
Ve své práci se věnuji vytváření britské rozvojové politiky z pohledu teorie multi-level 

governance. Má diplomová práce představuje případovou studii vytváření rozvojové politiky (RP) v 

prostředí víceúrovňového vládnutí na příkladu jednoho z členských států Evropské Unie, Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska.

Jako cíl své práce bych chtěla zjistit jakou roli hraje evropská integrace ve vývoji rozvojové 

politiky VB, nakolik evropská integrace rozvojovou politiku VB ovlivnila a jak VB prosazuje své 

zájmy v mezinárodním rozvoji na úrovni evropského vládnutí.

Na evropskou rozvojovou politiku (RP) budu pohlížet z perspektivy Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska1. Musím nicméně zdůraznit, že rozvojová politika VB je ovlivněna 

několika specifiky, které ji odlišují od rozvojových politik jiných členských států EU. Tato specifika 

mají své kořeny v historických, kulturních a politických specifikách VB. Proto nelze výsledky této 

práce automaticky přenést na jiné členské státy EU s rozdílnou kulturou, historií a politickým 

systémem. Je ale možné se delšími zkušenostmi z jiných členských států inspirovat i při vytváření 

koncepce nově se rodících rozvojových politik deseti nových členských států EU a mezi nimi i v 

České republice.

VB má dlouhou tradici rozdělování rozvojové pomoci svým koloniím. Dodnes je bilaterální 

rozvojová spolupráce v kompetenci VB, část financí určených na britskou RP ale VB od svého 

vstupu do EHS v roce 1973 poskytuje Evropskému společenství.

Podle teorie multi-level governance VB provádí svou rozvojovou politiku na více úrovních. 

Na jednu stranu VB provádí vlastní bilaterální politiku přímo s chudými rozvojovými zeměmi, na 

druhou stranu v určitých oblastech provádí svou rozvojovou politiku skrze instituce Evropské unie a 

snaží se ovlivnit RP EU.

Aby model britské rozvojové politiky nebyl příliš jednoduchý nastupují další aktéři

1 Dále pro zjednodušení používám místo celého oficiálního názvu pouze výraz Velká Británie, případně zkratku VB.



rozvojové politiky. Kromě evropské úrovně vládnutí existuje ještě další úroveň mezinárodních 

multilaterálních organizací, v kterých VB působí. A navíc ještě existuje úroveň subnacionálního, 

regionálního vládnutí. V rámci britského státu přistupují aktéři na úrovni nižší veřejné správy a po 

devoluci v roce 1999 i vlády Skotska, Walesu a Severního Irska. Ale ještě silněji se projevují aktéři 

z občanského sektoru, především neziskové organizace zabývající se mezinárodním rozvojem. Ve 

své práci se nicméně vzhledem k omezenému rozsahu subnárodními úrovněmi vládnutí nebudu 

podrobněji zabývat. Evropské vládnutí je vytvářeno nejen na různých úrovních, ale i různými 

aktéry. Mluvíme tedy nejen o multi-level governance, ale i o multi-actomess.

Existují různé pohledy na vytváření národních politik v Evropské Unii. Podle liberálního 

intergovernmental i srnu jsou státy jedinými aktéry evropské politiky a evropské instituce jsou jimi 

utvářeny. Toto jednosměrné zaměření teorie multi-level governance zmírňuje. Podle teorie multi

level governance jsou státy důležitými aktéry ve vytváření politik, nicméně jsou doplněny dalšími 

aktéry na nadnárodní a subnárodní úrovni. Podle této teorie se tedy evropská politika vytváří na 

různých úrovních. Teorie multi-level governance vychází z neofúnkcionalistických základů. Poprvé 

ji vypracovali Marks, Hooghe a Blank. Odmítají jednodimensionální teoretickou kostru a 

upřednostňují komplexní model, který identifikuje řadu aktérů napříč různými úrovněmi politik, 

kteří jsou charakterizováni „vzájemnou závislostí, komplementárními funkcemi a překrývajícími se 

kompetencemi.“2 „Tento přístup jednak zahrnuje, ale i zmírňuje intergovemmentální hlavní zájem o 

centrální roli státu. Zásadní změnu představuje, že multi-level governance předpokládá, že státy 

(reprezentované Radou ministrů) sdílejí autoritu rozhodování se supranacionálními institucemi a 

následně státy, zatímco zůstávají důležitými aktéry, nemohou zajistit požadované výsledky a jsou 

sami omezené domácími zájmy a vlivy.“3

Pojem europeizace je velmi problematický a mezi politology a dalšími společenskovědními 

autory se vedou diskuze o jeho obsahu. Rozlišují se různé roviny evropeizace. „Na úrovni

2 Holland, M., The EU and the Third World, (New York, Palgrave, 2002), str. 239.
3 Holland, M., The EU and the Third World, (New York, Palgrave, 2002), str. 239.



členských států EU se evropeizace projevuje přizpůsobováním se vnitrostátní polity, politics a 

policy změnám, které diktuje EU. Souvisejícími procesy jsou implementace evropských politik a 

jejich evaluace, změny strategie a taktiky politických aktérů, institucionální „inženýrství“ plynoucí 

přímo, či nepřímo z požadavků EU a nutnosti adaptace na změny v procesu integrace. Na 

legislativní úrovni spočívá proces europeizace v přejímání právních norem EU- acquis 

commuautaire.“4

Na úvod je důležité objasnit, že za evropskou rozvojovou politiku nepovažuji pouze 

rozvojovou politiku Evropského Společenství, ale souhrn rozvojových politik členských států 

Evropské unie spolu s rozvojovou politikou Evropského společenství. Dalo by se říci, že tedy 

evropskou rozvojovou politiku můžeme rozdělit na 25 bilaterálních a 1 multilaterální politiku, i 

když ne všichni autoři s tímto rozdělení souhlasí a toto rozdělení není úplně přesné, jelikož 

evropské státy a Evropské společenství při rozvojové politice spolupracují a vytváří se tak i oblasti, 

které jsou součástí rozvojové politiky Evropského společenství a zároveň i členských států. 

Vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce se zabývám pouze tradiční rozvojovou politikou 

a nezahrnuji do své práce specifické otázky humanitární pomoci.

Jádro mé práce spočívá v období po roce 1997, kdy došlo ke změně vládnoucí strany ve VB. 

Po mnoha letech vlády konzervativců byla vláda Johna Majora vystřídána labouristickou vládou 

Tonyho Blaira. Tato vláda zaujala odlišný přístup k rozvojové politice i k evropské integraci než její 

předchůdci. Jako konečný bod pro svou práci považuji konec roku 2005, kdy skončilo i britské 

předsednictví EU a rok 2005, který britský předseda vlády označil za rok boje proti chudobě.

Pro zasazení tématu do širších souvislostí se ale v úvodu věnuji i historickému vývoji 

britské rozvojové politiky a rozvojové politiky ES a vývoji vztahů mezi rozvojovou politikou VB a 

ES před rokem 1997.

V jednotlivých kapitolách se zabývám rozvojovou politikou VB, rozvojovou politikou ES a

4 Dančák, B., Fiala P., Hloušek, V., Evropeizace: Pojem a jeho konceptualizace, p. 14, in: Dančák, B., Fiala P.,
Hloušek, V. (eds.), Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu (Masarykova universita v Brně, Brno, 2005).



vztahem mezi rozvojovou politikou ES a VB. V dalších kapitolách se věnuji britské kritice 

nekoherencí mezi RP ES a jinými politikami ES a poté udávání agendy v evropské a mezinárodní 

rozvojové spolupráci Velkou Británií.


