úpadek moci USA. Mezinárodní finanční krize byla tedy jen jakýmsi 

pomyslným završením těchto dvou paralelně se odvíjejících procesů. 

I přes výše zmíněná specifická omezení mezinárodní finanční krize z roku 2008, jako 

je např. nezhroucení stávajícího mezinárodního uspořádání či nevytvoření zásadních 

mocenských rozdílů, považuji mezinárodní finanční krizi za klíčový moment, který zásadně 

přispěl k uvedení Iniciativy pásma a cesty. Čína díky krizi získala značnou výhodu oproti 

svým rivalům a nabyla politickou i ekonomickou moc, která může pozitivně ovlivnit 

realizaci BRI v otázce výhodnosti pro slabší státy a výhodnosti pro samotnou Čínu. 

Realizace BRI, tj. založení nového institucionálního uspořádání, je však kvůli již zmíněným 

omezením značně zkomplikována a čelí mnohým výzvám. 

3.2. Širší geopolitický kontext 

Druhou proměnnou, která zásadně ovlivňuje schopnost Číny úspěšně realizovat 

Iniciativu pásma a cesty, je širší geopolitický kontext. V rámci širšího geopolitického 

kontextu zde bude přihlíženo na geopolitický kontext před uvedením BRI, neboť bylo třeba 

ze strany Číny vytvořit příznivé geopolitické prostředí, aby Iniciativa pásma a cesty mohla 

být v roce 2013 úspěšně spuštěna. Práce se zaměří i na geopolitický kontext samotné BRI, 
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resp. na geopolitické změny, skrze které změna mezinárodního uspořádání probíhá. 

3.2.1. Politická a ekonomická transformace Číny 

Zcela zásadní podmínkou pro budoucí uvedení BRI byla politická a ekonomická 

transformace Číny. Čína se musela ze slabé a zaostalé země politicky i ekonomicky zásadně 

transformovat, aby se mohla stát silným aktérem mezinárodních vztahů nejen na regionální 

úrovni, ale také na globální úrovni.  

Prvotní snahy o transformaci čínské politiky a ekonomiky lze pozorovat u Teng Siao-

pchinga. V roce 1978 proběhla významná vnitřní transformace, kterou doprovázel výrazný 

návrat Číny na globální scénu. Teng uvedl do pohybu řadu ekonomických reforem, které 

vedly k vytvoření tzv. socialismu s čínskými charakteristikami. Postupně došlo k přechodu 

od plánované ekonomiky na tržní socialismus, vytváření státem vlastněných firem a 

umožnění vzniku soukromým firmám, otevírání se zahraničním investicím a globálnímu 

kapitalismu, vytváření speciálních ekonomických zón, zavedení tzv. go-out strategie a důraz 

byl kladen na podporu zahraničního obchodu. V otázce zahraniční politiky Teng přijal 

keeping a low profile strategii, která si za hlavní cíl kladla neupoutání na sebe pozornost 

mezinárodního společenství a za každou cenu se vyhnout otevřenému konfliktu, který by 

mohl narušit čínský nárůst moci (Wei, 2017). V podobném duchu se odvíjela i politika jeho 

následovníků. Čína ve skrytu zájmu mezinárodního prostředí ekonomicky rostla, 

modernizovala se, upevňovala své postavení v regionu a navazovala obchodní vztahy s 

ostatními státy. 

 

Graf 3: Vývoj HDP na obyvatele v paritě kupní síly (Statistics Times, 2015) 
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Ekonomická transformace byl dlouhodobý proces, který měl za následek kontinuální 

ekonomický růst. Z Grafu 3 je možné vyčíst dlouhodobý ekonomický růst Číny, který 

dosahoval až dvouciferného procentního nárůstu. (Statistics Times, 2015) V roce 2014 se 

Čína stala dokonce zemí s největším HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPP) na světě. 

Důležité je si povšimnout ekonomického růstu zejména po roce 2008, kdy zatímco západní 

země zažívaly hluboký ekonomický pokles, čínská ekonomika nadále rostla.  

Obrat v čínské politice představoval rok 2012. Chu Ťin-tchao byl na postu 

generálního tajemníka vystřídán současným prezidentem Si Ťin-pchingem, který hned po 

svém nástupu představil koncepci tzv. Čínského snu. Podle prezidenta Si je hlavním cílem 

Čínského snu dosáhnout velkého oživení čínského národa a navázat tak na mocnou a 

prastarou čínskou civilizaci z období před opiovými válkami. Čína se za administrativy 

prezidenta Si začala pod záštitou Čínského snu veřejně profilovat jako globální velmoc, která 

má zájem se aktivně podílet na vytváření světového řádu. V roce 2017 na konferenci 

Světového ekonomického fóra v Davosu Si dokonce otevřeně kriticky hovořil o stávajícím 

globálním systému, který je podle jeho slov neudržitelným fenoménem, a implicitně tak 

naznačil čínské ambice stát se prostřednictvím Nové hedvábné stezky lídrem globálního 

světa. Nová hedvábná stezka se stala zároveň i klíčovým nástrojem k přeměně myšlenek 

Čínského snu z teorie do praxe. 

Budoucí možné spuštění Iniciativy pásma a cesty bylo tedy podmíněno ekonomickou 

a politickou transformací Číny. Jen kvůli této transformaci Čína v současné době disponuje 

takovou ekonomickou a politickou mocí, aby Iniciativa pásma a cesty měla šanci být úspěšně 

realizována. 

3.2.2. Zajištění regionálního prostředí 

Pro úspěšné spuštění Iniciativy pásma a cesty musela Čína zajistit příznivé 

geopolitické prostředí v regionu. Úspěšná realizace BRI je podmíněna zejména absencí 

rušivého elementu v regionu. Čína musí disponovat dostatečným politickým i ekonomickým 

postavením v regionu, aby mohla být Iniciativa pásma a cesty úspěšně realizována, a to 

zejména na úkor Spojených států. Spojené státy pro Čínu představují jednu z nejvýraznějších 

překážek úspěšné realizace BRI, neboť po desítky let držely mocenskou kontrolu nad 

regionem východní Asie.  

Po desítky let byly Spojené státy nejsilnějším aktérem v regionu jihovýchodní Asie 

a držely si tak nad tímto regionem kontrolu. Čína tento trend však v posledních letech 
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postupně měnila ve svůj prospěch. Z Grafu 4 lze vyčíst, že obchod většiny států v regionu 

v uplynulých letech přesunul svou orientaci z USA na Čínu. Čína se stala nejvýznamnějším 

obchodním partnerem pro mnoho východoasijských států, čímž se zároveň tyto státy staly 

mnohem závislejšími na Číně kvůli stále rostoucí provázanosti s čínskou ekonomikou. Jako 

příklad lze uvézt státy Srí Lanku a Kambodžu. Tyto dva státy jsou navíc vůči Číně zadluženy 

v miliardových částkách. Čína drží 80% kambodžského dluhu, čímž se pro Kambodžu stala 

nejvýznamnějším partnerem. V případě Srí Lanky se jedná o obdobný případ. V letech 1971 

– 2012 čínská vláda poskytla Srí Lance půjčky ve výši přesahující 5 miliard dolarů. 

Kambodža i Srí Lanka se tak dostávají do situace, kterou někteří akademici označují pojmem 

dluhová past. Srí Lanka není schopna tento čínský dluh splácet, a proto byla nucena v roce 

2017 poskytnout Číně pronájem přístavu Hambantota na 99 let. Čína tímto krokem získala 

důležitý strategický přístav v Indickém oceánu u hranic s Indií, která představuje jednoho 

z nejvýznamnějších rivalů Číny v regionu (Var, Po, 2017). 

 

Graf 4: Proměna orientace obchodu států jihovýchodní Asie (Fisher a Carlsen 2018) 

 

Klíčovým momentem pro uvedení Iniciativy pásma a cesty bylo založení Šanghajské 

organizace pro spolupráci v roce 2001. V Současné době je do ŠOS zapojeno 8 států, kterými 

jsou Čína, Indie, Pákistán, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. ŠOS 

vytváří důležitou platformu pro diskuzi mezi členskými státy, které jsou důležitými aktéry v 
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regionu. V roce 2004 se spolupráce v rámci ŠOS rozšířila od čistě bezpečnostních témat 

k tématům týkajících se obchodu, ekonomiky a investic, čímž se do jisté míry stala 

předchůdcem BRI (Grace, 2018). V uplynulých letech lze navíc pozorovat jistou 

propojenost mezi ŠOS a BRI. Během 18. summitu SOŠ v roce 2018 bylo silně zdůrazňováno 

posilování vazeb mezi jednotlivými státy SOŠ a Čínou právě prostřednictvím BRI (Liang, 

2018). SOŠ tak vytvořila příznivější regionální podmínky pro budoucí uvedení BRI a 

vytvořila rámec, na který BRI kontinuálně navazuje a ze kterého těží. 

Dalším důležitým regionálním elementem, se kterým se Čína musela vypořádat, je 

organizace ASEAN. Vztahy mezi Čínou a organizací ASEAN byly v průběhu historie 

značně konfliktní. Jako jeden z nejvýznamnějších rozporů mezi těmito dvěma subjekty lze 

označit konflikty v Jihočínském moři. Vzájemné vztahy se však v posledních letech zdají 

být optimističtější. Mezi Čínou a státy ASEAN byla ustanovena zóna volného obchodu, což 

vedlo k prohloubení ekonomických vazeb a rozšíření vzájemného obchodu. V současné 

době je Čína již po deset let v řadě nepřetržitě největším obchodním partnerem států ASEAN 

a ASEAN je již osmým rokem třetím nevětším obchodním partnerem pro Čínu (Huang, 

2019). Dobré vzájemné vztahy se projevily mj. i v tom, že většina států ASEAN Iniciativu 

pásma a cesty otevřeně vítá, neboť si od ní slibují další prohloubení obchodních vazeb, příliv 

investic a realizaci řady infrastrukturních projektů na svých územích (Xue, 2019).  

Ze zvýše zmíněných příkladů lze vidět, že si Čína postupně budovala přívětivější 

vztahy se svými potenciálními regionálními rivaly prostřednictvím bilaterálních a 

multilaterálních dohod či budováním institucí. Jelikož se úspěšná realizace BRI zásadně 

odvíjí od participace jednotlivých států, navazování spojeneckých vztahů je jedním z pilířů 

úspěchu. Čínská vláda si těmito kroky zajistila příznivé regionální prostředí, které je jednou 

z klíčových podmínek pro úspěšnou realizaci Iniciativy pásma a cesty. 

3.2.3. Zajištění globálního prostředí 

Iniciativa pásma a cesty má mít podle oficiálních vyjádření čínských představitelů 

globální přesah. BRI si klade za cíl spojovat státy a propojovat kontinenty. Pokud má tedy 

Čína prostřednictvím BRI ambice redefinovat stávající globální řád založením nového 

institucionálního uspořádání, které by nahradilo současné institucionální uspořádání, tak 

stejně jako je tomu na regionální úrovni, tak i na globální úrovni musí být eliminován rušivý 

element, který by se tuto čínskou snahu snažil sabotovat.  

Jedná se zejména o Spojené státy, které po roce 1945 založily institucionální 
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uspořádání vytvořené v jejich zájmu. Spojené státy během druhé poloviny 20. století při 

zakládání institucionálního uspořádání byly globální supervelmocí, disponovaly největší 

vojenskou silou a měly také největší podíl HDP na globálním trhu (Ikenberry, 2001, s. 279). 

Díky své nově nabyté politické a ekonomické moci se tak USA podařilo úspěšně redefinovat 

stávající globální řád a vytvořit nové institucionální uspořádání. V poválečné době zde navíc 

chyběl jiný dominantní hráč na globální úrovni, který by tuto snahu Spojených států 

sabotoval, a tak měly Spojené státy vytvoření nového uspořádání dosti zjednodušené.  

V případě čínského projektu BRI zde však existuje řada silných globálních hráčů, 

které pro Čínu mohou představovat rušivý element při vytváření nového institucionálního 

uspořádání, resp. při realizaci BRI. Jedná se zejména o Spojené státy, Evropskou unii, 

Japonsko, Rusko či Indii. Jak již bylo výše zmíněno, největší překážku pro úspěšnou 

realizaci BRI představují Spojené státy, které k BRI zaujímají odmítavé stanovisko a 

nabádají jednotlivé státy, aby neparticipovaly na BRI. Administrativa prezidenta Obamy se 

např. výrazně pokoušela přesvědčit evropské státy, aby nevstupovaly do AIIB (Chen, 2019). 

Spojené státy však v současné době nedisponují takovou mocí, kterou disponovali po druhé 

světové válce, neboť svou nově nabytou moc během druhé poloviny 20. století průběžně 

ztrácely.  

Úpadek americké moci má hluboké kořeny a to paradoxně již v samotném počátku 

založení institucionálního uspořádání. Jedním z výrazných faktorů úpadku americké moci 

bylo nevyhnutelné hospodářské obnovení válkou zničených mocností, především Japonska 

a států západní Evropy, čímž skončil primát Spojených států ve světové ekonomice. Další 

výraznou příčinou úpadku americké moci byla jejich vojenská agrese na území cizích států. 

Zejména válka ve Vietnamu zasadila Spojeným státům tvrdý úder v tom udržet si postavení 

dominantní ekonomické mocnosti světa. Vedení konfliktu bylo značně nákladné a 

v důsledku konfliktu byly spotřebovány vesměs všechny zlaté rezervy Spojených států 

(Wallerstein, 2005, s. 21). Konflikty s postupem času navíc vytvářely stále více nepřátel, 

podkopávaly stávající partnerství a USA začaly rapidně ztrácet po válečných konfliktech 

nabytou soft power. Po rozpadu Sovětského svazu už navíc ze strany Evropy nebyla potřeba 

Spojené státy oddaně poslouchat, což se plně projevilo v roce 2003, kdy Spojené státy 

vojensky napadly Irák. V reakci na americkou invazi se na Spojené státy snesla ostrá vlna 

kritiky, a to i ze strany spojenců. Veřejné mínění řady evropských zemí bylo výrazně proti 

invazi. Invazi veřejně odsoudil i tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan, který ji 

označil za ilegální čin porušující Chartu OSN (BBC News, 2004).  
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USA se v roli globálního lídra finančně a vojensky vyčerpávaly, zatímco Čína držíc 

se keeping a low profile strategie a strategie peaceful development tiše a nenápadně rostla. 

Spojené státy mimo značných finančních a vojenských ztrát pozbyly i podporu řady zemí a 

institucí, čímž ztratily i legitimitu globálního lídra. Završením procesu úpadku moci 

Spojených států se pak stala mezinárodní finanční krize v roce 2008.  

Úpadek americké moci byl zcela klíčovým faktorem pro uvedení a následnou 

realizaci BRI. Jelikož Spojené státy ztrácí politickou a ekonomickou moc, tak již nemohou 

být tak aktivním globálním hráčem, jako bývaly. V současné době se zdá, že již nemají moc 

na to sabotovat BRI ani přímým zásahem, ani odrazováním jednotlivých států. Po 

mezinárodní finanční krizi z roku 2008 navíc Spojené státy přestaly být pro mnoho států 

garantem blahobytu a prosperity. To otvírá dveře Číně jakožto nově nastupujícímu 

globálnímu hráči. Čína v posledních letech začala aktivně spolupracovat a obchodovat 

s africkými státy (Mourdoukoutas, 2018), státy Latinské Ameriky (Oppenheimer, 2019) či 

se státy Evropy a vystřídala tak Spojené státy. Výrazně v těchto státech investuje a 

prohlubuje si tím i své postavení ve světě. Na globální úrovni tak Čína může lépe prosazovat 

své vlastní zájmy, resp. realizaci BRI. Pro Čínu tak díky úpadku moci Spojených států 

vzniklo přívětivější globální prostředí pro uvedení Iniciativy pásma a cesty. 

3.3. Politický charakter států zapojených do BRI 

Podle Ikenberryho se úspěšná realizace institucionálního uspořádání odvíjí od 

politického charakteru států, které jsou do uspořádání zapojeny. Tvrdí, že je větší šance 

realizovat institucionální uspořádání mezi demokratickými státy. V případě BRI je však 

vedoucím státem Čína, kterou nelze pokládat za demokracii, a mnoho cílových států také 

nejsou demokratickými režimy. Podle Ikenberryho je tedy tento fakt jistým omezením, který 

negativně ovlivňuje úspěšnou realizaci BRI.  

Je tedy nutné k úspěšné realizaci BRI, aby v jednotlivých státech participujících na 

BRI proběhl demokratizující proces? Tato práce vychází z přesvědčení, že nikoliv. Případné 

požadavky na demokratizaci jednotlivých států by zde mohly působit spíše negativně a 

úspěšné realizaci institucionálního uspořádání, resp. BRI, naopak bránit. Ikenberry je při své 

analýze institucionálních uspořádání ovlivněn západním stylem myšlení a nebere v potaz 

civilizační a kulturní rozdíly jednotlivých zemí. Ne ve všech zemích je západní model 

demokracie klíčem k politické stabilitě a blahobytu. Z historie vyplývá, že v mnoha zemích 

nepřinesla demokratizace kýžené cíle. George Ayittey uvádí příklady na afrických státech, 
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kde dokonce implementace západního modelu demokracie měla za následek značné etnické 

konflikty, což výrazně zhoršilo politickou stabilitu v zemi (Ayittey, 2010).  

Pro úspěšnou realizaci BRI zde spíše pokládám za nutné, aby státy participující na 

tomto uspořádání byly stejně smýšlející a sdílely společné zájmy, hodnoty či cíle. V případě 

institucionálního uspořádání po roce 1945 byly do jisté míry tímto společným rysem 

demokratické hodnoty. V případě BRI je však třeba najít jiné společné zájmy a společné cíle, 

které si jednotlivé státy od participace slibují. V souvislosti s tím je často zmiňován tzv. 

pekingský konsenzus. Pekingský konsenzus pro mnohé rozvojové státy představuje 

alternativu k do té doby dominantnímu ekonomickému rozvoji po západním vzoru (Turin, 

2010). Na rozdíl od západního modelu, který při rozvojové pomoci vyžaduje jisté prvky 

liberalizace a demokratizace, pekingský konsenzus tyto požadavky opomíjí. Čínská vláda se 

soustředí primárně na ekonomické zisky, které ze spolupráce plynou, a příliš neřeší politický 

charakter jednotlivých států. Podle oficiálních prohlášení čínských představitelů je 

spolupráce v rámci BRI založena na sdílení společných zájmů, které představují ekonomické 

zisky plynoucí z jednotlivých investic v rámci BRI. 

Podle Ikenberryho teze, že demokratický charakter států pozitivně ovlivňuje realizaci 

institucionálního uspořádání, čelí BRI vzhledem k politickému charakteru států zapojených 

do tohoto uspořádání jistým omezením, které negativně ovlivňují realizaci BRI. Podle mého 

názoru však nelze tvrdit, že demokratický charakter států by byl univerzálním klíčem 

k úspěšné realizaci institucionálního uspořádání. V případě BRI shledávám jako nutnou 

podmínku k úspěšné realizaci spíše toleranci politického charakteru participujících států a 

soustředění se čistě jen na případné ekonomické zisky plynoucí z BRI. Pokud se tedy BRI 

bude i nadále profilovat čistě jako ekonomický projekt, tak společný zájem všech zapojených 

států ekonomicky profitovat bude mít pozitivní vliv na úspěšnou realizaci Iniciativy pásma 

a cesty. 

3.4. Institucionální design BRI 

3.4.1. Legitimita BRI 

Podle Ikenberryho je úspěšná realizace institucionálního uspořádání podmíněna 

existencí legitimity onoho uspořádání, která vychází z jasně stanovených pravidel, která jsou 

jednotlivými státy akceptována a dobrovolně přijímána. Z tohoto pohledu Iniciativa pásma 

a cesty čelí jistým omezením při své realizaci. Neexistence jasně daných pravidel BRI, resp. 
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celková neurčitost BRI, může mnohé státy odradit od participace na uspořádání. 

Jak však oficiální čínští představitelé sami tvrdí, BRI je teprve v počátcích svého 

vniku. Projekt je otevřen novým myšlenkám a může se do něj zapojit jakýkoliv stát. Jedná 

se tedy zatím o dosti neurčité institucionální uspořádání. Do BRI sice spadají instituce jako 

je např. AIIB, které mají jasně definovanou strukturu a jasně definovaná pravidla, avšak 

AIIB ani zdaleka nepředstavuje vše, co pod BRI spadá. V současné době se BRI zaměřuje 

především na infrastrukturní projekty a vyhledávání investic. Pokud bychom tedy brali BRI 

jen jako čistě infrastrukturní projekt, legitimita by vycházela z pravidel institucí, které tyto 

infrastrukturní a investiční projekty financují, tedy zejména z pravidel AIIB. Z tohoto 

pohledu by legitimita BRI byla podepřena o sdílená pravidla AIIB, čímž by žádná případná 

omezení realizace nemusela vzniknout. 

Jak již bylo řečeno, nejsou zde žádná jasně definovaná pravidla pro celkovou 

Iniciativu pásma a cesty, která by jednotlivé státy při vstupu do uspořádání dobrovolně 

přijímaly. Proces institucionalizace Iniciativy pásma a cesty však doposud není dokončen a 

z toho důvodu ještě ani není možné se bavit o legitimitě BRI jakožto institucionálního 

uspořádání. Předpokládám však, že v následujících letech proběhne krystalizace BRI a 

ustanovení nových institucí, které by více specifikovaly podobu nového uspořádání a 

pravidel v rámci něj. 

 

3.4.2. Schopnost čínského sebeomezení v rámci BRI 

Další ze základních podmínek úspěšné realizace BRI je participace jednotlivých států 

na tomto projektu. Státy však dobrovolně nevstoupí do institucionálního uspořádání, které 

je založeno čistě na mocenské dominanci vítězného státu, resp. Číny. Úspěšná realizace BRI 

je tedy podmíněna otázkou, do jaké míry dokáže institucionální uspořádání, resp. instituce, 

mocensky svázat jednotlivé státy, které jsou do uspořádání zapojeny. Hlavní otázkou 

v tomto případě je, zdali instituce v rámci BRI dokážou mocensky svázat a tedy i omezit 

Čínu. 

Čína si plně uvědomuje, že faktor sebeomezení hraje důležitou roli, a že si proto musí 

dát pozor, aby BRI nebyla zcela zjevně výhodná jen pro ni samotnou a nejednalo se tak jen 

o jakousi formu hegemonie formálně podepřenou o institucionální podobu. Úspěšná 

realizace BRI se odvíjí od toho, jestli se Čína dokáže prostřednictvím institucí spadajících 

do BRI do určité míry mocensky omezit. Státy při vstupu do BRI musí vidět, že ochota 
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nechat se mocensky svázat institucemi je i ze strany Číny. Výraznější požadavky na čínské 

omezení moci v rámci BRI lze zpozorovat zejména ze strany států Evropské unie.  

Podle Ikenberryho tvrzení, má Čína na výběr ze tří základních možností, kterými 

omezí svou moc: otevřením se; svázáním se; stát se více předvídatelným a otevřeným pro 

ostatní státy.  

Otevření se úzce souvisí s větší transparentností politiky. Jelikož se v případě BRI 

jedná o projekt, který s sebou nese miliardové investice, ze strany jednotlivých států je zde 

přirozeně kladena větší pozornost na politické dění v rámci Číny a s tím i zvyšující se nároky 

jednotlivých států na větší transparentnost čínské politiky. Předseda Evropské komise Jean-

Claude Juncker v rozhovoru pro Xinhua News Agency v květnu 2015 explicitně hovořil o 

potřebě větší transparentnosti ze strany Číny (Liu, 2016, s. 22). Z průzkumu, který byl 

proveden mezi podnikateli, think tanky, reportéry a vedoucími představiteli z jednotlivých 

evropských států, navíc vyplývá, že 46,4% dotázaných považuje za jednu z největších 

hrozeb, které mohou ohrozit čínsko-evropskou spolupráci v rámci BRI, právě nedostatečnou 

čínskou transparentnost (Liu, 2016, s. 42). 

Další evropský požadavek na sebeomezení Číny je v otázce otevřenosti trhu. 

Evropské společnosti vznášejí námitky, že je velice obtížné proniknout na čínský trh. 

Představitelé Evropské unie proto požadují větší míru reciprocity ve vzájemných 

obchodních vztazích, tzn. je zde požadavek na otevřenější a přístupnější čínský trh pro 

evropské společnosti (Stam, 2019). Německý think tank Merics dodává, že čínský 

protekcionismus narušuje nejen evropské zájmy, ale také zájmy čínské. Podle Merics je 

prohlubování reciprocity i v čínském zájmu, neboť současný stav vyvolává nespokojenost a 

nejistotu zahraničních investorů, což v konečném důsledku škodí i čínské ekonomice 

(Hanemann, Huotari 2018). 

Jelikož Čína uvedením BRI cílí především na bohatý evropský trh, je třeba ze strany 

Číny vyslyšet tyto požadavky na čínské sebeomezení. Čínští představitelé si to plně 

uvědomují a snaží se mírnit tyto obavy. Zhang Ming, čínský velvyslanec při EU, opakovaně 

prohlašuje, že Čína pokračuje v procesu otevírání trhu a že Čína větší otevřenost 

jednoznačně podporuje (Valero, 2019, a). Otevřením se a větší transparentností politiky se 

Čína zároveň stane více předvídatelnou pro další státy. Jednotlivé státy tak budou moct lépe 

monitorovat čínskou politiku a případně reagovat na změny, které by mohly negativně 

ovlivnit jejich zájmy.  

Akt čínského sebeomezení svázáním se do institucí je možné pozorovat u Asijské 
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infrastrukturní investiční banky. Rozhodování v rámci AIIB, která je jedním z pilířů celé 

Iniciativy, se nese v duchu multilateralismu. To znamená, že Čína zde nemá výsadní 

postavení rozhodovat jen čistě ve svém vlastním zájmu bez ohledu na zájmy dalších států. 

Podle viceprezidenta AIIB Joachima von Amsberga je rozhodování v rámci AIIB založeno 

na debatě mezi členskými státy a na následném konsenzu, což zabraňuje tomu, aby jediný 

stát vlastnil monopol moci v rámci instituce (Global Times, 2019). Bin Gu na otázku, zdali 

je rozhodování v rámci AIIB založeno na principu multilateralismu, odpovídá rovněž 

kladně, neboť v AIIB pozoruje velký důraz na princip rozhodování konsenzem (Bin, 2017, 

s. 147) Jako příčinu, proč si Čína vybrala cestu sebeomezení a multilateralismu, uvádí čínské 

ponaučení se z minulosti, neboť v průběhu historie byl právě multilateralismus klíčem 

k úspěšnému vládnutí (Bin, 2017, s. 139). Za předpokladu, že rozhodování v rámci AIIB 

probíhá skutečně dle principu multilateralismu, je možné hovořit o dalším prvku čínského 

sebeomezení. Je však dobré zmínit, že Čína v AIIB disponuje 26,7% hlasů, což jí umožňuje 

využít právo veta (AIIB 2019). Stále tak má možnost zcela autonomně vetovat rozhodnutí, 

které by bylo v nesouladu s jejími zájmy. 

S ohledem na výše zmíněné informace lze tvrdit, že v otázce mocenského 

sebeomezení Čína svým chováním pozitivně ovlivňuje realizaci Iniciativy pásma a cesty. 

Prvek sebeomezení lze zpozorovat v případě AIIB, kde se Čína institucionálně svázala, a 

jisté náznaky je možno spatřit i ve větší míře čínské otevřenosti a transparentnosti. Státy, 

které zvažují vstup do BRI, tedy vidí, že ochota mocensky se omezit je i ze strany Číny. Tím 

roste šance, že stát skutečně vstoupí do BRI, čímž roste i šance úspěšné realizace BRI.  

3.4.3. Výhodnost BRI pro Čínu 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, jednou z podmínek založení institucionálního 

uspořádání je výhodnost onoho uspořádání pro vítězný stát, resp. Čínu. Čína si uvědomuje, 

že může využít výhodu získanou po mezinárodní finanční krizi z roku 2008 a svázat tak 

slabší státy a případné budoucí rivaly do institucionálního rámce, v tomto případě do rámce 

Iniciativy pásma a cesty, který je vytvořen v souladu s čínskými zájmy. Jednotlivé státy 

zapojené do uspořádání tak budou muset operovat v rámci institucionálního uspořádání BRI 

i v budoucnu, až budou dopady finanční krize překonány.  

Ustanovení BRI je pro Čínu výhodné i z toho důvodu, že si uvědomuje, že případná 

mocenská dominance nad slabšími státy s sebou při pohledu do budoucna nese negativní 

dopady. Pro permanentní ovládání slabších státu je třeba permanentní nátlak a ten vyžaduje 
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značné náklady. Využívání nátlaku by také mohlo živit opoziční tendence vzepřít se 

případné čínské dominanci (Ikenberry, 2001, s. 54). Výhodnější variantou pro Čínu tedy je 

založení novéno institucionálního uspořádání. 

Čína uvedením Iniciativy pásma a cesty sleduje zejména své vlastní zájmy. Čínská 

zahraniční politika, kam BRI spadá, reflektuje problémy na vnitropolitické úrovni a 

uvedením BRI se snaží vyřešit primárně své vlastní vnitropolitické potřeby. Jedním 

z problémů, které se Čína snaží uvedením BRI řešit, jsou výrazné rozdíly v rozvoji mezi 

západními a východními provinciemi, resp. mezi provinciemi ležícími na pobřeží a 

vnitrozemními provinciemi. Průměrný HDP na hlavu pobřežních provincií je více než 

dvounásobný v porovnání s průměrným HDP na hlavu vnitrozemních provincií (Fan, 

Kanbur a Zhang, 2011, s. 49). Takovéto ekonomické rozdíly s sebou nesou i rozdíly 

v sociální oblasti. Jedním z indikátorů, které lze sledovat v otázce sociálních rozdílů, je míra 

kojenecké úmrtnosti, která je v pobřežních provinciích poloviční, či míra gramotnosti, která 

je opět vyšší v pobřežních provinciích (Fan, Kanbur a Zhang, 2011, s. 48). Zmíněné 

ekonomické a sociální rozdíly způsobují sociální napětí ve vnitrozemních provinciích, což 

se negativně odráží na schopnosti úspěšné správy jednotlivých provincií a má za následek 

sociální nepokoje především mezi etnickými menšinami. Nejvýrazněji se sociální napětí 

projevuje v provincii Sin-ťiang, která leží na západě země a ve které je značná ujgurská 

menšina. Zejména v letech 1991 – 1997 a 2008 – 2014 se provincie potýkala s vysokou 

mírou terorismu (Tschantret, 2016, s. 575) a odporu vůči režimu. Uvedením BRI si Čína 

slibuje propojit méně rozvinuté provincie na západě země s bohatými provinciemi na 

pobřeží. Sin-ťiang se má navíc stát hlavní spojkou mezi východem Číny a velice důležitým 

čínsko-pákistánským koridorem (Mardell, Eder, 2018), čímž si Čína díky plánovaným 

investicím a přílivu peněz slibuje ekonomický rozvoj této provincie a tím i ustálení 

sociálního napětí. 

Další důvod uvedení BRI je snaha Komunistické strany Číny o udržení si legitimity. 

Legitimita Komunistické strany Číny je do značné míry podepřena o neustálý ekonomický 

růst a s tím i spojený kontinuální růst životní úrovně obyvatel. Ekonomický růst, kterému se 

v uplynulých letech Čína těšila, se v realitě současného světa však zdá být neudržitelným 

fenoménem. Jedním z důležitých faktorů ekonomického růstu byl velký počet levné 

pracovní síly a vysoká míra exportu. V současné Číně však rapidně roste životní úroveň 

obyvatel (Steinbock, 2018) a s tím pochopitelně ubývá počet levné pracovní síly. Růst čínské 

ekonomiky do značné míry vycházel z velice úspěšného exportu. Export Číny v uplynulých 
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třiceti letech podle MMF rostl průměrně o 17% za rok (Hedrick-Wong, 2018). V posledních 

letech je však více než jasné, že Čína bude muset hledat nová odbytiště pro svůj export, aby 

si zajistila alespoň srovnatelný růst. Iniciativa pásma a cesty si tedy klade za cíl získání 

nových odbytišť a vidinu získání levné pracovní síly mimo území Číny. Jedním z hlavních 

potenciálních cílů BRI je bohatý evropský trh, avšak Čína ekonomickým povzbuzením 

zaostalejších regionů podél BRI cílí i na méně vyspělé země v centrální Asii, Africe a v Jižní 

Americe a nová možná odbytiště vidí i ve svých západních provinciích. Vzhledem 

k současným čínsko-americkým vztahům je také možné říct, že BRI má za cíl oproštění Číny 

od závislosti na americkém konzumu. 

Další vnitropolitický problém, který má být řešen uvedením BRI, je převis ve 

stavebnictví. V současné době v Číně nabídka rapidně převyšuje poptávku. Převis má kořeny 

v době finanční krize v roce 2008, kdy Čína v zájmu udržení ekonomické stability a u 

příležitosti konání Letních olympijských her v Pekingu začala enormním způsobem 

investovat do stavebního průmyslu. Jak vyplývá z Grafu 5, po roce 2008 se v Číně postupně 

snižovala míra využití výrobních kapacit, což současně snižovalo poptávku po stavebnictví 

(Badkar, 2013). Čínská vláda si uvědomuje možné důsledky tohoto fenoménu, a proto hledá 

nová místa, kde by nadměrné kapacity ve stavebnictví mohla uplatnit. Příležitost spatřuje 

v BRI, neboť Čína v rámci BRI plánuje masivní výstavbu dálnic, železnic, přístavů, letišť či 

potrubí. Kvůli nutnosti řešení převisu ve stavebnictví lze tedy částečně vysvětlit, proč se BRI 

profiluje zejména jako infrastrukturní projekt. 

 

 Graf 5: Průměrná míra využití výrobních kapacit Číny (Badkar, 2013) 
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Iniciativa pásma a cesty je pro Čínu výhodná i z toho důvodu, že většina 

infrastrukturních projektů v rámci Iniciativy propojuje jednotlivé státy právě s Čínou. Čína 

se tak stává pomyslným středem celé Iniciativy, čímž roste i její vliv. Dalo by se tedy o 

Iniciativě pásma a cesty hovořit jako o hub-and-spoke modelu, v jehož středu stojí právě 

Čína. Čína by se tak stala dominantním partnerem pro většinu států. 

Další důvod, proč je Iniciativa pásma a cesty výhodná pro Čínu, je strategický 

kontext celého projektu. Čínská vláda prostřednictvím BRI buduje řadu strategicky 

důležitých bodů, z níž jedním z nejdůležitějších je pákistánský přístav Gwadar. Ze 

strategického hlediska se jedná o velmi důležitý přístav, neboť se díky němu Čína bude moct 

vyhnout Malackému průlivu, nad kterým nemá naprostou kontrolu. Transport 

exportovaného zboží přes čínsko-pákistánský koridor by navíc byl rychlejší, efektivnější a 

zcela pod čínskou kontrolou. Gwadar se také stane důležitým strategickým přístavem Číny 

v Indickém oceánu. Obdobný případ lze pozorovat s vybudováním vojenské základny 

v Džibutsku, čímž si Čína zajistila důležitý strategický přístav v blízkosti průlivu Bab-el-

Mandeb, či získáním kontroly nad přístavem Pireus v Řecku, díky kterému získala přístup 

do Středozemního moře. 

Iniciativa pásma a cesty je pro Čínu zjevně velice výhodná. Jedná se o prioritu 

v čínské zahraniční politice a na realizaci BRI jsou vynakládány obrovské finanční i jiné 

prostředky. Vezmeme-li v potaz Ikenberryho argument, že výhodnost institucionálního 

uspořádání pozitivně ovlivňuje realizaci onoho uspořádání, má BRI v této otázce veškeré 

předpoklady k úspěšné realizaci.  

3.4.4. Výhodnost BRI pro slabší státy 

Podmínkou pro úspěšnou realizaci Iniciativy pásma a cesty je výhodnost Iniciativy 

pro slabší státy. Slabšími státy jsou v tomto případě označovány všechny státy mimo Čínu 

bez ohledu na jejich současnou politickou či ekonomickou moc. Charakter BRI musí být 

alespoň zdánlivě prospěšný pro všechny zúčastněné státy. Ochota slabších států vstoupit do 

BRI vychází ze dvou odlišných typů motivace. Motivaci je možné rozdělit na tu, která 

vycházejí z bezpečnostních důvodů a motivaci ekonomickou.  

Státy vstupující do BRI, jejichž motivace vychází z bezpečnostních důvodů, jsou 

zejména státy ležící v blízkosti Číny. Uvědomují si, že bez institucionálního uspořádání by 

případné vyjednávání bylo založeno čistě na síle, a tudíž by Čína disponovala značnou 

výhodou. Vstoupením do institucionálního uspořádání, resp. BRI, zažehnají tuto obavu, 
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neboť tak mohou do jisté míry spolurozhodovat v rámci BRI a mají záruku, že nebudou zcela 

mocensky podrobeny dominancí Číny. 

Druhou motivací jsou případné ekonomické zisky, které s sebou nesou miliardové 

investice v rámci BRI. Čínská vláda dává jasně najevo, že se k Iniciativě může připojit 

kterýkoliv stát a že je zde ochotna realizovat rozsáhlé infrastrukturní projekty. Vynakládá 

nemalé částky na propagaci BRI, vyzývá všechny státy, aby se staly součástí nového 

projektu, a ujišťuje je, že se jedná o vzájemně výhodný projekt, který je založen na win-win 

principu. Jako příklad je často uváděn čínsko-pákistánský koridor. Jen v tomto koridoru 

analytici odhadují možnou výši investic na 68 miliard dolarů a dodávají, že celkové čínské 

investice by v rámci BRI mohly do roku 2027 přesahovat částku 1,3 bilionu amerických 

dolarů (Chatzky, McBride, 2019). Některé zdroje dokonce uvádějí, že celkové investice 

v rámci BRI budou dosahovat částky 4 bilionů dolarů (The Economist, 2016). Mnoho 

rozvojových států proto BRI otevřeně vítá a vstupuje do projektu. Jak již bylo výše zmíněno, 

čínské investice nejsou podmíněny požadavkem na liberalizaci či demokratizaci a ani 

žádnými politickými reformami. Z tohoto důvodu je tzv. čínský model velice lákavý pro 

mnoho rozvojových států v Africe, Asii či Latinské Americe.  

V případě Evropské unie by Iniciativa pásma a cesty mohla fungovat jako nástroj 

plnění tzv. Junckerova plánu. Junckerův plán, oficiálně Investiční plán pro Evropu, si klade 

za cíl přilákat miliardové investice do zemí EU. Iniciativa pásma a cesty se naopak snaží 

najít vhodná místa pro své investice. BRI se tedy jeví jako projekt, ze kterého by mohla těžit 

jak Čína, tak i státy Evropské unie. Vedoucí představitelé Číny i Evropské unie již na toto 

téma vedou oficiální diskuze, ze kterých vyplývá zřejmý úmysl budoucí kooperace. Je dobré 

zmínit, že některé státy EU jsou již členy AIIB, a v uplynulých týdnech se, jakožto první stát 

G7, oficiálně připojila k Iniciativě pásma a cesty Itálie (Valero, 2019, b). 

Pokud slabší státy uvidí, že se Čína prostřednictvím BRI skutečně mocensky 

omezuje a že realizuje zmiňované miliardové investice, mohou svou participací výrazně 

přispět k úspěšné realizaci Iniciativy pásma a cesty. Jednalo by se tak skutečně o projekt 

založený na win-win principu. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl zaměřit se na faktory, které negativně či 

pozitivně ovlivňují realizaci Iniciativy pásma a cesty, čímž se zároveň snažila nalézt 

odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Má Iniciativa pásma a cesty za následek 

redefinování stávajícího globálního řádu a utvoření zárodků nového globálního řádu 

mezinárodních vztahů, ve kterém bude dominantní pozice patřit Číně?. Na základě 

Ikenberryho teorie institucionalismu, zdali má mezinárodní uspořádání předpoklady k tomu 

být úspěšně realizováno, byla analýza provedena ve čtyřech základních dimenzích: 

mocenské rozdíly po válce; širší geopolitický kontext, politický charakter států; 

institucionální design.  

V otázce mocenských rozdílů po válce práce dospěla k závěru, že i přes výše 

zmíněná specifika mezinárodní finanční krize z roku 2008, jako je např. nezhroucení 

stávajícího mezinárodního uspořádání či nevytvoření zásadních mocenských rozdílů, které 

Ikenberry považuje za omezení při realizaci nového mezinárodního uspořádání, mezinárodní 

finanční krize zásadním způsobem pozitivně ovlivnila budoucí realizaci BRI. Čína díky krizi 

získala značnou výhodu oproti svým rivalům a nabyla značnou politickou i ekonomickou 

moc, která je jednou z hlavních podmínek úspěšné realizace BRI. Klíčovým důsledkem 

mezinárodní finanční krize byla zejména ztráta důvěry v současné mezinárodní uspořádání 

vedené Spojenými státy. Spojené státy již pro mnohé země nepředstavují garanta 

ekonomické prosperity, čímž se otevřely dveře čínským ambicím. 

Co se týče širšího geopolitického kontextu, Iniciativa pásma a cesty má velkou šanci 

být úspěšně realizována jak na regionální úrovni, tak i na globální úrovni. Práce dospěla 

k závěru, že úspěšná realizace BRI je podmíněna třemi základními faktory, přičemž první 

z nich, dostatečná politická a ekonomická moc, výrazně ovlivňuje zbylé dva faktory, kterými 

jsou zajištění příznivého regionálního prostředí a zajištění příznivého globálního prostředí. 

K nabytí dostatečné politické a ekonomické moci, kterou Čína v současné době disponuje, 

hrály výraznou roli politické a ekonomické transformace, které započal Teng Siao-pching. 

Jen díky tomu mohly být postupně budovány přívětivější vztahy s potenciálními 

regionálními a globálními rivaly a spojenci. Jelikož se úspěšná realizace BRI zásadně odvíjí 

od participace jednotlivých států, navazování spojeneckých vztahů je jedním z 

klíčových pilířů úspěchu realizace. Tato práce vychází z přesvědčení, že nutnou podmínkou 

pro založení a následnou úspěšnou realizaci BRI byl úpadek americké moci. Byla tímto 

odstraněna jedna z největších výzev úspěšné realizace BRI, neboť Spojené státy po 
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mezinárodní finanční krizi z roku 2008 již neměly moc na to, sabotovat BRI přímým 

zásahem, či odrazováním jednotlivých států od participace na projektu, čímž vniklo 

přívětivější regionální i globální prostředí pro realizaci BRI. 

V otázce politického charakteru států čelí BRI podle Ikenberryho teorie jistým 

omezením, která negativně ovlivňují úspěšnou realizaci iniciativy. Čína a mnoho dalších 

států zapojených do BRI nenesou charakteristiky demokratického režimu. Demokratický 

charakter států je podle Ikenberryho jedním z faktorů, který pozitivně ovlivňuje realizaci 

mezinárodního uspořádání. Dle mého mínění však nelze tvrdit, že demokratický charakter 

států by byl univerzálním klíčem k úspěšné realizaci mezinárodního uspořádání. Tato práce 

vychází z přesvědčení, že v případě BRI je nutnou podmínkou k úspěšné realizaci spíše 

tolerance politického charakteru participujících států a soustředění se čistě jen na případné 

ekonomické zisky plynoucí z BRI. Pokud se tedy BRI bude i nadále profilovat čistě jako 

ekonomický projekt, tak společný zájem všech zapojených států ekonomicky profitovat z 

iniciativy bude mít pozitivní vliv na úspěšnou realizaci BRI. 

Co se týče institucionálního designu, práce analyzovala BRI ve čtyřech základních 

rovinách. V otázce legitimity dospěla práce k závěru, že vzhledem k neexistenci jasně 

daných pravidel a vzhledem k neurčitosti celé iniciativy, BRI čelí v tomto ohledu jistým 

omezením, která mohou negativně ovlivnit její realizaci. V otázce čínského sebeomezení 

práce po vzoru Ikenberryho teorie sledovala tři základní možnosti jednání, kterými Čína 

může pozitivně ovlivnit realizaci BRI. Jedná se o otevření se jednotlivým státům uspořádání, 

svázáním se institucemi mezinárodního uspořádání a býti více předvídatelným a otevřeným 

pro jednotlivé státy. S ohledem na výše zmíněné informace je možné tvrdit, že Čína svým 

chováním pozitivně ovlivňuje realizaci Iniciativy pásma a cesty. Prvek sebeomezení lze 

zpozorovat v případě AIIB, kde se Čína institucionálně svazuje, a jisté náznaky i ve větší 

míře čínské otevřenosti a transparentnosti, čímž reaguje zejména na evropské požadavky po 

čínském omezení.  

V otázce, zdali je BRI pro Čínu výhodná, práce na základě výše zmíněných 

argumentů učinila závěr, že BRI je zcela jasně pro Čínu výhodná. Výhodnost uspořádání pro 

vítězný stát je jednou z podmínek, které Ikenberry označuje jako zásadní při realizaci 

mezinárodního uspořádání. V případě BRI lze tedy říct, v tomto ohledu před úspěšnou 

realizací nestojí žádná větší omezení. Co se týče výhodnosti pro slabší státy, BRI s sebou 

přináší miliardové investice a žádné nároky na změnu politického charakteru státu či jiné 

požadavky. Pokud slabší státy navíc uvidí, že se Čína prostřednictvím BRI skutečně 
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mocensky omezuje, mohou iniciativu vyhodnotit jako výhodnou a svou participací výrazně 

přispět k úspěšné realizaci BRI.  

Iniciativa pásma a cesty nesplňuje všechna kritéria Ikenberryho teorie, která vedou 

k úspěšné realizaci mezinárodního uspořádání. Jedná se však o prioritu v čínské zahraniční 

politice a na realizaci BRI jsou vynakládány obrovské finanční i jiné prostředky. Zůstává 

tedy otázkou, zdali je třeba naplnit všechna kritéria, aby byla Iniciativa pásma a cesty 

úspěšně realizována v zamýšleném rozsahu. Práce dochází k závěru, že vzhledem 

k současnému čínskému postavení na globální úrovni a vzhledem k tomu, že mnoho států 

již explicitně oznámilo svou účast na BRI, Iniciativa pásma a cesty bude mít za následek 

redefinování stávajícího globálního řádu. Je však pravděpodobné, že i v případě neúspěšné 

realizace v zamýšleném rozsahu, tedy v globálním měřítku, se BRI výrazně promítne 

alespoň do stávajícího regionálního řádu. Jinými slovy Iniciativa pásma a cesty je příliš velká 

na to, aby se alespoň v nějaké míře nepromítla do stávajícího regionálního či globálního 

řádu.  

K zodpovězení druhé části výzkumné otázky, zdali má BRI za následek utvoření 

zárodků nového globálního řádu mezinárodních vztahů, ve kterém bude dominantní pozice 

patřit Číně, práce dochází k závěru, že v případě úspěšné realizace Iniciativy pásma a cesty 

bude Číně patřit dominantní postavení v rámci nově vzniklého uspořádání. Jedná se o čínský 

projekt realizovaný zejména Čínou, který prostřednictvím jednotlivých infrastrukturních 

projektů, bilaterálních či multilaterálních smluv a mezinárodních institucí vytváří systém, 

v jehož pomyslném středu se nachází právě Čína.   

Summary 

This bachelor’s thesis discusses the factors influencing the implementation of The 

Belt and Road Initiative. It also seeks to find the answer to the main research question, which 

is: Does the Belt and Road Initiative result in redefinition of the existing global order and 

the creation of the new one, in which China will have a dominant position? Based on 

Ikenberry's theory of institutionalism, the analysis was conducted in four basic dimensions: 

power disparities after the war; broader geopolitical context; political character of the states; 

institutional design. 

With regard to power disparities after the war, the paper concludes that, despite the 

above-mentioned specificities of the 2008 international financial crisis, such as the absence 
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of the collapse of the existing international order or the creation of great power disparities, 

which Ikenberry considers as essential to successful implementation of international 

settlement, the financial crisis has had a significantly positive impact on the future 

implementation of the BRI. China has gained a significant advantage over its rivals and has 

gained significant political and economic power, which is one of the main conditions for the 

successful implementation of the BRI. Moreover, the loss of confidence in the current US-

led international settlement was a key consequence of the international financial crisis. The 

United States is no longer a guarantee of economic prosperity, which gives China a chance 

to become more ambitious global actor.  

In terms of the broader geopolitical context, the Belt and Road Initiative has a great 

chance to be successfully implemented at both regional and global level. The paper 

concludes that the successful implementation of BRI is conditioned by three basic factors: a 

sufficient political and economic power, a favourable regional environment and a favourable 

global environment. The political and economic transformation that began with Deng 

Xiaoping has played a significant role in the acquisition of sufficient political and economic 

power that China currently has. This was the essential to build more friendly relationships 

with potential regional and global rivals and allies. Since the successful implementation of 

BRI is fundamentally based on the participation of individual states, the establishment of 

allied relations is one of the key pillars of the success of implementation. The paper is based 

on the belief that the necessary condition for the establishment and following successful 

implementation of BRI was the decline of American power. This removed one of the biggest 

challenges for the successful implementation of the BRI, as the United States was no longer 

able to sabotage BRI. It leads to the creation of a more favourable regional and global 

environment for BRI. 

In terms of the political character of the states, BRI faces limitations that negatively 

affect the successful implementation of the initiative. China and many other BRI states do 

not have the characteristics of a democratic regime. According to Ikenberry, the democratic 

character of states is one of the factors that positively influence the realization of the 

international order. In my opinion, the democratic character of states is not the universal key 

to the successful realization of an international order. This paper is based on the belief that 

in the case of BRI, a necessary condition for successful implementation is rather the 

tolerance of the political character of the participating states and focusing solely on potential 

economic gains from the BRI. Thus, if the BRI continues to present itself as a purely 
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economic project, the common interest of all participating states to economically benefit 

from the initiative will have a positive impact on the successful implementation of the BRI. 

In terms of institutional design, the paper analyses BRI in four basic levels. With 

regard to the legitimacy of BRI, the paper concludes that due to the absence of clear rules 

and the indeterminacy of the whole initiative, BRI faces some limitations that could 

negatively affect its implementation. In terms of Chinese self-restraint, the paper follows 

three basic ways in which China could positively influence the implementation of the BRI: 

opening itself up, tying itself down, and making itself more predictable and accessible to 

weaker states. Taking account above mentioned information, it is possible to state that 

China's behaviour positively influences the implementation of the Belt and Road Initiative. 

The element of self-restraint can be seen in the case of AIIB, where is possible to spot the 

institutional binding, and some signs of greater Chinese openness and transparency. 

To answer the question, whether the BRI is beneficial to China, the paper concluded 

that the BRI is clearly beneficial to China. This is one of the conditions that Ikenberry 

identifies as essential in realizing an international arrangement. In this case, there are no 

greater limitations in successful implementation of BRI. In terms of profitability for weaker 

states, BRI offers many attractive investments and no demands for changing the state's 

political character or other requirements. Moreover, if weaker states see that China is truly 

power-restricted through the BRI, they can evaluate the initiative as beneficial and contribute 

significantly to the successful implementation of the BRI by participating. 

The Belt and Road Initiative does not meet all the criteria of Ikenberry's theory that 

lead to the successful implementation of an international order. However, BRI is a priority 

in Chinese foreign policy and huge financial and other resources are spent on the 

implementation of the BRI. So, the question is whether all the criteria need to be met in order 

to successfully implement BRI on the intended scale. The paper concludes that, due to the 

current Chinese position at global level and the fact that many states have already explicitly 

announced their participation in the BRI, the Belt and Road Initiative will result in 

redefinition of the existing global order. However, it is likely that even in the case of 

unsuccessful implementation of BRI on the global scale BRI will significantly change at 

least the existing regional order. In other words, the Belt and Road Initiative is too big to 

fail. 

To answer the second part of the research question, whether BRI will result in the 

creation of a new global order of international relations, in which China will have a dominant 
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position, the paper concludes that China will have a dominant position within the newly 

established order. BRI is a Chinese project and it is implemented mainly by China. Through 

individual infrastructure projects, bilateral or multilateral agreements and international 

institutions, BRI creates a international settlement in which China will stand in the centre.  
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Teze závěrečné diplomové práce 

Katedra politologie IPS FSV UK 

Zdůvodnění výběru práce  

Když v roce 2013 čínský prezident Si Ťin-pching zveřejnil Iniciativu pásma a cesty, 

známou také pod názvem Nová hedvábná stezka, byla mnohými označována za revoluční 

přelom v historii současného globálního světa a za nástroj, kterým bude Čína redefinovat 

stávající světový řád. Ačkoliv Iniciativa pásma a cesty dnes skutečně představuje globální 

projekt s velkým potenciálem proměnit globální řád, jeho pravidla a fungování a pomoci tak 

k redistribuci moci v rámci něj, tak tomuto projektu prozatím nebyla věnována adekvátní 

pozornost, a to i na akademické půdě. Jedná se o problematiku doposud nepříliš probádanou, 

kterou je potřeba podrobit detailnímu výzkumu.    Z tohoto důvodu byla jako téma mé práce 

zvolena problematika Nové hedvábné stezky a její role v proměně globálního řádu. Jelikož 

je Iniciativa pásma a cesty projektem s ambicí proměnit stávající globální řád, který je teprve 

v prvních pár letech své existence, a tedy i projektem s možnými vážnými budoucími dopady 

na světový mezinárodní systém, jedná se o téma velice aktuální. Práce může přispět novými 

poznatky k detailnějšímu porozumění problematiky Iniciativy pásma a cesty, ale zároveň 

také k obecnějšímu teoretickému poznání. 

Předpokládaný cíl 

Práce si klade za cíl zasadit Iniciativu pásma a cesty do širšího kontextu čínské 

zahraniční politiky a proměny globálního řádu. Práce se bude snažit nabídnout odpověď na 

otázku, zdali Iniciativa pásma a cesty může změnit stávající globální mezinárodní řád, a 

pokud ano, tak jakým způsobem a do jaké míry. Bude se také snažit naznačit možný 

charakter budoucího uspořádání globálního řádu a roli Iniciativy pásma a cesty v rámci 

onoho systému. Cílem práce bude snaha nabídnout možné teoretické vymezení Iniciativy 

pásma a cesty jakožto možné příčiny proměny globálního řádu. Hodnota práce může 

spočívat v přínosu k obecnějšímu teoretickému poznání dané problematiky. 

Metodologie bakalářské práce  

Vzhledem k předpokládanému záměru práce, který se bude snažit poskytnout 

hlubokého porozumění Iniciativy pásma a cesty v otázce proměny globálního řádu, bude 

jako metodologický rámec práce zvolen kvalitativní výzkum, konkrétně disciplinovaná 
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interpretativní případová studie. Pro hluboké porozumění Iniciativy pásma a cesty, celkové 

pochopení jejího sociálního, politického a historického kontextu a zároveň kvůli nutnosti 

komunikace s již existujícími teoriemi mezinárodních vztahů 

se disciplinovaná interpretativní případová studie jeví jako nejlepší možná metoda 

výzkumu.    Práce se zaměří na obecný fenomén proměny globálního řádu a jeho pravidel, 

který bude představovat předmět výzkumu případové studie. Konkrétní případ pro detailní 

zkoumání zmíněného fenoménu pak bude Iniciativa pásma a cesty. Zvolený případ bude 

zároveň nástrojem pro další práci a komunikaci s vybranou teorií mezinárodních vztahů, 

kterou bude aplikovat na možnou proměnu globálního řádu zapříčiněnou Iniciativou pásma 

a cesty.  

Základní charakteristika tématu 

S dlouhodobým úpadkem moci Spojených států amerických a s dlouhodobým 

nárůstem ekonomické i politické moci dalších aktérů globálního mezinárodního systému se 

nabízí otázka, zdali dochází k proměně stávajícího globálního řádu, ve kterém jsou hlavním 

aktérem právě Spojené státy. Úpadek americké moci otevírá pro mnohé aktéry globálního 

mezinárodního systému prostor pro redefinování stávajícího globálního řádu a redistribuci 

moci v rámci něj a v rámci institucí, které tento řád pomáhají udržet.  

Nejvýrazněji se o potřebě redefinování světového řádu a redistribuci moci v rámci 

světových institucí, jež pomáhají tento řád udržet, vyjadřuje Čína. Jeden z nejvýraznějších 

projevů této ambice představuje čínský globální projekt Nové hedvábné stezky, resp. 

Iniciativy pásma a cesty, který byl zveřejněn v roce 2013. Čína se pomocí Iniciativy pásma 

a cesty snaží etablovat do čela globálního řádu a narušit tak hegemonii Spojených států. 

Bude však prostřednictvím Iniciativy pásma a cesty tato čínská ambice o změnu globálního 

řádu naplněna? 

Předpokládaná struktura práce 

Práce bude rozdělena na část teoretického vymezení obecného fenoménu proměny 

globálního řádu a na část zabývající se konkrétním vybraným případem, který bude 

představovat Iniciativa pásma a cesty.   V první části bude představen obecný fenomén 

proměny globálního řádu, jeho vývoj, sociální, politický a historický kontext a následně jeho 

konceptualizace a teoretizace. Bude představena konkrétní teorie mezinárodních vztahů 

snažící se tento fenomén objasnit a napomoci porozumění tohoto fenoménu.   V části druhé 

bude na konkrétním příkladu Iniciativy pásma a cesty s touto teorií dále komunikováno. 
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Vybraná teorie mezinárodních vztahů nabídne zasazení Iniciativy pásma a cesty do 

obecného fenoménu a pokusí se tak přispět k obecnějšímu teoretickému poznání. V této části 

se práce také bude snažit zodpovědět výzkumné otázky, zdali Iniciativa pásma a cesty může 

změnit stávající globální řád, a pokud ano, tak jakým způsobem a do jaké míry. 


