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Abstrakt 

Zhoršující se humanitární situace ve Venezuele, narůstající migrace a politická krize eskalující 

v první polovině roku 2019 se odrazily v nárůstu pozornosti věnované problematice lidských 

práv ve Venezuele. Prostřednictvím diskurzivní analýzy si tato práce klade za cíl nastínit diskurz 

představitelů OSN týkající se lidskoprávní situace ve Venezuele. Úvodní část práce objasňuje 

teoreticko-metodologický rámec a věnuje se problematice lidských práv v kontextu sociálního 

konstruktivismu i lidskoprávnímu systému OSN. Druhá část této diplomové práce obsahuje 

diskurzivní analýzu, ve které je nastíněn mimo jiné charakter diskurzu představitelů OSN o 

lidskoprávní situaci ve Venezuele a jeho vývoj mezi lety 2017 a 2019, stejně jako rozdíly mezi 

diskurzy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, Vysoké Komisařky OSN pro lidská 

práva Michelle Bachelet a jejího předchůdce Zeida Ra’ad Al Husseina. Diskurzivní analýza 

použitá v této práci bude vycházet z metody Jamese Paula Geeho, která je založena na tzv. sedmi 

stavebních jednotkách jazyka („building tasks“). Mezi tyto stavební jednotky jazyka patří 

význam, praktiky, identity, vztahy, politika, spojení a znakové systémy a vědění. Jako primární 

materiály k analýze slouží tři zprávy OHCHR z let 2017 až 2019, 12 proslovů představitelů OSN 

z roku 2019 a 14 proslovů z let 2017-2018. 

 

Abstract 

The worsening humanitarian situation in Venezuela, rising migration flows and political crisis 

escalating in the beginning of 2019 was reflected in the increased attention to human rights 

issues in Venezuela. The aim of this thesis is to outline through discourse analysis the discourse 

of top UN officials on human rights situation in Venezuela. The introductory part of this thesis 

clarifies the theoretical and methodological background for the analysis and introduces the topic 

of human rights in the context of social constructivism and the UN human rights system. The 

second part of the thesis includes the discourse analysis, which focuses on the character of the 

discourse of top UN officials on the human rights situation in Venezuela and the development of 

this discourse between 2017 and 2019, as well as differences among the discourses of the UN 

Secretary General António Guterres, UN High Commissioner for Human Rights Michelle 

Bachelet and her predecessor, Zeid Ra’ad Al Hussein. The discourse analysis is based on James 

Paul Gee's method, consisting of seven building tasks of language. These building tasks include 

significance, practices, identities, relationships, politics, connections and sign systems and 

knowledge. The primary materials for the analysis consist of three OHCHR reports from 2017-



 

 

 

2019, 12 top UN officials' statements from 2019 and 14 statements from 2018-2019. 
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Úvod 

Závažnost lidskoprávní situace ve Venezuele vyplývá z toho, že její dopady v podobě 

migrace mohou přispět k destabilizaci regionu. Zatímco v roce 2017 žilo v zahraničí 1 622 109 

Venezuelců1, v listopadu 2018 to byly tři miliony2 a do prosince 2019 se jejich počet zvýšil na 

4,7 milionu.3 Země navíc čelí ekonomické a humanitární krizi. To vše přispělo k tomu, aby byla 

situace ve Venezuele více diskutovaná v OSN i v jiných mezinárodních organizacích a fórech, 

jako například Organizace amerických států a Evropský Parlament.  

Kancelář Vysokého Komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) zdokumentovala případy 

systematického mučení ve Venezuele, i další případy porušování lidských práv. Podle OHCHR 

se tím Venezuela dopouští porušování závazků, které jí ukládá mezinárodní právo, a dochází i 

k porušování práva vnitrostátního, jelikož některá porušovaná práva jsou garantována 

venezuelskou ústavou. 

Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První kapitola této diplomové práce 

se bude věnovat metodologii a představí metodu diskurzivní analýzy, která bude v práci použita. 

Jedná se o metodu Jamese Paula Geea, která je založena na tzv. sedmi stavebních jednotkách 

jazyka. Druhá kapitola je deskriptivního charakteru, definuje lidská práva a zaměřuje se na 

lidskoprávní systém OSN a uvádí do souvislostí lidská práva a sociální konstruktivismus. 

Třetí část práce obsahuje samotnou diskurzivní analýzu. Texty vybrané pro účely analýzy 

jsou rozděleny do dvou skupin podle typu textu, dělí se tedy na proslovy a zprávy. Texty z obou 

skupin se navíc dělí podle data publikování, aby bylo možné sledovat vývoj diskurzu mezi lety 

2017 a 2019. Mezi primární zdroje pro diskurzivní analýzu budou patřit převážně texty 

publikované na webových stránkách OHCHR a OSN, které odpovídají tematickému, časovému a 

geografickému ohraničení na lidskoprávní krizi ve Venezuele ve výše zmíněném období. 

Prostřednictvím diskurzivní analýzy se autorka bude snažit charakterizovat diskurz představitelů 

OSN o porušování lidských práv ve Venezuele a odpoví na výzkumné otázky, které budou 

definovány v následující části práce.  

 
1 IOM. Migration trends in the Americas: Bolivarian Republic of Venezuela [online]. Reliefweb. [cit. 2020-04-05]. 

Dostupné z: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 

National_Migration_Trends_Venezuela_in_the_Americas_0.pdf. 
2 GÓMEZ RAMÍREZ, Enrique. The Venezuelan migrant crisis: A growing emergency for the region [online]. 

European Parliament, December 2018 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630343/EPRS_BRI(2018)630343_EN.pdf. 
3 ReliefWeb. WFP Colombia Situation Report, December 2019 [online]. 31 Dec 2019. [cit. 2020-04-05]. Dostupné 

z: https://reliefweb.int/report/colombia/wfp-colombia-situation-report-december-2019. 
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1. Metodologie 

Praktická část této diplomové práce bude založená na analýze dokumentů OSN a 

mluvených projevů představitelů a expertů téže mezinárodní organizace. Bude se jednat o 

kvalitativní analýzu textů, vycházející z konceptu diskurzivní analýzy. Tuto výzkumnou metodu 

si autorka vybrala kvůli její spojitosti se sociálním konstruktivismem, tedy teorií, z jejíhož 

hlediska budu lidská práva analyzovat. Souvislostmi mezi sociálním konstruktivismem a 

lidskými právy se budu zabývat v teoretické části práce. 

Cílem práce je odpovědět na následující otázky: 

 

Jak OSN ve svém diskurzu konstruuje porušování lidských práv ve Venezuele?  

Jakým tématům je v diskurzu dána důležitost?  

Je zanedbávána důležitost jiných témat?  

Jak se vyvíjí diskurz představitelů OSN o lidských právech ve Venezuele? 

 

Materiály k analýze se budou skládat především z projevů Vysokého komisaře OSN pro 

lidská práva a generálního tajemníka OSN, které jsou dostupné z webových stránek OHCHR. 

Ačkoliv jsou dostupné také projevy speciálních zpravodajů OSN, autorka se rozhodla nezahrnout 

je do analýzy, protože speciální zpravodajové nejsou zaměstnanci OSN4, a proto je nelze označit 

za představitele OSN. K analýze zpráv OSN o stavu lidských práv byly vybrány zprávy 

OHCHR, protože jsou pro tuto práci relevantní z hlediska tématu lidských práv ve Venezuele i 

z hlediska úřadu, který je vydal. Analýza se bude soustředit hlavně na projevy představitelů OSN 

a zpráva o stavu lidských práv z roku 2019, přičemž k odpovědi na poslední zmíněnou otázku 

využiji analýzu projevů a zpráv z let 2017-2018.  

Tato analýza se nebude zabývat zvukovou stránkou jazyka z několika důvodů. Zaprvé, 

videa na webu UN Audiovisual Library (unmultimedia.org) většinou nezachycují celou délku 

projevu, a tyto projevy nelze dohledat na jiných webových stránkách. Zadruhé, analýza zvukové 

stránky jazyka by kladla nároky na metodologii a čas. Navíc se jedná o předem připravené 

projevy, které řečníci čtou, což vede k monotónnosti projevu a nedává mnoho prostoru zvukové 

 
4 OHCHR. Venezuela: UN experts condemn widespread rights violations reported during protests [online]. Geneva: 

21 March 2019. [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=24386&LangID=E. 
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a nonverbální realizaci projevu, která by mohla být analyzována. 

Nevýhodou je omezený rozsah práce, který neumožňuje rozvést hypotézy a otázky, které při 

psaní práce vyvstanou. Podle Geea je cílem diskurzivní analýzy formulování hypotéz, které by 

měly být dále rozvíjeny a ověřovány, tím pádem analýza neposkytuje prostředek pro získání 

definitivních důkazů potvrzujících nebo vyvracejících určitou hypotézu.5 

Další nevýhodou je, že diskurzivní analýza je subjektivní metoda, a proto hrozí 

přehlédnutí důležitých znaků textu nebo jejich nesprávná interpretace. Problémem mohou být i 

analyzované texty, protože v některých případech není zřejmé, zda projevy byly publikovány 

v původní délce, nebo došlo k jejich zkrácení. To by mohlo vést k nesprávným závěrům, 

především při analýze prohlášení generálního tajemníka OSN, protože tyto texty jsou krátké. 

 

Diskurzivní analýza 

Autorka se rozhodla využít metodu Jamese Paula Geea, protože jeho metoda vychází 

z předpokladu, že používání jazyka se podílí na konstruování reality, a zároveň každá 

konstruovaná realita vyžaduje specifické užití jazyka6. Autorka se proto domnívá, že se jedná o 

metodu vhodnou k analyzování z pohledu sociálního konstruktivismu. Podle Geea teorie 

diskurzivní analýzy nabízí řadu technik užitečných k analyzování použití jazyka v určité 

komunikační situaci.7 Existuje mnoho různých přístupů k diskurzivní analýze. Gee rozlišuje 

mezi deskriptivními a kritickými přístupy k diskurzivní analýze. Cílem deskriptivní diskurzivní 

analýzy je popsat, jak jazyk funguje, zatímco kritická diskurzivní analýza nabízí i vysvětlení 

konkrétního použití jazyka či mimojazykových okolností. A nejen to – vyjadřuje se k sociálním 

či politickým problémům a kontroverzním záležitostem ve světě. Gee tvrdí, že diskurzivní 

analýza by měla být vždy kritická, protože jazyk je politický8 (viz níže).  

Ačkoli se jedná o metodu používanou v různých oborech, od filozofie po právo, jako 

metoda kritického zkoumání se diskurzivní analýza osvědčila především v mezinárodních 

vztazích. Hlavním předpokladem pro diskurzivní analýzu je to, že diskurz je sociální praktika, 

která utváří sociální svět a zároveň je sama utvářena dalšími sociálními praktikami. Podle Saltera 

 
5 GEE, James Paul. Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Taylor & Francis Group, 2010, s. 20. 
6 GEE, James Paul. An introduction to discourse analysis: Theory and method, 2005, cit. In: ČERVENKOVÁ, 

Romana. Migrační krize a bezpečnost ČR optikou Parlamentních listů, Sputniku a Aeronetu v letech 2015–2016. 

Praha, 2018. 184 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických 

studií. Katedra bezpečnostních studií. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph. D., s. 20 
7 GEE, James Paul. How to do Discourse Analysis: A Toolkit: A Toolkit. Routledge, 2010, s. ix. 
8 GEE, James Paul. Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Taylor & Francis Group, 2010, s. 9. 
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a Mutlu by měla dobrá diskurzivní analýza identifikovat význam textů prostřednictvím analýzy 

obsahu, která by zhodnotila přítomnost nebo dominanci určitých vět nebo termínů a metaforicky 

ztvárněných dichotomií (například my/oni).9 

Gee rozlišuje mezi dvěma typy diskurzu. Jeden nazývá diskurz s malým „d“ a druhý 

s velkým „D“. Diskurz s malým „d“ označuje pouze použití jazyka. Diskurz s velkým „D“ Gee 

definuje jako rozpoznatelný způsob vyjadřování, přemýšlení, jednání a chování. Také sem patří 

interakce s určitými předměty, v určitý čas na určitém místě, díky kterým ostatní lidé mohou 

rozpoznat, že jsme členem určité skupiny. Je to tedy použití jazyka spojené s dalšími aspekty 

sociálního života.10 Fairclough popisuje diskurzy jako způsoby reprezentace aspektů světa, jako 

jsou procesy, vztahy a struktury materiálního světa, „duševního světa“ myšlenek, pocitů, 

přesvědčení, a sociálního světa. Jednotlivé diskurzy se liší stabilitou, opakováním, výskytem a 

tím, nakolik zahrnují různé aspekty světa.11  

Podle Geea tvořením určitého textu zároveň konstruujeme sedm oblastí reality12, které 

také nazývá sedm stavebních jednotek jazyka (seven building tasks). Z těchto vzájemně 

propojených stavebních jednotek můžeme vzcházet při analýze textu.13 

Jedná se o následující jednotky: 

1. Přiřazování významu (Significance) 

Použitím jazyka v určité situaci přisuzujeme událostem či věcem význam, nebo význam 

můžeme naopak snížit. Gee proto navrhuje klást při diskurzivní analýze následující 

otázku: Jak je tato část textu použita k vyzdvihnutí významu některých věcí či naopak 

upozadění, a jakým způsobem?14  

 

2. Aktivity a praktiky (Practices/Activities) 

Na základě našeho použití jazyka můžeme být rozpoznáni ostatními jako účastníci určité 

aktivity, protože daná aktivita ovlivňuje náš jazyk. Otázku pro analýzu textu lze 

 
9 SALTER, Mark B., 2013. ‘Introduction’, In Salter, Mark B. and Can E. Mutlu (eds.). Research Methods in Critical 

Security Studies: An Introduction. London and New York: Routledge, s. 113-116. 
10 GEE, James Paul. Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. Taylor & Francis Group, 2010, s. 30-

34. 
11 FAIRCLOUGH, Norman, 2003. Analysing discourse textual analysis for social research. New York: Routledge, 

2003. ISBN 0–415–25893–6, s. 124. 
12 České překlady názvů sedmi oblastí reality si za účelem jednotné terminologie vypůjčím z práce Ondřeje 

Štarmana (ŠTARMAN, Ondřej. Prvky propagandy v normalizačním seriálu Chlapci a chlapi. Praha, 2018. 110 s. 

Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.). 
13 GEE, James Paul. Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Taylor & Francis Group, 2010, s. 17. 
14 Ibid., s. 17. 
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formulovat takto: Jaké praktiky (aktivity) čtenář může rozpoznat v této části textu?15 

 

3. Identity (Identities) 

Používáme jazyk tak, aby ostatní rozpoznali naši roli nebo identitu, tím pádem identitu 

vytváříme. Identity vytváříme pro ostatní i pro sebe. 

Otázek pro diskurzivní analýzu může být v tomto případě několik: Jakou identitu má 

tento text evokovat? Jakou identitu přisuzuje ostatním a jak pomáhá autorovi vyjádřit 

svou vlastní identitu?16 

 

4. Vztahy (Relationships) 

Z jazyka lze poznat i vztah, jaký máme s našimi čtenáři či posluchači, i jaký vztah s nimi 

mít chceme. Gee proto navrhuje následující otázku: Jaký druh vztahu se snaží tato část 

textu vyjádřit? Otázka přitom není limitovaná pouze na současnost, může zasahovat do 

minulosti nebo budoucnosti.17 

 

5. Politika – distribuce sociálních statků (Politics – the distribution of social goods) 

Pomocí jazyku vyjadřujeme svůj názor na povahu distribuce sociálních statků. Otázku 

pro diskurzivní analýzu lze formulovat takto: Jaký pohled na sociální statky tato část 

textu vyjadřuje?18 

 

6. Spojení (Connections) 

Jazykem vyjadřujeme i souvislosti, relevanci určité věci k jiným věcem. Otázka pro 

diskurzivní analýzu: Jak tato část textu vyjadřuje souvislosti, jak vyjadřuje 

relevantnost?19 

 

7. Znakové systémy a vědění (Sign systems and Knowledge) 

Gee mezi znakové systémy řadí jazyky, různé variety v rámci každého jazyku (např. 

pracovní slangy) i komunikační systémy, které nejsou součástí jazyka (např. rovnice, 

grafy, obrázky). V těchto systémech vzniká vědění a přesvědčení lidí. Můžeme také 

použít jazyk k zdůraznění relevantnosti určitého znakového systému a vědění. Při 

 
15 Ibid., s. 17-18. 
16 GEE, James Paul. Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Taylor & Francis Group, 2010, s. 18. 
17 Ibid., s. 18-19. 
18 Ibid., s. 19. 
19 Ibid. 
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diskurzivní analýze je možné klást si následující otázku: Jak tato část textu zvýhodňuje 

určité znakové systémy nebo různé vědění a přesvědčení? (např. věda vs. humanitní 

vědy)20 

Gee upozorňuje, že ne všechny jeho tipy a doporučení je vhodné aplikovat při analýze 

jakéhokoliv textu.21 Je potřeba brát v úvahu téma a typ textu a cíle analýzy. 

 

2. Teoretická část 

2.1 Lidská práva 

Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva definuje lidská práva jako „práva, která 

jsou vlastní všem lidským bytostem, bez ohledu na národnost, místo pobytu, pohlaví, 

národnostní nebo etnický původ, barvu pleti, náboženství, jazyk, nebo jakýkoliv jiný status“.22  

Existují různé definice lidských práv a tím pádem se liší i pohled na jejich funkce a roli 

v mezinárodním společenství. Někteří autoři vnímají lidská práva například jako koncept 

světového pořádku, jehož účelem je zajistit ochranu lidské důstojnosti a zlepšit život lidí po 

celém světě.23 Například George Ulrich vnímá lidská práva jako „globální etický závazek, který 

by měl sloužit jako normativní návod pro chování států v mezinárodním prostředí“.24 Naopak, 

někteří autoři smýšlející v duchu realismu popírají, že by se jednalo o transcendentální hodnotu a 

pokládají lidská práva za „výsledek konkrétních normativních siločar, které lidskoprávní diskurs 

konstituují“.25 

Nutnost mezinárodně zakotvit lidská práva se objevila jako následek zločinů proti 

lidskosti, a to především těch, kterých se dopustilo Německo za druhé světové války. O aktivní 

lidskoprávní politiku se zasloužili aktéři mezinárodní občanské společnosti, ale zavedení této 

politiky bylo možné jen díky podpoře mocností.26 Nicméně, koncept lidských práv existoval 

 
20 Ibid., str. 19-20. 
21 GEE, James Paul. How to do Discourse Analysis: A Toolkit: A Toolkit. Routledge, 2010, s. x. 
22 OHCHR. What are human rights? [online]. [cit. 2019-11-24].  Dostupné z: https://www.ohchr.org/EN/Issues/ 

Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
23 RUGGIE, John Gerard. Human Rights and the Future International Community. Daedalus, vol. 112, no. 4, 1983, 

JSTOR, dostupné z: www.jstor.org/stable/20024887, s. 94-95. 
24 ULRICH, George. Towards a Theory of Global Ethics in Support of Human Rights. In DUFEK, Pavel a Hubert 

SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-

720-1, s. 126. 
25 DUFEK, Pavel. Lidská práva, ideologie a veřejné ospravedlnění: co obnáší brát pluralismus vážně. Právník 

[online]. [cit. 2019-11-23].  Dostupné z: https://cutt.ly/gyE4H4V. 
26 RITTBERGER, VOLKER, Bernard ZANGL. International Organization: Polity, Politics and Policies. New 

York: Palgrave Macmillan, 2012. 
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v mezinárodních vztazích již mnohem dříve. Jako příklad lze uvést smlouvy, které ukládaly 

smluvním stranám povinnost tolerovat rozdílná náboženství.27  

Transnacionální lidskoprávní organizace konstruují porušování lidských práv jako 

globální problém, který vyžaduje řešení ne na úrovni jednotlivých států, nýbrž na globální 

úrovni. Tyto lidskoprávní organizace mohou vyvíjet tlak na vlády například publikováním 

věrohodných informací a mobilizováním občanské společnosti.28 Sítě mezinárodních organizaci 

vytvářejí lidskoprávní režimy, díky kterým státy považují určitá omezení jako legitimní, a 

částečně tak dochází k nahrazení státní suverenity mezinárodní autoritou. Klasická definice 

mezinárodního režimu říká, že se jedná o „principy, normy, pravidla a rozhodovací procedury, 

kolem nichž konvergují očekávání aktérů v dané předmětné oblasti“.29 Globální lidskoprávní 

režim je slabší než jiné mezinárodní režimy, protože státy se ostýchají převést pravomoci na 

mezinárodní autoritu, jelikož by šlo o velký zásah do státní suverenity.30 Globální lidskoprávní 

režim celkově působí, jako že jeho cílem je především zvýšit transparentnost v záměrech a 

jednání států. Státy může od porušování lidských práv odradit risk, že porušování by mohlo být 

odhaleno a mít nepříznivý dopad na reputaci země.31 

Lidská práva lze rozdělit alespoň do tří kategorií. Jednou kategorií jsou občanská a 

politická práva, která vycházejí ze západní reality a pohledu na svět, a jsou často problematická 

v ostatních částech světa. Další kategorií jsou práva ekonomická, sociální a kulturní. Některá 

ekonomická práva byla internacionalizována díky činnostem mezinárodních organizací, jako je 

například Mezinárodní Organizace Práce (ILO). Většina států považuje ekonomická práva za 

důležitá. Práva třetí kategorie se týkají fyzické bezpečnosti jednotlivce, a spadá sem například 

článek 5 Deklarace, který říká, že „nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“32.  

Státy, které jsou obviňovány z porušování článku 5, jako právě Venezuela, jakékoliv 

porušení většinou vehementně popírají, nebo hledají výmluvy. To znamená, že implicitně 

 
27 RUGGIE, John Gerard. Human Rights and the Future International Community. Daedalus, vol. 112, no. 4, 1983, 

JSTOR, dostupné z: www.jstor.org/stable/20024887, s. 93-94. 
28 RITTBERGER, VOLKER, Bernard ZANGL. International Organization: Polity, Politics and Policies. New 

York: Palgrave Macmillan, 2012. 
29 KRASNER, Stephen D. Structural Causes and Regime Consequences:Regimes as Intervening Variables. In 

DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 137. 
30 Ibid. 
31 RUGGIE, John Gerard. Human Rights and the Future International Community. Daedalus, vol. 112, no. 4, 1983, 

JSTOR, dostupné z: www.jstor.org/stable/20024887, s. 104. 
32 United Nations. Všeobecná deklarace lidských práv [online]. 2015. [cit. 2019-11-24] Dostupné z: 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf. 



 

 

16 

 

přijímají legitimitu těchto práv. Liší se normativní status, jaký požívají různé skupiny lidských 

práv v mezinárodním společenství. Žádné z nich v současnosti zřejmě nemá univerzální 

politickou legitimitu.33 Zároveň se systém lidských práv stále vyvíjí, a někteří by řekli, že 

dochází k jeho inflaci34. Například se vznikem nových rozvojových států se objevila potřeba 

posunout důraz z občanských a politických práv na práva ekonomická a sociální.35 Také došlo 

k posunu od vytváření standardů k dohlížení na jejich implementaci, tím pádem došlo i 

k zpomalení procesu vytváření nových mezinárodních úmluv.36 

 

2.1.1 Lidská práva a sociální konstruktivismus 

Lidskoprávní problematika pronikala do teorií mezinárodních vztahů pomalu, a její 

teoretické ambice se začaly více projevovat až v 70. letech 20. století, kdy lidská práva začala 

hrát větší roli v mezinárodní politice.37 

Problematika lidských práv částečně přispěla ke konstruktivistickému obratu 

v mezinárodních vztazích, protože tradiční teorie mezinárodních vztahů nedokázaly vysvětlit 

úspěch lidských práv, přičemž lidská práva stojí v opozici k převládajícímu vnímání suverenity 

států.38  

Existuje řada konstruktivistických přístupů. Za základ konstruktivismu, myšleno 

všeobecně, lze pokládat přesvědčení o tom, že sociální struktury jsou určeny primárně sdílenými 

idejemi. To znamená, že sociální struktury jsou intersubjektivní, spíše než že by byly určeny 

materiálními silami. Druhý předpoklad je, že identity a zájmy aktérů jsou konstruovány 

zmíněnými sdílenými idejemi, spíše než že by aktérům byly dány od přírody nebo určeny 

domácí politikou.39 

Konstruktivistické teorie se problematice lidských práv věnovali podstatně více než 

 
33 RUGGIE, John Gerard. Human Rights and the Future International Community. Daedalus, vol. 112, no. 4, 1983, 

JSTOR, dostupné z: www.jstor.org/stable/20024887, s. 99-100. 
34 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 88. 
35 RUGGIE, John Gerard. Human Rights and the Future International Community. Daedalus, vol. 112, no. 4, 1983, 

JSTOR, dostupné z: www.jstor.org/stable/20024887, s. 97. 
36 MERTUS, Julie. The United Nations and human rights: A guide for a new era. Routledge, 2010, s. 65. 
37 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 124. 
38 Ibid., s. 125. 
39 WENDT, Alexander. Collective Identity Formation and the International State. 1994, The American Political 

Science Review, 88(2), 384-396. doi:10.2307/2944711, s. 385. 
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realismus a liberalismus.40 Konstruktivisté se věnují především roli idejí, kultury, sociálních 

norem, diskurzu a institucí při vytváření identity států a ovlivňování jejich preferenci. Zároveň 

nepopírají důležitost moci, materiálních faktorů a zájmů. Normy se podle nich podílí nejen na 

vytváření   standardů, ale také očekávání a sociálního tlaku, který se zasazuje o dodržování 

normy. Podle konstruktivistické logiky mezinárodní společenství není anarchické, jelikož vztahy 

mezi státy jsou ukotveny v mezinárodní síti, v které má významnou roli mezinárodní právo.41 Na 

rozdíl od racionalistů, pro které je základní jednotkou mezinárodního společenství stát, 

konstruktivisté kladou důraz i na působení občanské společnosti a nevládních organizací.42 

Podle konstruktivistů vzniká identita a národní zájmy států až ve vztahu k druhému státu, 

odmítají tudíž jejich preexistenci. Předpokládají také, že mezinárodní normy nevznikají 

z externích a pevně daných zájmů států, ale šíří je jednotlivci oddaní morálním principům. Ideje 

následně nabydou vlastní přesvědčovací moc a jsou schopny ovlivňovat identity a zájmy států i 

dalších aktérů – dochází totiž k internalizaci a legitimizaci norem a tím pádem k změně 

chování.43 

Vstupování států do mezinárodních režimů vysvětlují konstruktivisté tím, že primární 

motivací států nejsou jejich zájmy a kalkulace výsledku, ale jejich chování může být do značné 

míry odvozeno od toho, co považují za správné a vhodné, či z role, jakou v mezinárodním 

společenství přijaly.44 

Risse a Sikking se domnívají, že existují tři druhy kauzálních mechanismů, které mají 

vliv na internalizaci lidskoprávních norem v určitém státě. Jedním z těchto mechanismů je proces 

instrumentální adaptace a strategického vyjednávání. Jeho podstatou je, že státy přijímají lidská 

práva výměnou za jiné výhody, například za rozvojovou pomoc či spojenectví. Důležitou roli 

v procesu přijímání legitimity lidských práv hraje také mezinárodní či vnitrostátní tlak, který 

vede k strategické adaptaci vlády. Druhý kauzální mechanismus spočívá v tom, že státy jsou 

v mezinárodních organizacích vystaveny přesvědčování a argumentaci – na globální úrovni 

k tomu dochází především v Radě OSN pro lidská práva. Zatřetí nastává institucionalizace a 

zvyknutí si na nové normy. Proces, ve kterém státy mění své chování skrze interakci s dalšími 

státy lze označit jako socializaci. Socializace znamená, že mezinárodní společenství může měnit 

 
40 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 132. 
41 Ibid., s. 133. 
42 Ibid., s. 141. 
43 Ibid., s. 133. 
44 Ibid., s. 135. 
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zájmy států, a tudíž podle konceptu socializace stačí členství státu v mezinárodním 

lidskoprávním režimu na to, aby se stát naučil respektu k lidským právům.  

Nicméně konstruktivistické vnímáni internacionalizace lidských práv se potýká 

s empirickými problémy. Empirické výzkumy naznačují, že ratifikace mezinárodních 

lidskoprávních úmluv v některých případech vede k nárůstu porušování lidských práv. 

Dodržování závazků plynoucích z těchto úmluv tak představuje pro konstruktivisty zásadní 

problém. Vysvětlení mohou poskytnout spíše realisté či liberálové nežli konstruktivisté.45 

 

2.1.2 Lidská práva a OSN 

V roce 1945, kdy byla Charta OSN sepsána, nedisponovala žádnými mechanismy, které 

by se věnovaly výlučně lidským právům. Proto také samotný text Charty zmiňuje spíše podporu 

lidských práv nežli jejich ochranu. Postupně lidskoprávní agenda OSN nabývala stále vice na 

důležitosti a v současnosti se promítá do všech aspektů činnosti OSN. Všeobecná deklarace 

lidských práv z roku 1948, první mezinárodní lidskoprávní dokument, svědčí o silné 

normotvorné funkci OSN. Mnohé z norem deklarace se staly součástí obyčejového práva46 a 

všechny členské státy ratifikovaly alespoň jednu mezinárodní lidskoprávní úmluvu.47 Nejenže 

mezinárodní úmluvy určují lidskoprávní standardy pro vlády, ale také rozšiřují povědomí 

veřejnosti o lidských právech a pomáhají vytvářet vhodné podmínky pro to, aby státy dobrovolně 

respektovaly zmíněné standardy.48 

Všeobecná deklarace lidských práv měla být podle původního záměru pouze první z tří 

částí mezinárodní listiny základních práv a svobod. Druhá část měla podat jasný výklad práv 

obsažených v deklaraci a třetí část měla navrhnout opatření pro jejich implementaci. Tento 

původní plán byl ale zrušen kvůli neshodám o roli mezinárodních orgánů v implementaci 

deklarace. Zatímco některé státy prosazovaly silný mezinárodní dohled, jiné trvaly na tom, že by 

lidská práva měla i nadále podléhat autoritě jednotlivých států. Další neshody vyvolala zásada 

nedělitelnosti lidských práv, jelikož některé státy považovaly za důležitější práva ekonomická a 

sociální, zatímco jiné naopak práva občanská a politická. V této otázce nakonec došlo ke 

kompromisu a vznikly dvě samostatné úmluvy, Mezinárodní pakt o občanských a politických 

 
45 Ibid., s. 134-136. 
46 Ibid., s. 164-165. 
47 OHCHR. Status of ratification interactive dashboard [online]. [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: 

https://indicators.ohchr.org/. 
48 MERTUS, Julie. The United Nations and human rights: A guide for a new era. Routledge, 2010, s. 65 
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právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.49  

Ačkoliv neexistuje mezinárodní soud pro lidská práva, existuji alespoň jiné mechanismy 

a orgány OSN, které monitorují dodržování lidských práv, i když s velmi omezeným vlivem na 

jednání států. Největší výzvou proto zůstává implementace lidských práv.50 Kolektivní sankce na 

stát porušující lidská práva mohou být uvaleny jen v případě, že Rada Bezpečnosti OSN 

považuje situaci za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost.51 Na druhou stranu, uvalování 

těchto sankcí je spíše selektivní nežli systematické, což snižuje jejich efektivitu jako 

odstrašovacího prostředku.52 

Nejprve lidskoprávní agenda spadala pod Komisi pro lidská práva pod Ekonomickou a 

sociální radou OSN (ECOSOC). Tuto Komisi v roce 2006 nahradila Rada OSN pro lidská práva 

(UNHRC), která již není součásti ECOSOCu, ale stoji na úrovni ostatních Rad OSN.53 I přesto 

ale Rada pro lidská práva nemůže uvalit sankce na státy, které systematicky porušují lidská 

práva, a tak může na porušení pouze poukazovat.54 Vývoj, kterým lidskoprávní agenda prošla od 

založení OSN lze považovat za úspěch, nicméně tato agenda i celá organizace čelí mnoha 

problémům. Kromě institucionálních problémů je výzvou i to, jak se potýkat s váznoucí 

ratifikací nových úmluv a s klesající ochotou států přijímat dodatkové protokoly.55 

Komisi pro lidská práva byla vyčítána přílišná politizace, neschopnost zasáhnout 

v případech závažného porušování lidských práv i její složení – v posledních letech své existence 

byly jejími členy státy jako Čína a Súdán. Komisi kritizoval dokonce i bývalý generální tajemník 

OSN, Kofi Annan. Ačkoliv její fungování bylo sporné, nesmíme opomenout, že Komise pro 

lidská práva iniciovala některé významné úmluvy, např. Úmluvu proti mučení a Úmluvu o 

právech dítěte.56  

Nahrazením Komise Radou OSN pro lidská práva nedošlo k vyřešení problémů. Členy se 

za určitých podmínek i nadále mohou stát státy, které lidská práva porušují, například mezi lety 

 
49 Ibid., s. 51-52. 
50 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 167. 
51 RITTBERGER, VOLKER, Bernard ZANGL. International Organization: Polity, Politics and Policies. New 

York: Palgrave Macmillan, 2012, s. 252. 
52 Ibid., s. 260. 
53 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 167. 
54 RITTBERGER, VOLKER, Bernard ZANGL. International Organization: Polity, Politics and Policies. New 

York: Palgrave Macmillan, 2012, s. 250. 
55 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 164-168. 
56 Ibid., s. 168-170. 
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2016 a 2019 byla členem Čína.57 Stát porušující lidská práva by mohl být zbaven svého členství 

v Radě, pokud by pro to hlasovaly dvě třetiny Valného shromáždění.58 Politizace zde přetrvává, 

stejně jako tendence zabývat se více lidskoprávními problémy určitých států než států jiných. 

Právě tento druhý problém měla vyřešit procedura Všeobecného periodického přezkumu (UPR), 

kterou disponovala jak Komise, tak i Rada.59 Výhodou je, že UPR jednou za čtyři roky hodnotí 

dodržování lidských práv ve všech členských státech OSN60, nemůže být tedy obviněn ze 

subjektivního jednání, které by znevýhodňovalo určité státy. Na druhou stranu se ale UPR 

překrývá se smluvními kontrolními mechanismy a nereflektuje dostatečně jejich předchozí 

výstupy.61 UPR funguje na principu deklarací států, které jsou následně zpracovány formou 

reportu, který obsahuje i doporučení na zlepšení lidskoprávní situace v zemi. Při následujícím 

Všeobecném periodickém přezkumu by měl stát prokázat, že doporučení implementoval.62 Rada 

OSN pro lidská práva má také možnost jmenovat zvláštní zpravodaje, kteří se věnují určitému 

tématu či geografické oblasti, a mají za úkol sbírat, hodnotit a předávat informace Radě.63  

Zmíněné smluvní kontrolní mechanismy OSN tvoří systém devíti mezinárodních 

lidskoprávních úmluv a desíti mechanismů, které monitorují jejich dodržování. Tyto 

mechanismy nespadají pod základní rámec OSN a vztahují se pouze na státy, které ratifikovaly 

příslušnou úmluvu. Stejně jako ostatní lidskoprávní orgány OSN, ani tyto mechanismy nemají 

moc svoje rozhodnuti vymáhat. 64 Fakt, že jednotlivé lidskoprávní mechanismy a orgány svou 

činnost mezi sebou nekoordinovaly, vedl k založení Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská 

práva roku 1993.65  

Mandát Vysokého komisaře pro lidská práva je velmi široký, konkrétně se jedná o 

poskytování poradenských služeb, technické a finanční asistence státům, které o to požádají. 

 
57 OHCHR. United Nations Human Rights Council. Current Membership of the Human Rights Council for the 13th 

cycle, 1 January - 31 December 2019 [online]. [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ 

HRC/Pages/MembersByYear.aspx. 
58 RITTBERGER, VOLKER, Bernard ZANGL. International Organization: Polity, Politics and Policies. New 
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Dále také koordinuje lidskoprávní vzdělávací programy OSN a zveřejňuje informace. Pomáhá 

odstranit překážky, které stoji v cestě úplnému uplatnění lidských práv a má bránit pokračování 

porušování lidských práv ve světě. S tím souvisí i potřeba vést dialog s vládami. Má podporovat i 

mezinárodní spolupráci s cílem prosazovat a chránit lidská práva. Navíc koordinuje aktivity na 

ochranu a prosazování lidských práv v celém systému OSN. V neposlední řadě má za úkol i 

adaptovat a posílit lidskoprávní mechanismy OSN a zvýšit tak jejich účinnost a efektivitu. 

Mandátem Kanceláře Vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) je navíc prosazování 

univerzální ratifikace a implementace lidskoprávních instrumentů, přičemž se podílí i na 

vytváření nových norem. Kromě toho podporuje ostatní lidskoprávní orgány OSN včetně 

kontrolních mechanismů úmluv. Součástí práce OHCHR je i produkce příruček a vytváření 

programů technické spolupráce. V zemích, které si vyžádaly dlouhodobou asistenci, má OHCHR 

své místní kanceláře.66 

Ačkoliv Valné shromáždění OSN není vyloženě lidskoprávní orgán, je v jeho kompetenci 

vyjadřovat se k lidskoprávním problémům a dávat doporučení členským státům či požádat o 

vypracování studie. Dva z šesti hlavních výborů Valného shromážděni se podílejí na vytváření 

mezinárodních lidskoprávních mechanismů, konkrétně se jedná o Sociální, kulturní a 

humanitární výbor a Právní výbor. Každý rok se lidských práv týká přibližně 20% rezolucí 

Valného shromáždění.67 

I Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) či UNICEF mají co do činění s 

lidskými právy. Úkolem UNHCR je chránit základní lidská práva uprchlíků a zajistit, aby žádný 

z nich nebyl navrácen do země, ve které by čelil persekuci, zatímco UNICEF se stará o práva 

dětí.68 

Také Mezinárodní trestní soud lze považovat za orgán OSN relevantní k tematice 

lidských práv. Nejde sice o lidskoprávní soud, jako je třeba Evropský soud pro lidská práva, ale i 

přesto je jeho úlohou chránit zásadní lidská práva a hodnoty, jako jsou právo na život, svobodu, 

nebýt mučen, osobní bezpečnost, a další.69 

Mechanismus OSN na ochranu lidských práv implikuje, že princip nezasahování do 

vnitřních záležitostí států začal ztrácet platnost, co se týče systematického porušování lidských 

 
66 MERTUS, Julie. The United Nations and human rights: A guide for a new era. Routledge, 2010., s. 13-18. 
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69 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská 

práva. ISBN 978-80-7478-720-1, s. 316. 
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práv.70 V souvislosti s lidskými právy začala nabývat na významu bezpečnost jednotlivce. Se 

státní suverenitou souvisí i povinnosti, a primární povinnosti státu je ochrana obyvatel. Podle 

tohoto názoru je právo na neintervenci podmíněno tím, jestli stát plní svou povinnost ochrany 

obyvatel. Nicméně mezi lidskoprávní komunitou nepanuje shoda o tom, zda je použití sily za 

účelem ochrany lidských práv morální a legální.71 Na počátku státy podepisovaly lidskoprávní 

úmluvy v domnění, že jejich dodržování je pouze vnitrostátní záležitostí. Díky tomu zakládání 

lidskoprávních orgánů OSN nemuselo čelit odporu, státy to totiž nevnímaly jako zásah do vlastní 

suverenity.72 

Prostředky OSN na podporu dodržování lidských práv 

Rada Bezpečnosti OSN má tři prostředky, kterými může odpovědět na rozsáhlé 

porušování lidských práv. Zaprvé může vydat nezávaznou rezoluci na základě Kapitoly VI 

Charty OSN, a vyjádřit svůj názor ohledně porušování lidských práv. Státy většinou berou tyto 

rezoluce vážně, protože rezoluce mohou mít potencionálně vliv na zvykové právo.73 

Druhou možností je vyslání peacekeepingové mise. Tradiční peacekeepingová mise podle 

Kapitoly VI Charty nemá vojenský charakter a může být zahájena jen pokud s ní souhlasí i stát, 

v kterém k porušování lidských práv dochází.74  

Třetí možností jsou donucovací prostředky, ukotvené v Kapitole VII Charty. Článek 41 

umožňuje Radě Bezpečnosti zavést ekonomické sankce a článek 42 jí dává možnost nařídit 

vojenskou akci. Nicméně schopnost OSN použít donucovacích prostředků je značně limitovaná, 

například proto, že stálí členové Rady Bezpečnosti mohou akci vetovat.75  
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3. Praktická část 

3.1 Analýza písemných i ústních projevů a zpráv představitelů OSN o 

lidských právech ve Venezuele 

Události roku 2019 

Podle Freedom House začaly demokratické instituce ve Venezuele upadat od roku 

199976, tedy od roku, kdy se Hugo Chávez stal prezidentem77. Situace se v posledních letech 

ještě zhoršila. Přispěla k tomu koncentrace moci v rukou exekutivy, což jí přineslo možnost 

zastrašovat, cenzurovat a trestat opozici78. Po úspěchu opozice při parlamentních volbách roku 

2015 justice omezila pravomoci parlamentu. O dva roky byl parlament nahrazen novým 

legislativním orgánem, který jedná v zájmu exekutivy. Korupce ve vládních kruzích je stále 

problémem, stejně jako neschopnost policie zamezit násilným zločinům79 nebo potrestat 

porušování lidských práv. Došlo k omezení občanských práv a od roku 2014 zesílilo 

pronásledování disidentů.80  

Ekonomická krize nebývalých rozměrů způsobila humanitární krizi, která vedla k masové 

migraci.81 Jedná se o největší migrační krizi tohoto typu v novodobé historii Latinské Ameriky.82 

Podle UNHCR do počátku prosince 2019 opustilo Venezuelu 4,7 milionů Venezuelců.83  

Pokud jde o politický vývoj, jednou z nejdůležitějších událostí minulého roku bylo 

prohlášení předsedy parlamentu ovládaného opozicí, Juana Guaidó, prezidentem republiky. Stalo 

se to krátce po tom, co se Nicolás Maduro ujal prezidentského úřadu na své druhé funkční 

období jako prezident. Důvodem bylo, že prezidentské volby v roce 2018 nesplňovaly minimální 

mezinárodní standardy84 a řada zemí a Organizace amerických států je považovala za 

 
76 Freedom House. Venezuela [online]. Freedom in the world 2019 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: 
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es/world-report/2019/country-chapters/326042. 
81 Freedom House. Venezuela [online]. Freedom in the world 2019 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: 
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nelegitimní85. Načasování voleb mělo zvýhodnit Madura, přední opoziční strany a kandidáti 

měly zakázáno kandidovat a rekordně nízká volební účast reflektovala nespokojenost obyvatel 

s volebním procesem.86 Guaidó měl být prezidentem jen dočasně a uspořádat nové prezidentské 

volby, to se mu nepodařilo i přesto, že měl podporu části mezinárodního společenství. 

 

3.1.1. Analýza projevů 

K analýze byly vybrány následující projevy: 

Prohlášení generálního tajemníka OSN z 24. ledna 2019 

Projev Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet z 25. ledna 2019. 

Prohlášení generálního tajemníka OSN z 24. února 2019 

Projev Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet z 24. února 2019. 

Prohlášení Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet o novém vývoji 

lidskoprávní situace ve Venezuele na 40. zasedání Rady OSN pro lidská práva, z 20. 

března 2019. 

Komentář Marty Hurtado, mluvčí OHCHR, o situaci ve Venezuele, z 1. května 2019 

Prohlášení Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet na konci její 

návštěvy Venezuely, z 21. června 2019. 

Projev Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet z 1. července 2019. 

Prohlášení Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet na 41. zasedání 

Rady OSN pro lidská práva, z 5. července 2019. 

Prohlášení generálního tajemníka OSN z 2. srpna 2019 

 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/venezuela-spanish. 
85 OAS. OAS Permanent Council Agrees "to not recognize the legitimacy of Nicolas Maduro's new term" [online]. 

January 10, 2019. © 2020. [cit. 2020-02-05]. Dostupné z: https://www.oas.org/en/media_center/ 

press_release.asp?sCodigo=E-001/19. 
86 Freedom House. Venezuela [online]. Freedom in the world 2019 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/venezuela-spanish. 
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Prohlášení Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet o novém vývoji 

lidskoprávní situace ve Venezuele na 42. zasedání Rady OSN pro lidská práva, z 9. září 

2019. 

Prohlášení Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet o novém vývoji 

lidskoprávní situace ve Venezuele na informační schůzi Rady OSN pro lidská práva, z 18. 

prosince 2019. 

 

Lze říct, že Diskurz těchto projevů je diplomatický. Diplomatický jazyk je formalizovaný 

a používá specifický žargon. Pravý význam či záměr formulací je často nutné dešifrovat, přičemž 

je důležitá znalost kontextu. Například Veselý uvádí, že „sdělí-li jedna vláda druhé, že sleduje 

vývoj s velkou pozorností, je nasnadě, že se jedná o varování“.87 Formalizovaný jazyk 

v diplomacii má několik účelů. Může zmírnit negativní dopad tvrzení, umožnit druhé straně 

zachovat si tvář a snížit zodpovědnost řečníka za dopad, jaký by mohlo tvrzení mít. 

Diplomatický jazyk by neměl být ovlivňován kulturou řečníka, naopak je téměř neutrální.88  

Z analyzovaných textů je zřejmé, že se řečník prostřednictvím tohoto diskurzu snaží 

kromě předávání informací Radě OSN pro lidská práva (v případě Vysoké komisařky) nebo 

vyzývání venezuelské vlády k určitým krokům (v případě generálního tajemníka) také co nejvíce 

omezit případné poškození vztahů mezi jeho organizací a venezuelskou vládou.  

Hlavním rysem diskurzu, jak se projevuje v analyzovaných textech, je přítomnost 

specifických slovních obratů, které se často opakují: I appreciate, I acknowledge, I am 

concerned about, I urge, I call on, I reiterate, I condemn. Jedná se o specifický způsob 

vyjadřování, typický pro diplomacii, který řečníkům umožňuje komentovat situaci v určité zemi 

či regionu. Aktér, který používá tyto slovní obraty, se staví do pozice někoho, kdo posuzuje 

správnost činů ostatních a vyjadřuje svůj názor na ně. Jeho záměrem je vytvářet tlak na ostatní 

aktéry, aby dodržovali mezinárodní právo.89 Ve výjimečných případech se řečník na mezinárodní 

právo přímo odvolává, a jeho cílem je zřejmě zvýšit tlak na vládu: (…) excessive, 

 
87 VESELÝ, Zdeněk, Zuzana TRÁVNÍČKOVÁ, Zbyněk DUBSKÝ a Magdaléna JÁNEŠOVÁ. Diplomacie v 

měnícím se světě. Praha: Professional Publishing, c2009. ISBN 978-80-7431-006-5. 
88 ABU JABER, Kamel S. Language and Diplomacy [online]. Malta: DiploProjects, Mediterranean Academy of 

Diplomatic Studies, 2001. 49-54. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/ 

Language_Diplomacy_Chapter3.pdf, s. 50-51. 
89 ŠMARDOVÁ, Martina. EU's Imperialism: Contemporary CSDP Missions [online]. 2018 [cit. 2020-04-07]. 

Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/192319. Vedoucí práce PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., s. 63. 
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disproportionate or indiscriminate use of force is clearly and unequivocally prohibited under 

international law. Podobnou funkci jako výše zmíněné obraty mohou plnit i věty s neurčitým 

podmětem, jako například It is crucial to guarantee public freedoms, (…). Nicméně, posledně 

jmenovaný druh vět nese menší důraz, než kdyby měla v podmětu osobní zájmeno, například I 

call on the Venezuelan authorities to guarantee public freedoms, (…).  

V projevech výrazně převažuje počet slovních spojení s negativním významem, I am 

concerned se nachází ve všech textech Vysoké komisařky až na jeden, kde je použit silnější 

výraz, condemn. Fakt, že se v jednom z textů vyskytuje I am concerned šestkrát, vypovídá 

diplomatickém diskurzu i o identitě, jakou řečník přisuzuje Venezuele a sám sobě, potažmo 

OHCHR. Je možné, že slovní obraty typu I am concerned mohou sloužit jako varování 

venezuelské vládě, že další podobné jednání bude mít následky: I am concerned about the 

increased presence of the military in the territory of the Pemon indigenous peoples, as well as 

recent cases of violence against indigenous people, including the deaths of two Warao youths in 

July allegedly by the FAES, as well as the deaths of a pregnant Warao woman and a six-year-old 

girl, as well as the death of a Curripaco indigenous leader in Amazon state, allegedly by 

members of the Bolivarian National Guard.  Na druhou stranu tato varování nejsou velmi účinná, 

protože má OSN velmi omezené možnosti zasáhnout v případě rozsáhlého porušování lidských 

práv, reagovat jí neumožnuje například složení a princip fungování Rady bezpečnosti.  

Diskurz představitelů OSN o lidských právech je ovlivňován událostmi ve Venezuele a 

témata projevů události přímo určují. Analyzované projevy a prohlášení Vysoké komisařky 

z roku 2019 slouží primárně k informování Rady OSN pro lidská práva o aktuální lidskoprávní 

situaci v zemi. Sděluje informace, které shromažďuje OHCHR, OSN (According to the latest 

United Nations figures,…), občas také zmiňují konkrétní zdroje v rámci OSN, jako Coordination 

Platform for Refugees and Migrants from Venezuela a ECLAC (Hospodářská komise OSN pro 

Latinskou Ameriku a Karibik). Méně jsou využívány informace od neziskových organizací jako 

Caritas, Venezuelan Observatory of Violence, Monitor de Víctimas a od vládních institucí, jako 

například Ministerio Público. Důvodem by mohlo být, že OSN nemá vždy možnost ověřit 

pravdivost informací z oficiálních zdrojů, obzvláště co se týče lidských práv.  

Sporadické využívání dat a informací od venezuelských neziskových organizací lze 

vysvětlit těžkou situací, v jaké se nacházejí. V současnosti čelí mnohým překážkám: My Office 

has observed significant delays in the process of registering organizations’ incorporating 

documents, due to the exhaustive review of documentation by the authorities. Spoluprací s nimi 
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by OSN mohla ohrozit jejich fungování i bezpečí jejích členů, jak se již stalo s některými 

organizacemi, které spolupracovaly s OHCHR na přípravě zprávy: (…) some civil society 

organizations and their representatives that collaborated with my Office in the preparation of my 

latest report to this Council have been victims of public denouncements and threats by senior 

officials, following its publication. Občas jsou v projevech zmiňovány i informace, které jim 

předaly credible local sources. Tyto zdroje nejsou nikdy pojmenovány, mohlo by se jednat jak o 

důvěryhodné jedince, tak i o neziskové organizace. Když Vysoká komisařka hovoří o 

informacích, které OHCHR předaly důvěryhodné místní zdroje, používá slovo allegedly: At least 

20 people are reported by credible local sources to have died after allegedly being shot by 

security forces or members of pro-government armed groups during demonstrations (..). Zřejmě 

se tím snaží zbavit zodpovědnosti za správnost informace a vyhnout se nařčení z nesprávnosti 

informace nebo předpojatosti. 

 

Přiřazování významu a souvislosti 

Vysoká komisařka přikládá největší důležitost právům občanským, jako je právo nebýt 

mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu, právo na život, 

svobodu a osobní bezpečnost, svoboda shromažďování a právo nebýt svévolně zatčen. Jejich 

důležitost je zřejmá z toho, že se jim věnuje ve všech analyzovaných projevech, a pokud hovoří i 

o jiných skupinách lidských práv, informuje nejprve o stavu práv občanských (viz např. projevy 

Michelle Bachelet z 21. června, 9. září nebo 18. prosince). Na druhou stranu, generální tajemník 

nezmiňuje ani v jednom ze svých prohlášení slova jako torture nebo ill-treatment. Ale i u něj 

platí, že primárně adresuje práva občanská a politická:  

The Secretary-General appeals for violence to be avoided at any cost and for lethal force not to 

be used in any circumstances; The Secretary-General is concerned over reports of casualties in 

the context of demonstrations and unrest in Venezuela (…); He urged all actors to lower tensions 

and pursue every effort to prevent violence and avoid any escalation… 

Z toho je zřejmé, že diskurz generálního tajemníka více homogenní a formalizovaný, 

vyjadřuje se k událostem pouze ve všeobecných obrysech. Jeho prohlášení proto nemají velkou 

informativní hodnotu. Projevy generálního tajemníka jsou do značné míry repetitivní, jak je vidět 

z následujících dvou let. První věta je z projevu z 24. ledna 2019, a druhá z 24. února: The 

Secretary-General appeals for calm and urges all actors to lower tensions and pursue every 

effort to prevent further escalation.…he urges all actors to lower tensions and pursue every 
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effort to prevent violence and avoid any escalation. Na rozdíl od Vysoké komisařky, generální 

tajemník OSN v analyzovaných projevech nepoužívá výrazy jako must, should nebo condemn, 

ani human rights violations. Věta, která s nejsilnějším negativním tónem z projevu jeho 

mluvčího je ta následující: He was shocked and saddened to learn that a number of civilians lost 

their lives in the context of yesterday’s events. 

Nicméně přikládání důležitosti právům politickým a občanským neznamená, že by 

řečníci snižovali význam ostatních lidských práv, v projevech konkrétně zmiňuje například právo 

na zdraví a na vzdělání, i další skupiny lidských práv: The current and dramatic crisis has 

dramatic impact on economic, social and cultural rights as well as political and civil rights. 

Dále Michelle Bachelet často upozorňuje na neadekvátní podmínky ve vězeních, neadekvátní 

zdravotní péči, porušování práva na spravedlivý soudní proces a na porušování sociálních, 

kulturních a ekonomických práv v důsledku humanitární krize. Když mluví o humanitární a 

ekonomické situaci, řečníci málokdy používají výrazy jako právo na potraviny, právo na životní 

úroveň nebo zmíněné právo na zdraví. U neznalého čtenáře to může vyvolávat pocit, že když 

například Vysoká komisařka OSN pro lidská práva hovoří o ekonomice, nemá to nic společného 

s lidskými právy. Ve skutečnosti je to naopak, když řečník informuje o růstu hyperinflace nebo o 

stavu zdravotnického systému a školství, mluví o lidských právech, i když slovo právo nezazní. 

Co se týče samotného porušování lidských práv, Michelle Bachelet považuje 

lidskoprávní situaci ve Venezuele za velmi závažnou: I am deeply concerned by the magnitude 

and gravity of the human rights impact of the current crisis (…). Závažnost situace naznačuje i 

to, že představitelé OSN označují situaci ve Venezuele za krizi. Slovo krize se vyskytuje ve 

všech analyzovaných textech kromě dvou a dostává různé přívlastky: far-reaching human rights 

crisis; social, political and economic crisis; crisis of governance.  

Oba řečníci informují často o použití přehnané síly při potlačování demonstrací, které 

může skončit smrtí některých demonstrantů: People have been shot and killed, others have 

reportedly received wounds from which they will never completely recover, including losing 

eyes. Mimosoudním zabíjením jsou známé především speciální jednotky venezuelské policie, 

FAES: My Office has also documented excessive use of force in the context of security 

operations by the Special Action Forces, with multiple killings, mainly of young men. Many may 

constitute extrajudicial killings, (…). Podle venezuelské neziskové organizace Monitor de 

Víctimas měli příslušníci FAES jen v červenci 2019 mimosoudně zabít 57 osob. Okolnosti 

naznačují, že oběti se účastnily protivládních demonstrací (ale FAES na ně zaútočili v místě 
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jejich bydliště), zřejmě se tedy jedná o akce s cílem zastrašit demonstranty a jejich rodiny, aby se 

přestali angažovat v protivládních aktivitách.  

Vedle FAES působí obdobně ve Venezuele i provládní ozbrojené skupiny (colectivos 

armados), které se také podílejí na porušování lidských práv: In the context of the latest surge of 

nation-wide anti-government protests in the first two months of this year, my Office documented 

numerous human rights violations and abuses by security forces and pro-government armed 

groups (colectivos armados), including excessive use of force, killings, arbitrary detentions, 

torture and ill-treatment in detention, and threats and intimidation. Ačkoli je ve Venezuelské 

ústavě zakotveno právo na svobodu shromažďování90, ve skutečnosti čelí demonstranti represím. 

V některých případech rodinní příslušníci obětí tvrdily, že venezuelské Nejvyšší státní 

zastupitelství odmítlo zahájit vyšetřování příslušníků FAES. S tím souvisí špatný stav právního 

státu a závislost justice na exekutivě. Politizace justice se výrazně zvýšila za vlády Huga 

Cháveze, a ještě více vzrostla za vlády Nicolase Madura91. Z toho vyplývá, že dochází 

k porušování práva na spravedlivý soudní proces, což je ještě více zřejmé při souzení civilistů 

vojenskými soudy: The use of military justice to try civilians constitutes a violation of the right 

to a fair trial, including the right to be tried by an independent and impartial tribunal.  

Represe nehrozí pouze za protivládní demonstrování, ale i za další činnosti, které spadají 

pod občanská a politická práva: The exercise of freedom of opinion, expression, association and 

assembly, and the right to participate in public life, entail a risk of reprisals and repression. 

Omezování práv a svobod dopadá i na novináře a dochází tak k porušování práva na informace a 

zmenšování demokratického prostoru: (…) allegations that the authorities have arbitrarily used 

the law against hatred, adopted in November 2017, to prosecute journalists, opposition leaders 

and anyone expressing dissenting opinions, leading to self-censorship. Také lidskoprávním 

aktivistům a opozičním politikům hrozí zastrašování a útoky: Our report notes attacks against 

actual or perceived political opponents and human rights defenders, ranging from threats and 

smear campaigns to arbitrary detention, torture and ill-treatment, sexual violence, and killings 

and enforced disappearance.  

S tím souvisí zatýkání osob z politických důvodů, přičemž některé z nich jsou vystaveny 

mučení: (…) there is a pattern of torture reports in Venezuela in the context of arbitrary 

 
90 Asamblea Nacional Constituyente. Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela. [online]. OAS. 30. 

prosince 1999. [cit. 2020-04-03]. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999. 

Dostupné z: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf, s. 11. 
91Freedom House. Venezuela [online]. Freedom in the world 2020 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: 

https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-world/2020. 
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detention. O tom, že ve venezuelských věznicích dochází k mučení není pochyb, někteří vězni i 

údajně zemřeli ve vazbě na následky mučení. My Office has documented cases of torture and ill-

treatment, both physical and psychological, of people arbitrarily deprived of their liberty, 

particularly members of the military. Venezuelský vězeňský systém je problematický také v tom, 

že vězňům ve špatném zdravotním stavu není poskytnuta adekvátní zdravotní péče. Kromě toho 

jsou známy i případy, kdy vězeňské zařízení nevykonalo soudní příkaz k propuštění vězně a 

nepropustilo vězně, kteří již splnili svůj trest.  

Porušování lidských práv indiánů je v projevech Michelle Bachelet většinou vyčleňováno 

jako samostatné téma a má svá specifika. Kromě porušování lidských práv vládními ozbrojenými 

složkami je zde problém využívání indiánů k nelegální těžbě nerostných surovin, kterou 

provozují nepravidelné ozbrojené skupiny: Members of indigenous communities are reportedly 

being exploited in conditions of slavery for the illegal extraction of gold. Jsou známy nejen útoky 

či zabití indiánských vůdců, ale údajně se obětmi FAES stali i běžní lidé včetně mladistvých. 

There has been violence against some indigenous authorities and leaders, and statements by 

various officials have been reported, suggesting an intention to eliminate members of the Pemón 

community who oppose the Government. Strach z dalšího násilí dovedl některé indiány až 

k útěku ze země. Indiáni ve Venezuele čelí i dalším problémům, jako je ztráta kontroly nad jejich 

tradičním územím a zdroji, militarizace, důsledky těžby a nedostatečný přístup k vodě a potravě. 

Nicméně lidskoprávní problémy spojené s indiány se vyskytují v textech Vysoké kominařky 

sporadicky. Může to být proto, že například při informování o humanitární krizi neodlišuje, jak 

je zasaženo indiánské obyvatelstvo v porovnání se zbytkem Venezuely. Zřejmě upřednostňuje 

věnovat omezený rozsah projevů raději jiným informacím, a vyčlenili by indiány jen v případě 

závažné události, která by je postihla více než zbytek populace. 

Tématy, kterým je v projevech dávána důležitost ve spojitosti s lidskými právy jsou 

především migrace a humanitární krize. Jsou to témata dobře vystihující situaci ve Venezuele 

v roce 2019 a navzájem spolu souvisí. Vztah humanitární krize a lidských práv je zřetelný z toho, 

jak Michelle Bachelet mluví o svědectvích osob žijících ve Venezuele: „They all bore testimony 

to how astonishingly the humanitarian situation in Venezuela has deteriorated, including with 

regards to the rights to food, water, healthcare, education and other economic and social 

rights.“. Humanitární krize a porušování lidských práv jsou zároveň jednou z příčin migrace.  

Vztah humanitární krize, lidských práv a migrace ilustrují následující věty, každá z jiného 

projevu: Hunger and deprivation have led many to become migrants or refugees. As a direct 



 

 

31 

 

result of this far-reaching human rights crisis, more than 3 million people have fled Venezuela, 

in search of food, health care, work and protection. V tomto kontextu je nutné zmínit i lidská 

práva venezuelských migrantů, protože to je téma, kterému byla v textech Vysoké komisařky 

věnována značná pozornost: Many are forced to leave (…), and their human rights protection 

must be considered a matter of urgency. Odchod z Venezuely neznamená, že lidská práva 

migrantů budou zaručena, a tak OHCHR monitoruje i případy migrantů: My Office has continued 

to document cases of migrant victims of trafficking, particularly women, girls, and boys, for the 

purposes of sexual exploitation, labour, and recruitment for illicit activities by criminal 

organizations and armed groups. Nicméně konkrétní případy porušování lidských práv migrantů 

většinou nejsou předmětem projevů. 

Vzhledem k tématu humanitární krize bylo přikládáno nejvíce důležitosti špatnému stavu 

zdravotnictví a potravinové bezpečnosti, Vysoká komisařka OSN pro lidská práva se jim 

věnovala ve čtyřech projevech. Často byly problémy zdravotního systému spojovány s dalšími 

aspekty humanitární krize: The health situation continues to be extremely critical due to multiple 

factors, such as the shortage of medicine and equipment; the exodus of health professionals; the 

decline of water quality and sanitation facilities, as well as frequent power cuts. Vysoká 

komisařka přikládá důležitost stoupající cenové nedostupnost potravin s tím, jak roste 

hyperinflace: The minimum wage – which is estimated at around $7 USD per month cannot 

cover even 5% of the basic food basket for a family of five people (5. červenec 2019). (…) the 

minimum salary is equivalent to 2 dollars per month, in comparison with 7 dollars in June, 

meaning a family would need to earn the equivalent of 41 minimum monthly salaries just to 

cover the basic food basket (9. září 2019). The minimum wage currently only covers 3.5 percent 

of the basic food basket (18. prosinec 2019).  

Cenová nedostupnost základních potravin pro osoby, které nemají přístup k cizím 

měnám, je v textech dávána do přímé souvislosti s nárůstem podvýživy: Serious obstacles to the 

availability and economic accessibility of food persist. For example, Caritas reported 35% 

chronic malnutrition in children under five in the poorest areas of 18 States in June 2019. Slovo 

persist může naznačovat kritiku vůči venezuelské vládě, protože se jí nepodařilo přijmout 

efektivní opatření, která by tomu zabránila. Kritika vlády kvůli ekonomické situaci a z toho 

vyplývající podvýživě je zřejmá i z jiných projevů: Although the Government decreed in October 

a 375 percent increase in the minimum wage, its purchasing power in terms of the basic food 

basket has declined by 72.5 percent since the beginning of 2019. Ještě více je kritika vlády patrná 
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v této větě: The extent and severity of the crises in food, health care and basic services, have not 

been fully acknowledged by the authorities, thus the measures they have adopted have been 

insufficient. 

Spojitost mezi ekonomikou a humanitární krizí je jasná. Ekonomika představuje ve 

venezuelském kontextu důležité téma i z toho důvodu, že Venezuela má nejvyšší míru inflace na 

světě. I v lidskoprávním kontextu je ekonomika důležitá, protože souvisí se špatným stavem 

ekonomických, sociálních a kulturních práv. Ve Venezuele dochází kvůli hypereinflaci například 

k porušování práva na minimální mzdu, která by zajišťovala decentní životní úroveň. Význam 

ekonomiky vzhledem v lidským právům signalizuje i to, že řečníci zmiňují ekonomické 

ukazatele a konkrétní údaje: Since 2013, the cumulative contraction of GDP has been 44.3%, 

and cumulative inflation since 2013 reached a dramatic 2,866,670% at the end of January 2019 

– 2.8 million percent. Ekonomickými tématy, kterým věnují nejvíce pozornosti je již zmíněná 

hyperinflace, ale také pokles příjmů z exportu ropy a dolarizace ekonomiky.  

S ekonomikou úzce souvisí otázka sankcí. Že je sankcím přisuzována důležitost vyplývá 

z toho, že o nich Michelle Bachelet hovoří v pěti projevech. Vysoká komisařka OSN pro lidská 

práva projevuje svůj nesouhlas s uvalením amerických sankcí na venezuelský export ropy: (…) 

the latest economic sanctions are further exacerbating this situation, given that most of the 

country's foreign exchange earnings derive from oil exports, many of which are linked to the US 

market. Zdůrazňuje také, že sankce přispívají k zhoršení humanitární krize a v konečném 

důsledku i k migraci: Despite the exceptions contemplated in these latest sanctions in the area of 

humanitarian assistance, over-compliance of the financial sector, the reduction of public 

revenues, and the decrease in oil production is already having a serious impact on social 

programmes and the population in general. All of this is contributing to the worsening of the 

humanitarian situation and the exodus of Venezuelans from the country. Stejně jako ekonomika, 

i sankce mají lidskoprávní dimenzi: I expressed my concern regarding the potentially severe 

impact on human rights of the new sanctions imposed by the Government of the United States of 

America. 

 

Identita 

Diplomatický diskurz vychází z identity, jakou řečník přisuzuje sobě a své organizaci. 

Vysoká komisařka se snaží prezentovat navenek svou identitu jako někdo, kdo dohlíží na 

dodržování lidských práv a tím pádem se skrze diplomacii snaží zlepšit životní podmínky lidí. 
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Podobně i generální tajemník vytváří identitu ochránce světového míru, jehož nedílnou součástí 

jsou i lidská práva. Řečníci se při výkonu své mise, včetně komunikace, řídí normami platnými 

v OSN a diplomacii. Základními prvky identity, kterou řečníci pro sebe a svou organizaci 

vytváří, jsou nestrannost a spravedlivost.  

Nestrannost se projevuje například tím, že Vysoká komisařka klade důraz na sběr dat, 

používání ověřených informací, tak, aby projevy a zprávy byly objektivní a podložené fakty: Our 

report on the human rights situation in Venezuela (…) will contain more evidence-based 

information and objective analysis regarding all the human rights issues I’ve raised above (…). 

Důvodem je, že se chce vyhnout nařčení ze zaujatosti, což by mohlo mít negativní dopad na 

vztahy OSN a země nebo dokonce vést k omezení spolupráce. Snaha zamezit obvinění 

z předpojatosti je patrná například v tomto úryvku: The purpose of my visit was to open the space 

for us to engage more closely with State authorities and institutions, civil society and victims of 

human rights violations. I wanted to listen to all actors, to work with them towards the respect, 

promotion and protection of all the human rights of all Venezuelans. Řečník tím zdůvodňuje, 

proč jednal i s protivládními aktéry, aby případně nepobouřil venezuelskou vládu. Vysoká 

komisařka se snaží evokovat svou nestrannost také tím, že upozorňuje na násilí spáchané nejen 

na protivládních demonstrantech, ale i na příznivcích vlády: I also met victims of violence 

against Government supporters. A mother whose young son, a Government supporter, was set on 

fire during the 2017 protests…  

Základem identity řečníků je také vyzývání vlády k dodržování lidských práv: In light of 

the mass protests planned for today, we call on all sides to show maximum restraint and on the 

authorities to respect the right to peaceful assembly a žádání o vyšetřování případů porušování 

lidských práv: The authorities must ensure full investigation in accordance with international 

standards, as well as accountability and, where relevant, remedy for all cases of alleged torture. 

Pro jejich identitu je také příznačná snaha napomoci řešení krize a snaha předejít eskalaci. 

Součástí identity Michelle Bachelet je také vztah k lidem, jejichž životní podmínky se snaží 

zlepšit, a naznačuje, že jí na lidech záleží a vyjadřuje jim podporu: We should all be able to 

agree that all Venezuelans deserve a better life, free from fear, and with access to adequate food, 

water, health-care, housing and all other basic human needs. For my part, I stand ready to 

accompany the people of Venezuela. 

Podobně řečníci prezentují i identitu OSN. Vykreslují ji jako důvěryhodnou a nestrannou 

mezinárodní organizaci. Je dáváno najevo, že organizace sama sbírá data a při práci používá 
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osvědčenou metodologii. To jí dodává legitimitu, stejně jako práce s neziskovými organizacemi, 

které fungují ve Venezuele, jako třeba Caritas. Ve vztahu k Venezuele je jejím cílem zamezit 

porušování lidských práv a následně posílit prevenci mučení, zlepšit životní podmínky lidí 

(sociální, ekonomická a kulturní práva), aby došlo k snížení migrace a stabilizaci regionu. 

Významným prvkem identity OSN je, že se snaží přispět k vyřešení politické krize po tom, co 

byl Juan Guaidó prohlášen prezidentem: The UN good offices are always available if both 

parties avail themselves of that. Generální tajemník OSN António Guterres i Vysoká komisařka 

OSN pro lidská práva se vyjádřili v tomto smyslu.  

Pomoc, kterou OSN nabízí, ať už formou mediace nebo technické asistence, je apolitická 

– jejím cílem je pomoci venezuelskému lidu, a ne zvýhodňovat vládu nebo opozici. Texty se 

navíc věnují politickým tématům jen pokud mají spojitost s lidskými právy: 2020 will be an 

election year. It is crucial to guarantee public freedoms, which are fundamental for creating the 

necessary conditions for free, impartial, credible, transparent, and peaceful elections.  In this 

regard, I am concerned about the lifting of parliamentary immunity of five opposition 

parliamentarians, (…), as well harassment of opposition representatives, including the President 

of the National Assembly.  

Vysoká komisařka si je vědoma důležitosti informování nejen o situaci ve Venezuele, ale 

také činnostech OHCHR. Proto často mluví o své organizaci, seznamuje příjemce s kroky, jaké 

organizace podnikla vzhledem k situaci v zemi: We have also been consistently advocating for 

the release of all those who are currently in detention for acts of non-violent dissent. Vytváří tím 

identitu OHCHR jako organizace, která se snaží v nejvyšší možné míře reagovat na lidskoprávní 

situaci ve Venezule. Podobně také informuje o tom, co ona sama udělala, nebo jak zareagovala: I 

have called on the Government to ensure that essential data related to healthcare and other 

economic and social rights is made available to enable all actors to accurately assess and seek 

to adequately manage the situation. Snaží se ukázat, že práce OSN a OHCHR je hodnotná a 

důležitá. Hodnotu jejich práce prezentuje například tím, že na základě dat a znalosti situace ve 

Venezuele dávají vládě konstruktivní doporučení: Our report on the human rights situation in 

Venezuela mandated by the UN Human Rights Council in Geneva,…, will contain... constructive 

recommendations for the way forward. 

Identita, která je připisovaná venezuelskému státnímu aparátu v projevech Vysoké 

komisařky stojí v některých aspektech opozici k identitě řečníka a jeho instituce. Texty vytvářejí 

identitu OSN nebo OHCHR jako organizace, která se snaží o nápravu lidskoprávní situace ve 
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Venezuele, zatímco vláda je odpovědná za porušování lidských práv v zemi. Diplomatický 

diskurz řečníkovi neumožňuje venezuelskou vládu příliš často otevřeně kritizovat, ale 

v některých případech je kritika patrná, i když nemusí být zřejmá na první pohled a nebo je 

nejednoznačná. Občas tvrzení nevytváří přímou souvislost mezi násilím a vládou, ale při 

pozorném čtení je souvislost jasná: There has been violence against some indigenous authorities 

and leaders, and statements by various officials have been reported, suggesting an intention to 

eliminate members of the Pemón community who oppose the Government. Někdy je kritika 

Madurovy vlády zřejmá na první pohled: My Office has not received information regarding 

measures taken to implement the recommendation made in my report to dissolve the FAES and 

prevent extrajudicial executions. On the contrary, the FAES have received support from the 

highest level of Government. Zároveň je z této věty zřejmé, že ačkoliv se Vysoké komisařce 

podařilo dosáhnout určitých úspěchů, nedaří se jí přesvědčit vládu, aby přijala všechna její 

doporučení.  

Záležitostí, kterou řečník otevřeně kritizoval v několika projevech, je neochota 

venezuelské vlády zveřejňovat data: Deaths from malnutrition have been reported, although data 

on this, as many other topics, has not been released. Z diplomatických důvodů mají texty 

Vysoké komisařky spíše za cíl informovat nežli kritizovat, a tak se většinou vyhýbají přímého 

obviňování vlády za ekonomickou, humanitární a lidskoprávní situaci v zemi.  

Diplomatické důvody vedou představitele OSN k tomu, aby nevykresolovali identitu 

venezuelské vlády pouze negativně. Pozitivní aspekty její identity jsou zjevné hlavně v 

prohlášení z 18. prosince, kdy Vysoká komisařka OSN pro lidská práva podepsala Dohodu o 

společném záměru s venezuelským ministrem zahraničí, Jorgem Arreazou. Venezuelská vláda je 

v tomto textu prezentovaná jako vláda, která je schopná se s OSN dohodnout, udělat určité 

ústupky a kompromisy, má tedy vůli postupně zvyšovat spolupráci s OSN a do jisté míry jí 

záleží na své reputaci. Pozitivní hodnocení venezuelské vlády v těchto otázkách může vycházet 

z toho, že bez vůle venezuelské vlády by úředníci OSN nemohli zemi navštívit a zřejmě by 

neměli dostatek důvěryhodných informací o porušování lidských práv. 

Identita, kterou přisuzuje generální tajemník venezuelské vládě není vyjádřená přímo. 

Z toho, jak reaguje na aktuální situaci je patrné, že vidí venezuelský státní aparát jako závislý na 

exekutivě, neschopný vést nezávislé vyšetřování porušování lidských práv a porušující lidská 

práva.  
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Vztahy 

Stejně jako je jazyk představitelů OSN formalizovaný, je z textů patrná i celková 

formalizace vztahů včetně kanálů komunikace. Analyzované texty Vysoké komisařky OSN pro 

lidská práva mají většinou jako primární příjemce Radu OSN pro lidská práva a venezuelskou 

vládu, sekundárními příjemci mohou být vlády ostatních států, jiné mezinárodní organizace 

(např. Organizace Amerických států) a další instituce, akademici, lidskoprávní experti či široká 

veřejnost. Prohlášení generálního tajemníka mají v mnoha ohledech podobné příjemce, ale na 

rozdíl od projevů Michelle Bachelet nejsou přímo adresovány Radě OSN pro lidská práva. Rada 

OSN pro lidská práva může být sekundárním příjemcem, ale primárním adresátem komunikace 

je venezuelská vláda a další venezuelští političtí aktéři: The Secretary-General encourages the 

main political actors of Venezuela, and their representatives in the negotiations, to remain fully 

committed to these efforts, for the benefit of the Venezuelan people.  

Generální tajemník i Vysoká komisařka OSN pro lidská práva adresují venezuelskou 

krizi z globálního pohledu, a upozorňují tak i na další aktéry, kteří se zasazují o vyřešení 

venezuelské krize. Často jsou v jejich projevech výrazné podobnosti, a díky tomu může OSN 

působit jako homogenní mezinárodní aktér. Například: The Secretary-General reiterates his 

strong support for the Norwegian facilitation initiative. Velmi podobnou větu vyslovila Michelle 

Bachelet o měsíc později: I support the dialogue facilitated by the Kingdom of Norway, as well 

as the various initiatives that the international community is promoting. Zdá se, že Bachelet 

přikládá důležitost i jiným iniciativám, ale zároveň je nejmenuje, zřejmě protože v tomto projevu 

je jejím záměrem podpořit úsilí Norska.  

Z analyzovaných textů je patrné, že jejich autoři komunikují tak, aby zabránili zhoršení 

vztahů s příjemci. Vyžaduje to jejich role představitelů OSN a identita OSN kterou reprezentují. 

Aby udrželi dobré vztahy s Venezuelou, nemůžou často otevřeně kritizovat venezuelskou vládu a 

vinit ji za situaci v zemi. Na druhou stranu, ostatní aktéři, kteří nejsou spojenci Venezuely 

očekávají, že představitelé OSN budou objektivně informovat o porušování lidských práv. Pokud 

by vládu otevřeně kritizovali, mohlo by jim hrozit obvinění z předpojatosti. Na druhou stranu, 

pokud by neinformovali objektivně o lidskoprávní situaci ve Venezuele, mohla by jim hrozit 

ztráta legitimity. Při komunikaci musí brát v potaz charakter a potřeby všech stran, aby neztratili 

legitimitu ani u jedné z nich.  

Texty vyjadřují, že vztahy s Venezuelou jsou komplikované, ale OHCHR je připravena 

spolupracovat a poskytnout pomoc, například prostřednictvím technické asistence, rad, nebo i 
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mediace za účelem vyřešení politické krize. Právě nabídky asistence nebo školení pro 

venezuelské státní zaměstnance nesou náznak vztahu učitel-žák, kdy OHCHR je učitelem a 

Venezuela žákem: my Office has organized two training workshops for State officials to guide 

the process of establishing a national mechanism for reporting and follow-up of 

recommendations of international human rights mechanisms, as well as the adoption of an 

inclusive and participatory methodology for the development of the Second National Plan for 

Human Rights. Toto souvětí naznačuje pozici Venezuely jako podřazeného aktéra oproti OSN, 

protože venezuelští úředníci nemají tak rozsáhlé znalosti jako úředníci OSN, a proto potřebují 

pomoc ve formě školení. Zároveň toto souvětí obsahuje náznak toho, že Venezuela má slabý a 

neefektivní státním aparátem, který by bylo potřeba reformovat.  

Vztah učitel-žák je také zřejmý ze sloves jako monitor, support a provide: My Office will 

continue to provide the necessary technical cooperation and support to institutions and victims, 

while continuing to monitor and report. Také každoroční zprávy, ve kterých dává OHCHR 

doporučení venezuelské vládě, mohou být považovány za příklad vztahu učitel-žák. Nejedná se 

ale o jediný vztah, který se v analyzovaných textech projevuje. Některé části textů naznačují 

vztah partnerský, tedy vztah, kdy si jsou Venezuela a OHCHR rovny: My Office and the 

Venezuelan authorities have agreed on a joint work plan to develop technical cooperation 

activities. 

Pozitivnější stranu vztahu lze vidět především v textu z 18. prosince, kdy Michelle 

Bachelet podepsala již zmíněnou Dohodu o společném záměru s venezuelským ministrem 

zahraničí. V tomto textu se nachází poměrně dost slovních spojení s pozitivním významem: My 

Office appreciates the willingness of the authorities to review the progress of investigations of 

suspected extrajudicial killings in the context of security operations and of deaths that occurred 

during the 2017 protests. V porovnání s ostatními texty je v tomto projevu mnohem více patrný 

pozitivní tón, protože řečník představuje Dohodu a úspěchy, kterých se při vyjednávání podařilo 

dosáhnout: This letter confirms the presence of two human rights officers in Venezuela, and 

grants them access to the whole country, including to detention centres. Úspěch evokují hlavně 

slova jako agreed, authorized, guaranteed a commitment. Vzhledem k tomu, že poslední sběr dat 

o stavu lidských práv se odehrál roku 199692, lze výkon mandátu Vysokého představitele 

Michelle Bachelet považovat za úspěšný. Nicméně i tento text si kromě představení úspěchů 

 
92 MILES, Tom. Venezuelan President Maduro to address U.N. Human Rights Council [online]. Reuters. Geneva: 

September 4, 2017. [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-un-venezuela-

rights/venezuelan-president-maduro-to-address-u-n-human-rights-council-idUSKCN1BF1MN. 
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klade za cíl i informování o situaci a problémech, kterým čelí venezuelská populace.  

Diplomatický diskurz v nedovoluje řečníkům projevovat přílišný entusiasmus ani příliš 

velké rozhořčení. Kromě toho, když se berou v úvahu všechny analyzované texty, většina 

prezentovaných úspěchů či ústupků spočívá v tom, že venezuelská vláda s něčím souhlasila: (…) 

they have agreed to accept ten visits from the Council's Special Procedures experts over the next 

two years, nebo se k něčemu zavázala: They have committed to working towards broader 

engagement with and access for international human rights bodies. Jen výjimečně se úspěchy 

týkají činů, které vláda již vykonala: In accordance with the commitments made with my Office, 

the Government released 83 people, (…). Nicméně poukazováním na své úspěchy, ať už jsou 

jakékoliv, Vysoká komisařka dává najevo důležitost OSN. Ukazuje, že málokterý mezinárodní 

aktér je schopen působit na venezuelskou vládu tak, aby propustila část politických vězňů nebo 

aby přijala určitá opatření.  

 

Politika 

Ohledně Geeovy otázky pohledu na sociální statky, tedy politika, je možné považovat 

reputaci venezuelské vlády za sociální statek. Analyzované texty přispívají k zhoršování její 

reputace: I also regret recent attacks by the Government on the independence of universities, ale 

někdy naopak její reputaci zlepšují, například, když propustí politické vězně nebo povolí 

přítomnost lidskoprávních úředníků v zemi: Prior to my visit, three detainees were released. 

Subsequently, 59 Colombian nationals, including one woman, who had been arbitrarily detained 

since 2016 were also released. 

 

Praktiky 

Prohlášení generálního tajemníka OSN a Vysokého komisaře OSN pro lidská práva 

představuje formalizované aktivity. Ačkoliv je jazyk těchto představitelů OSN velmi podobný, 

protože patří do diplomatického diskurzu, forma a funkce sdělení se liší. Prohlášení generálního 

tajemníka OSN jsou krátká a jejich cílem není informovat o situaci ve Venezuele, ale pouze 

vyjádřit svůj postoj k aktuálnímu vývoji nebo naléhat na vládu, aby podnikla určité kroky: The 

Secretary-General is concerned over reports of casualties in the context of demonstrations and 

unrest in Venezuela and calls for a transparent and independent investigation of these incidents. 

Vysoká komisařka pro lidská práva ve svých prohlášeních také často využívá tento typ vět, ale 
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zároveň značná část textu jejích prohlášení má informativní charakter.  

Praktiky, které čtenář může rozpoznat v jejím textu, můžeme ve většině případů rozdělit 

na informování a vyzývání vlády k určitým opatřením. Primárním cílem textů je informovat o 

nedávných událostech ve Venezuele, ale také informují o práci OHCHR, případně o výsledku 

jednání s venezuelskou vládou. Bachelet vyzývá vládu například k propuštění účastníků 

poklidných demonstrací; k zabránění nadměrného používání síly proti civilistům při 

demonstracích; nebo k zahájení vyšetřování případů mučení. 

 

Znakové systémy a vědění 

V analyzovaných textech je zjevná prioritizace vědění založeného na faktech a 

odbornosti. Jak již bylo zmíněno výše, řečníci se informovaně vyjadřují ke stavu lidských práv a 

snaží se na všechny aktéry působit důvěryhodným dojmem. 

Z textů je patrné, že se do nich Vysoká komisařka snaží integrovat genderovou 

perspektivu: The documented cases reveal the same pattern identified in my July report and 

demonstrate the lack of effective protection mechanisms for witnesses and family members of the 

victims, the majority of whom are women; My Office has continued to document cases of 

migrant victims of trafficking, particularly women, girls, and boys, for the purposes of sexual 

exploitation.  

 

K doplnění analýzy a kontextu použiji následující projevy: 

Prohlášení Vysokého komisaře OSN pro lidská práva při 34. zasedání Rady OSN pro 

lidská práva, z 8. března 2017 

Prohlášení Vysokého komisaře OSN Zeida Ra’ad Al Husseina, z 31. března 2017 

Prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN z 20. dubna 2017 

Prohlášení mluvčího Vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci ve Venezuele a 

Jižním Súdánu, z 19. května 2017 

Prohlášení mluvčího Vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci ve Venezuele, 
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Guatemale a Iráku, z 30. června 2017 

Prohlášení generálního tajemníka OSN z 14. července 2017 

Prohlášení mluvčí Vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci ve Venezuele a ve 

Vietnamu, z 28. července 2017 

Komentář o Venezuele od Zeida Ra’ad Al Husseina, Vysokého komisaře OSN pro lidská 

práva, z 1. srpna 2017 

Prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN z 8. srpna 2017 

Prohlášení Vysokého komisaře OSN pro lidská práva při vydání zprávy o stavu lidských 

práv ve Venezuele, z 30. srpna 2017 

Prohlášení Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zeida Ra’ad Al Husseina při 36. 

zasedání Rady OSN pro lidská práva o globálních lidskoprávních problémech, z 11. září 

2017 

Prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN z 12. září 2017 

Prohlášení OHCHR o úmrtích ve venezuelských věznicích, z 29. března 2018 

Prohlášení Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zeida Ra’ad Al Husseina při 37. 

zasedání Rady OSN pro lidská práva o globálních lidskoprávních problémech, ze 7. 

března 2018 

 

Významným rozdílem oproti roku 2019 je změna Vysokého komisaře OSN pro lidská 

práva. Michelle Bachelet se stala Vysokou komisařkou na konci října 2018, jejím předchůdcem 

byl jordánský princ Zeid Ra’ad Al Hussein. Zeid Ra’ad Al Hussein, který byl v úřadu od září 

2014.93  

Zeid Ra’ad Al Hussein věnoval v průběhu let 2017-2018 mnohem méně pozornosti 

Venezuele než Michelle Bachelet v roce 2019. Důvodů může být několik. Nejpravděpodobnější 

 
93 OHCHR. Zeid warmly welcomes appointment of new UN Human Rights Chief [online]. Geneva: 10 August 2018. 

[cit. 2020-04-05]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=23446&LangID=E. 
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je, že OHCHR v letech 2017-2018 věnovala více pozornosti jiným lidskoprávním krizím, 

například situaci Rohingů v Myanmaru. Nasvědčuje tomu fakt, že na stránkách OHCHR bylo 

v období od 1.1.2017 do 31.12.2018 publikováno pouze 30 textů94 věnujících se alespoň 

částečně Venezuele, zatímco textů o Myanmaru bylo za stejné období 85. Humanitární i 

politická situace ve Venezuele byla klidnější v letech 2017 a 2018 než v roce 2019.  

Situace ve Venezuele v letech 2017 a 2018 má mnoho společného se situací v roce 2019, 

ale jsou zde patrné i důležité rozdíly. Některé příznaky humanitární krize jsou ve Venezuele 

přítomny dlouhodobě, přičemž zlomový byl rok 2014. V roce 2014 se začal zhoršovat nedostatek 

léčiv, lékařských pomůcek a jídla. Téhož roku začaly i velké protivládní demonstrace. Už v té 

době probíhala perzekuce opozičních stran a vůdce jedné z nich, Leopoldo López, byl odsouzen 

na 13 let kvůli údajnému povzbuzování ostatních ke způsobování násilí během demonstrace. 

Dlouhodobým problémem jsou také špatné životní podmínky ve věznicích, beztrestnost 

porušování lidských práv a útoky na lidskoprávní aktivisty a nezávislá média.95   

 

Přiřazování významu a souvislosti 

Význam je přisuzován podobným tématům jako v roce 2019. Největší význam je 

přisuzován politickým a občanským právům, řečníci se jim věnují mnohem častěji a podrobněji 

než ostatním skupinám lidských práv. Vysoký komisař nejčastěji komentoval omezení svobody 

shromažďování a svobody projevu a s tím související porušování lidských práv bezpečnostními 

složkami státu, ke kterému docházelo především v souvislosti s protivládními demonstracemi, 

jako zatýkání nepohodlných osob. Oba dva řečníci přikládali důležitost stavu právního státu a 

demokracie, včetně voleb a rozdělení moci. Tomuto tématu je věnováno jedno celé prohlášení 

Vysokého komisaře, navíc ho řečníci zmiňují i v několika dalších projevech. Věty Vysoké 

komisaře o mučení naznačují, že tématu mučení je přikládána velká důležitost, ale nejedná se o 

tak časté téma – je zmíněno pouze ve třech textech.  

We call on the Venezuelan government to adopt immediate measures to address the conditions 

of detention to ensure that they comply with international human rights norms and standards, 

including the prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

To this end, we urge the authorities to ratify the Optional Protocol to the Convention against 

 
94 OHCHR. OHCHR Latest News [online]. [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/EN/ 

NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx. 
95 Human Rights Watch. Venezuela: Events of 2016 [online]. [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: 

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/venezuela. 
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Torture, so as to enable independent prison monitoring by an international body. 

Zásadním rozdílem je, že Zeid Ra’ad Al Hussein používá slovní obrat crimes against 

humanity: My investigation suggests the possibility that crimes against humanity may have been 

committed (…). Evokuje to velice závažnou lidskoprávní situaci a závažné obvinění venezuelské 

vlády, ačkoliv diplomatický diskurz toto tvrzení oslabuje slovy jako may a possibility, a také tím, 

že věta přesně nevyjadřuje, jaký aktér se zločinů proti lidskosti dopustil.  

V žádném z projevů z let 2017-2018 není použito slovní spojení humanitární krize, 

situace je označována jako economic and social crisis. Na rozdíl od projevů z roku 2019 je zde 

nižší intenzita výroků o ekonomické a sociální situaci, je upozaďována oproti porušování 

občanských a politických práv. Řečníci se k ní vyjadřují sporadicky a v obecných obrysech, aniž 

by se odvolávali na konkrétní data či ekonomické ukazatele: Shortages of medicine and food 

across the country, and spiralling prices, are severely affecting economic and social rights. 

S touto situací je dávána do souvislosti migrace: As the economic and social crisis in Venezuela 

deepens, we have received reports of a marked increase in Venezuelans arriving in neighbouring 

countries… I když se Vysoký komisař zmiňuje o migraci pouze ve dvou projevech, klade na ni 

značný důraz: I am deeply disturbed by the growing exodus of Venezuelans from their country, 

many of them in search of access to food and basic services. Na druhou stranu v porovnání 

s texty Vysoké komisařky z roku 2019 je zanedbávána otázka lidských práv venezuelských 

migrantů a uprchlíků, není předmětem analyzovaných textů. Lidská práva uprchlíků možná 

nebyla prioritou Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, protože v otázce uprchlíků má své 

kompetence Vysoký komisař OSN pro uprchlíky. 

Prohlášení generálního tajemníka jsou zaměřena především na vyzývání venezuelských 

politických aktérů k dialogu a vyjednávání s cílem vyřešit situaci v zemi. K lidským právům se 

vyjadřuje jen okrajově a všeobecně: A national dialogue is urgently needed in Venezuela 

between the Government and the opposition to achieve two major objectives: the eradication of 

violence, abuses and fanaticism; and the preservation of an agreed constitutional path. 

Všeobecnost je pro prohlášení generální tajemníka příznačná, tajemník zároveň počítá s tím, že 

příjemce se dobře orientuje v aktuální situací ve Venezuele: We are concerned about the latest 

developments in Venezuela and urge that all efforts be made to lower tensions… 
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Identita 

Zeid Ra’ad Al Hussein vykresluje svou identitu podobně jako Michelle Bachelet, 

vyžaduje to role Vysokého komisaře. Naopak identita, kterou přisuzuje venezuelské vládě je 

vykreslována pouze negativně a pozitivní slovní obraty jako I thank, I acknowledge, I welcome 

nebo I appreciate téměř chybí. Jediný pozitivní obrat se nachází v prohlášení mluvčího 

Vysokého komisaře OSN z 19. května 2017: We welcome her announcement that the deaths will 

be investigated -- and we believe it is important they are properly investigated. Kromě I am 

concerned používal Al Hussein i další slovní obraty, které Bachelet nepoužívá: I am disturbed a I 

am alarmed. Závažnost situace zvyšuje používáním příslovcí deeply, increasingly a seriously. 

Identita generálního tajemníka neprošla výraznými změnami v porovnání s rokem 2019. 

Ukazuje, že vůči situaci ve Venezuele není lhostejný: The international community and myself 

wish for peace and democracy for Venezuela. Vyzdvihuje tím demokracii a mír jako základní 

hodnoty OSN.  

Nejvýraznějším rozdílem je v tom, jak generální tajemník adresuje řešení krize. V 

projevech z let 2017-2018 se mnohem častěji objevovalo slovo solution, a věty o vyřešení 

situace než v projevech z roku 2019: There will not be a solution if it is imposed.  The way out is 

through an agreement, elections and respect for fundamental rights and constitutional powers.  

The way out must be found by Venezuelans alone, and the international community must support 

peaceful outcomes based on political dialogue.  Only a political solution can restore hope to 

Venezuela. … that the Venezuelan crisis cannot be solved through the imposition of unilateral 

measures, but requires a political solution based on dialogue and compromise. Vykresluje OSN 

jako organizaci, která má zájem na mírovém vyřešení situace ve Venezuele, ale nezasahuje do 

vnitřních záležitostí státu a neschvaluje, aby do nich zasahoval jiný stát. Zároveň v poslední větě 

zřejmě kritizuje americké sankce (unilateral measures). Jeho názor o politickém řešení 

založeném na dialogu a kompromisech je prezentován jako jediný možný. Přebírá tím identitu 

důležitého aktéra, jehož názor by měli ostatní brát v úvahu a pokud možno zrealizovat. 

Identita, jakou připisuje generální tajemník venezuelské vládě se nezměnila: …critical 

issues that they had already agreed to place on the agenda, namely the balance of power among 

branches of the State, the electoral calendar, human rights, truth and justice, and the 

socioeconomic situation. 

Identita, kterou vládě připisoval Vysoký komisař se do značné míry shoduje s identitou, 

kterou jí přisuzuje Michelle Bachelet. Vysoký komisař Al Hussein jí připisuje identitu vlády, 
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která nedodržuje mezinárodní lidskoprávní normy ani standarty pro vyšetřování porušení 

lidských práv, a nemá zájem udělat ústupky, jako například podepsat dodatkový protokol k 

Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, 

který by umožnil monitorování životních podmínek ve věznicích. Obecně vzato, je to identita 

vlády, které příliš nezáleží na své reputaci ani na názorech OSN. 

 

Vztahy 

Analyzované texty naznačují, že Vysoký komisař Zeid Ra’ad Al Hussein se zřejmě snažil 

více o dobré vztahy s mezinárodním společenstvím než s venezuelskou vládou. Naznačuje to 

častá zřetelná kritika vládních činitelů:  

The policies pursued by the authorities in their response to the protests have been at the cost of 

Venezuelans’ rights and freedoms; “Demonstrators and journalists were labelled by high-level 

authorities as ‘enemies’ and ‘terrorists’ – words that did little to counter, and may even have 

contributed to, the climate of violence and polarization. 

Stejně jako v projevech Michelle Bachelet, i zde je patrný vztah učitel-žák: I encourage 

the Venezuelan Government to follow up on the recommendations made in the report and to use 

its findings as guidelines to seek truth and justice for the victims of human rights violations and 

abuses. 

Příjemci textů generálního tajemníka se shodují s těmi zmíněnými v analýze textů z roku 

2019. Generální tajemník do svých projevů více zahrnuje opozici a zdůrazňuje nutnost řešit 

situaci pomocí dialogu mezi vládou a opozicí: A national dialogue is urgently needed in 

Venezuela between the Government and the opposition; once again urges the Government of 

Venezuela and the opposition to relaunch negotiations for the benefit of the Venezuelan people; 

We call on the Government of Venezuela and the opposition to engage sincerely to reactivate 

dialogue efforts. Generální tajemník v roce 2019 nahradil slovo opposition spojením all actors 

nebo main political actors. Důvodem bylo zřejmě zvýšené napětí mezi venezuelskou vládou a 

opozicí. 

S tím souvisí, že oba řečníci přikládali velký význam mediaci, která probíhala pod 

záštitou Norska a Vatikánu, generální tajemník také nabídl své mediační služby. Téma mediace 

se vyskytlo ve třech textech. I welcome mediation efforts by the Vatican, (…). Kromě mediace a 

politického dialogu generální tajemník přisuzoval důležitost také zastavení násilí a stavu 
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právního státu a demokracie.  

Příjemci textů Vysokého komisaře a jeho mluvčích se liší v závislosti na tom, u jaké 

příležitosti řečník hovoří. Prohlášení před Radou OSN pro lidská práva mají stejné příjemce, 

jako jsou ti zmínění v analýze textů Vysoké komisařky z roku 2019. Nicméně mezi texty z let 

2017-2018 se nachází i prohlášení pronesená na tiskových konferencích, příjemci jsou proto 

novináři. 

 

Politika 

Stejně jako diskurz textů z roku 2019, i diskurz z předešlých let určuje, co je správné: 

lidská práva, mír, právní stát a demokracie. V prohlášeních Vysokého komisaře je venezuelská 

vláda vyobrazena jako protiklad těchto hodnot: There is a very real danger that tensions will 

further escalate, with the Government crushing democratic institutions and critical voices – 

including through criminal proceedings against opposition leaders, recourse to arbitrary 

detentions, excessive use of force, and ill-treatment of detainees, which in some cases amounts 

to torture. 

 

Praktiky 

Hlavní aktivitou generálního tajemníka bylo vyjadřování svých postojů vůči situaci ve 

Venezuele a nabádání venezuelských politických aktérů k podnikání určitých kroků k vyřešení či 

zlepšení situace. V porovnání s rokem 2019 generální tajemník v letech 2017-2018 více apeloval 

na mírové vyřešení situace ve Venezuele: …the international community must support peaceful 

outcomes based on political dialogue; a path conducive to a peaceful solution; address the 

country's challenges through mediation and peaceful means; ensure peaceful coexistence 

among all Venezuelans. Oproti tomu, v roce 2019 použil slovo peaceful pouze jednou.  

Častou aktivitou v rámci projevů Vysokého komisaře bylo naléhání na venezuelskou 

vládu: We call on the Venezuelan government to adopt immediate measures to address the 

conditions of detention to ensure that they comply with international human rights norms and 

standards, including the prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. Vládu vyzýval například k dialogu s opozicí, k respektování právního státu a 

lidských práv, nepoužívání nadměrné síly k potlačení demonstrací, propuštění demonstrantů z 

vězení a vyšetřování případů porušení lidských práv. Jeho výzvy ale nebyly adresovány pouze 
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vládě, některé jsou určené opozici nebo demonstrantům: We also call on all people in Venezuela 

to only use peaceful means to make themselves heard (…). 

 

Znakové systémy a vědění 

I v případě Vysokého komisaře Al Husseina je patrný důraz na využívání důvěryhodných 

zdrojů a poskytování pravdivých informací.  

My Office has also received credible reports of hundreds of extra-judicial killings in recent 

years…; We note that up to 22 June, according to the Attorney General’s Office, 75 people had 

died…; On the issue of Mr. Henrique Capriles allegedly being prevented from leaving 

Venezuela, (…). 

Nicméně u Michelle Bachelet byl tento důraz větší. Měla možnost vyzdvihovat vlastní 

sběr dat a setkání s obětmi, protože jí a jejímu týmu bylo umožněno Venezuelu navštívit. Oproti 

tomu Al Hussein neměl možnost sbírat data přímo ve Venezuele. 

 

3.1.2. Analýza zpráv OHCHR 

Tato analýza bude vycházet ze Zprávy Vysoké komisařky OSN pro lidská práva o 

lidskoprávní situaci ve Venezuele z 5. července 2019. 

Zpráva Vysoké komisařky OSN pro lidská práva o lidskoprávní situaci ve Venezuele z 5. 

července 2019 byla napsána na žádost Rady OSN pro lidská práva, která o napsání této zprávy 

požádala ve své rezoluci z 27. září 201896. Zpráva se zaměřuje na lidskoprávní situaci ve 

Venezuele od roku 2018, ale také bere v úvahu dřívější vývoj, pokud je k určitému tématu 

relevantní: On 13 May 2016, the President of the Republic declared a “state of exception,”… 

 

Přiřazování významu a souvislosti 

Témata, kterým je přikládána důležitost, se do značné míry shodují s tématy z projevů 

Michelle Bachelet. Největší důraz je kladen na porušování práv občanských a politických. 

Zásadním tématem je mučení, zpráva obsahuje i výčet používaných metod mučení: … women 

 
96 United Nations. Resolution adopted by the Human Rights Council on 27 September 2018 [online]. [cit. 2020-04-

21]. Dostupné z: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/293/63/PDF/ 

G1829363.pdf?OpenElement. 
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and men were subjected to one or more forms of torture or cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment, including electric shocks, suffocation with plastic bags, water 

boarding, beatings, sexual violence, water and food deprivation, stress positions and exposure to 

extreme temperatures. 

Velký důraz je kladen i na represe a perzekuci z politických důvodů a nadměrné 

používání síly a zabíjení během bezpečnostních operací. Zpráva poměrně detailně popisuje 

běžný průběh bezpečnostní operace FAES: They would separate young men from other family 

members before shooting them. According to their relatives, almost all of the victims had one or 

more shots in the chest (…). Neméně pozornosti je věnováno ekonomickým a sociálním právům, 

včetně práva na zdraví. Tématy, kterým je věnováno poměrně málo pozornosti, jsou svoboda 

projevu a svoboda slova. 

Zpráva adresuje širší okruh lidských práv než projevy: Venezuelans face obstacles to 

obtain or legalize documentation, which infringe their right to leave their country and the right 

to an identity. These obstacles also have a negative impact on the right to acquire a nationality 

and the right to family life (…). Slovo right v tomto kontextu dodává důležitost sdělení, a 

upozorňuje čtenáře, že zmíněné aspekty také patří mezi lidská práva a stát by je měl garantovat. 

Velká část zprávy je deskriptivního charakteru, popisuje nejdůležitější události a 

fungování a složení venezuelského státního aparátu: The security apparatus includes the 

Bolivarian National Guard (GNB), the Bolivarian National Police (PNB) and its Special Action 

Forces (FAES), (…). Tyto informace deskriptivního charakteru jsou nezbytné, aby čtenář dobře 

porozuměl zprávě a situaci v zemi. 

Zpráva často odkazuje na výpovědi obětí či jejich rodinných příslušníků, a využívá 

k tomu nepřímou řeč: Availability of sufficient quality food is deficient, with interviewees 

reporting (…); Notwithstanding some general government subsidies, people interviewed by 

OHCHR consistently stressed that (…). Používání výpovědí obětí dodává textu na 

důvěryhodnosti. 

 

Identita 

Stejně jako u mluvených projevů, i zde je základem identity OSN objektivita, 

spravedlivost a nestrannost. Je to zřejmé například z toho, že zpráva uznává, že ne všechny 

protivládní demonstrace byly potlačovány za přílišného použití násilí: In 2019, security forces 
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did not resort to excessive force during all demonstrations. Dojem důvěryhodnosti zprávy 

posiluje i to, že zpráva odkazuje na zdroje informací, mezi které patří například Organizace pro 

výživu a zemědělství, Caritas, i venezuelské neziskové organizace Foro Penal Venezolano, 

Espacio Público, Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, a další. 

Zpráva vykresluje OHCHR jako důležitého aktéra, který má důvěru venezuelské vlády: 

The Government has recognized that a problem exists regarding access to justice for all people 

and has asked OHCHR to help them resolve this issue. Také by mohlo jít o upozornění na 

úspěšnost OHCHR pod vedením Michelle Bachelet, protože v předchozích letech vláda 

nabízenou pomoc nepřijímala. Sloveso has recognized má pozitivní konotaci, není totiž 

pravidlem, že vláda existenci problémů uznává. Důležitost OHCHR dodává i výčet ústupků, 

které vláda udělala u příležitosti návštěvy Vysoké komisařky: The Government has also agreed 

that OHCHR will be granted full access to detention centres to monitor conditions of detention 

and speak to detainees. Za pozitivní aspekt identity venezuelské vlády lze považovat i to, že 

vláda uznala existenci vážných nedostatků ve vězeňském systému: Detainees have limited access 

to food, water, sanitation, sunlight, and recreation facilities. (…). These conditions were 

recognized by the authorities during the visit of the High Commissioner. Zároveň text 

poukazuje na důležitost a užitečnost návštěvy Vysoké komisařky v zemi.  

I identita vlády je vykreslovaná podobně jako v projevech. Zpráva upozorňuje na to, že 

vláda porušuje své závazky vyplývající z mezinárodního práva: Information verified by OHCHR 

confirms violations of the right to food, including the State’s obligation to ensure the population 

is free from hunger. Tím na sebe OHCHR přebírá identitu někoho, kdo rozhoduje o správnosti 

činů jiných aktérů. Zpráva navíc upozorňuje na nesrovnalosti mezi údaji, které publikuje vláda a 

údaji od neziskových organizací či daty OHCHR: According to the Government, 12,913 

demonstrations took place in 2017, 7,563 in 2018, and 3,251 between 1 January and 12 May 

2019. However, according to the NGO “Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social” 

(OVCS), 9,787 protests took place in 2017, 12,715 in 2018 and 9,715 between 1 January and 31 

May 2019. Tím pádem vyjadřuje pochybnosti nad důvěryhodností vlády. Zpráva také zdůrazňuje 

nezájem vlády řešit problémy, na které OHCHR upozorňovala v předchozích letech: Impunity 

factors identified in 2018 remain, including the lack of cooperation of security and armed forces 

with investigations, (…). 

Ve zprávě se několikrát vyskytuje slovní obrat OHCHR is concerned: OHCHR is 

particularly concerned about reports of threats and violence against indigenous authorities and 
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leaders,… V porovnání s výskytem obratů I am concerned nebo we are concerned v projevech 

Michelle Bachelet je výskyt spojení OHCHR is concerned ve zprávě řidčí. Nicméně znepokojení 

OHCHR nad situací ve Venezuele je patrné z celé zprávy. Použití spojení s concerned mohlo být 

omezováno, aby zůstal zachován objektivní charakter zprávy. 

 

Vztahy 

Primárním příjemcem zprávy je Rada OSN pro lidská práva a venezuelská vláda. Ve 

vztahu k Radě OSN pro lidská práva je záměrem zprávy kromě informování také zajistit to, aby 

Rada požádala OHCHR o další monitorování a analyzování situace ve Venezuele: The Human 

Rights Council could request OHCHR to focus on ensuring accountability for human rights 

violations and abuses in Venezuela, including by enhancing its monitoring, documentation, 

analysis, and public reporting on the human rights situation.  

Co se týče vztahu s vládou, zpráva je vůči jejímu počínání kritická. Ze zprávy je zřejmá 

například kritika vlády kvůli stavu zdravotnictví: Violations of the right to health resulted from 

the Government’s failure to fulfil its core obligations, which are non-derogable, even for 

economic reasons. Podobným způsobem zpráva popisuje i nevůli vlády zajistit nestranné 

vyšetřování porušování lidských práv a odsoudit viníky, nepublikování dat o stavu veřejného 

zdravotnictví, kontraproduktivnost dlouhodobých vládních politik, nečinnost vlády v době 

zhoršující se krize, a mnoho dalších problémů.  

Ačkoliv užití sloves jako have to ve vztahu k vládě není časté, jejich existence nese 

náznak vztahu učitel-žák: The State has yet to undertake an independent, impartial investigation 

into the incidents. 

Sankce, které uvalily některé země na Venezuelu, nejsou kritizovány tak otevřeně či 

intenzivně jako v projevech Michelle Bachelet. Upozadění tématu sankcí naznačuje i to, že text 

nejmenuje země, které na Venezuelu sankce uvalily, a jejich výčet se nachází pouze v poznámce 

pod čarou: The large majority of sanctions that have been imposed to date by a number of States 

and a regional organization are targeted in nature, (…). One country to date has imposed 

broader, sectoral sanctions, as of 29 August 2017. Z kontextu je zřejmé, že slovním spojením 

one country jsou myšleny Spojené státy americké, ale v textu ani v poznámkovém aparátu to 

zmíněno není, autor tedy předpokládá, že čtenář má určité znalosti mimotextové reality. 

Na rozdíl od mluvených projevů se zde nevyskytují neosobní slovní obraty typu there has 
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been, které neprozrazují činitele. Činitel je ve zprávě vždy specifikován: GNB and PNB have 

been responsible for the excessive use of force in demonstrations since at least 2014. Zmíněné 

slovní obraty nejsou používány zřejmě proto že zpráva na rozdíl od projevů vyžaduje vyšší míru 

konkrétnosti a pokud není možné informaci ověřit, jsou použita slova allegedly, alleged a may. 

Kromě vyjadřování nejistoty o pravdivostí informace mohou tato slova také v některých 

případech sloužit k oslabení síly tvrzení: This targeted repression manifests itself in a multitude 

of human rights violations, which may amount to persecution on political grounds. 

 

Politika 

Zhoršování reputace vlády je umocněné tím, že zpráva upozorňuje na porušování 

mezinárodního práva. Pozitivních tvrzení o vládě je zanedbatelný počet, takže zpráva 

k vylepšování reputace vlády nepřispívá.  

 

Praktiky 

Zprávy slouží nejen k předávání informací, OHCHR z dat vyvozuje své vlastní závěry: 

OHCHR is concerned that if the situation does not improve, the unprecedented outflow of 

Venezuelan migrants and refugees will continue to grow, and conditions of those remaining will 

worsen.  

Na závěr dává OHCHR doporučení venezuelské vládě a Radě OSN pro lidská práva. 

První část doporučení pro vládu adresuje nejzávažnější lidskoprávní problémy, a OHCHR na ně 

klade velký důraz prostřednictvím slova immediately. Druhá část doporučení je oproti tomu 

upozaděna a tématům, kterými se zabývá, přikládá menší důležitost: In addition, OHCHR calls 

on the Government to: (a) Regularly publish comprehensive health and nutritional data (…).  

Doporučení adresují lidskoprávní problémy popsané v první části práce. Například 

doporučení Adopt effective measures to protect human rights defenders, and media professionals 

by mohlo vycházet z následujících vět: Human rights defenders were victims of defamation 

campaigns in pro-government media, and subjected to surveillance, intimidation, harassment, 

threats and arbitrary detention; Detention of journalists increased, including of foreign 

journalists… Většina doporučení není příliš specifická, jedná se spíše o výčet lidskoprávních 

problémů, které vyžadují nápravu. Doporučení využívají slovní obraty jako Take all necessary 

measures; immediate measures a effective measures, které nejsou specifické a nechávají prostor 
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pro interpretaci ze strany venezuelské vlády. Jedno z konkrétnějších doporučení je to následující: 

Dissolve FAES and establish an impartial and independent national mechanism, with the 

support of the international community, to investigate extrajudicial executions during security 

operations (…). 

 

Znakové systémy a vědění 

Ve zprávě je uvedeno, že využívá gender-based approach. Lidskoprávní problémy jsou 

často analyzovány z genderové perspektivy, například v kapitole o migraci se zpráva věnuje 

důvodům migrace, které jsou specifické pro ženy: For women, additional drivers include lack of 

access to pre and post-natal care, and insufficient protection mechanisms from domestic 

violence. Genderová perspektiva je patrná i z doporučení, která dává OHCHR vládě: Ensure the 

right to a remedy and reparation for victims, with a gender-sensitive approach.  

Je zde patrný velký důraz na důvěryhodnost a pravdivost dat, která byla použita 

k vypracování zprávy: … OHCHR exercised due diligence to assess the credibility and reliability 

of all sources and crosschecked the information gathered to confirm its validity. Je to zřejmé 

také z toho, že popisuje, kde a s jakými aktéry OHCHR vedla rozhovory a uvádí přesný počet 

rozhovorů. Ověřování informací je zmiňováno i v samotném textu zprávy: Information verified 

by OHCHR confirms violations of the right to food…  

 

K doplnění analýzy a kontextu použiji následující zprávy OHCHR: 

Porušování lidských práv ve Venezuele: zhoršující se situace s koncem v nedohlednu, 

z června 2018. 

Porušování lidských práv v kontextu demonstrací ve Venezuele, které proběhly od 1. 

dubna do 31. července 2017, z října 2017. 

 

Přiřazování významu a souvislosti 

Témata těchto dvou zpráv se do značné míry shodují se zprávou z roku 2019. Některá 

témata jsou ale v jedné zprávě upozaďována, zatímco v druhé jim je přisuzována důležitost. Jde 

například o lidská práva indiánů. Ve zprávě z roku 2019 je jim věnovaná podkapitola v rámci 
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kapitoly ohrožených skupin, která se zabývala také migranty a uprchlíky. Oproti tomu ve zprávě 

z roku 2018 je o indiánech pouze jedna zmínka, a zpráva z roku 2017 toto téma vynechává. 

Zpráva z roku 2019 upozaďuje téma politické krize, jelikož ostatní zprávy se tomuto tématu 

věnují na úvod společně s ekonomickou a sociální krizí. Nezmiňuje tak ani snahu Juana Guaidóa 

o převzetí prezidentského úřadu, ačkoliv se to událo během období, kterému se zpráva věnuje. 

Dalším rozdílem je například to, že zpráva z roku 2019 neinformuje o souzení civilistů 

vojenskými soudy, ačkoliv předchozí zprávy se tomuto tématu věnovaly. 

I zde byl největší důraz kladen na práva občanská a politická, především mučení, 

používání nadměrné síly a mimosoudní zatýkání a zabíjení během demonstrací a bezpečnostních 

operací, omezování svobody slova a útoky na opozici.  

Ačkoliv je styl zpráv velmi podobný, rozdíly jsou v tom, jak pracují s výpověďmi obětí a 

jejich rodin nebo dalších svědků. Zprávy z let 2017 a 2018 přikládají velký význam výpovědím 

svědků, které často citují: “They [security forces] killed my son to say to the press that they got a 

criminal.” Father of a 16 year-old boy killed in Caracas. Citace jsou uvedeny na začátku 

hlavních podkapitol, ale vyskytují se hojně i v textu. Na rozdíl od nepřímé řeči, používané ve 

zprávě z roku 2019, mohou citace více působit na emoce čtenáře.  

S tím souvisí také důraz na případy jednotlivců. Jelikož zpráva z roku 2018 má být 

update zprávy z předchozího roku, přináší nové informace osobách, které byly zmíněny ve 

zprávě z roku 2017: On 10 April 2017, Yoinier Peña, a 28-year old male with a disability, was in 

a demonstration in Barquisimeto. (…) (2017). In the case of Yoinier Peña, killed on 10 April 

2017 in the state of Lara, prosecutors had failed to subpoena the alleged perpetrator (…) (2018). 

 

Identita 

Nestrannost je důležitým aspektem identity OHCHR, snaží se ji dávat najevo například 

tím, že kromě násilí na demonstrantech se věnuje i násilí páchanému protivládními demonstranty 

na bezpečnostních složkách: As a reaction to the disproportionate use of force by security forces, 

groups of anti-Government protestors started to use violent means. 

Z toho, jak je prezentován záměr zprávy, lze odvodit, jakou identitu připisuje OHCHR 

sama sobě: The report aims at documenting the commission of serious human rights violations in 

the country in order to contribute to the implementation of effective measures of redress and 

prevent their recurrence, as well as to contribute to a better understanding of their root causes. 
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Vykresluje se jako aktivní aktér, ne jako pasivní pozorovatel, který by situaci jen monitoroval. 

Pokud by venezuelská vláda měla zájem, OHCHR by za určitých podmínek zahájila technickou 

spolupráci. OHCHR zároveň chce působit jako organizace, která je schopná kompromisu, což se 

projevuje například používáním slova dialogue (viz níže). 

Venezuelský státní aparát je vykreslován jako netransparentní, například proto, že vláda 

nezveřejňuje důležitá data, a v některých případech je odmítá poskytnout i na žádost OHCHR: 

Despite requests, OHCHR did not receive information from the Venezuelan authorities on the 

number of detentions recorded since 1 April 2017. 

Když už vláda informace poskytne, mohou existovat pochyby o jejich pravdivosti či 

vhodnosti metodologie použité při sběru dat. Zpráva otevřeně zpochybňuje důvěryhodnost 

venezuelského státního aparátu: … the new Attorney-General declared that 84 out of 110 cases 

of civilians detained during the protests and processed before the military jurisdiction would be 

transferred to the regular justice system. However, at that time more than 600 civilians had been 

brought before military tribunals, a discrepancy which was not addressed… 

Vládě je připisována přímá zodpovědnost za porušování celé škály lidských práv: 

OHCHR documented that State authorities’ ineffective measures or inaction to address the 

acute deterioration of health care facilities and equipment, the unavailability of medicines, (…), 

led to violations of the right to an adequate standard of health of a large number of people 

throughout the country. Vyplývá z toho také identita státního aparátu neschopného efektivně 

adresovat krizi či mající nezájem situaci řešit (nebo přiznat existenci problémů). OHCHR se při 

posuzování efektivity staví do nadřazené pozice. 

Zprávy velmi často upozorňují na porušování mezinárodního i vnitrostátního práva či 

standardů: Accounts gathered by OHCHR revealed that security forces breached domestic and 

international standards by using force in a non-progressive manner, and in violation of the 

principles of necessity and proportionality. Zdůrazňují tím závažnost situace a nutnost, aby vláda 

plnila své závazky. 

Zpráva odkazuje na dokumenty OSN, které udávají mezinárodní standardy: Based on 

international standards regulating the use of force, intentional use of lethal force is only lawful 

where it is strictly unavoidable to protect another life from an imminent threat. Zpráva z roku 

2018 navíc několikrát odkazuje na vyjádření Výboru OSN pro ekonomická, sociální a kulturní 

práva: However, in light of General Comments No. 12 of the Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights, OHCHR considers that the CLAPs programme does not comply with 
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certain standards related to the right to food. Poukazováním na tyto dokumenty podporuje svá 

tvrzení o porušování mezinárodního práva a dodává svým tvrzením legitimitu. 

Ve zprávě z roku 2017 se žádné spojení ve smyslu I am concerned nevyskytuje a v roce 

2018 se objevuje pouze jednou. Slovní obraty se slovesem condemn, disturbed nebo alarmed, 

které byly příznačné pro projevy, se nevyskytují v žádné ze zpráv. Z toho vyplývá, že OHCHR 

chce působit objektivně, a tak především předkládá informace a vyhodnocuje je v kontextu 

mezinárodního práva. Komentování situace z pohledu OHCHR a vyjadřování její pozice je 

v porovnání s projevy upozaděno. 

 

Vztahy 

Vět s kritickým pohledem vzhledem k vládě bylo mnoho ve všech třech zprávách. Slova 

failure nebo failed ve vztahu ke státnímu aparátu se nejčastěji objevovala ve zprávě z roku 2018, 

a to dvanáctkrát. Naopak ve zprávě z roku 2017 bylo použito slovo failed pouze jednou. Diskurz 

zpráv z let 2017 a 2018 nenaznačuje, že by se autoři textů snažili o udržování dobrých vztahů 

s venezuelskou vládou pomocí diplomatického jazyka, jejich záměrem bylo spíše podat 

objektivní zprávu Radě OSN pro lidská práva.  

Ve zprávách OHCHR několikrát vyjadřuje svou nelibost nad tím, že jejím pracovníkům 

byl zakázán přístup do země: As the Venezuelan Government did not grant OHCHR access the 

country...; OHCHR continues to request full and unfettered access to the Bolivarian Republic of 

Venezuela … and stands ready to engage in dialogue with the Government, including on 

technical cooperation. Je zřejmé, že OHCHR se se zákazem vstupu nechtěla smířit. Použití slova 

dialogue naznačuje partnerský, rovnocenný vztah. OHCHR tak zřejmě usiluje o zlepšení vztahu 

za tím účelem, aby jí bylo umožněno zemi navštívit. 

Kromě partnerského vztahu je i v těchto zprávách je často patrný vztah učitel-žák: Given 

the responsibilities of the Bolivarian Republic of Venezuela as a member of the Human Rights 

Council, OHCHR expects that these recommendations be promptly implemented. 

Ze zprávy z roku 2018 je zřejmé, že tato zpráva nebyla napsána na žádost Rady OSN pro 

lidská práva: …the Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela questioned 

whether the High Commissioner held the mandate to issue a public report in the absence of a 

request from the Human Rights Council. Zřejmě v odpovědi na toto nařčení zpráva uvádí, že 

mandát k jejímu sepsání OHCHR odvozuje od mandátu Vysokého komisaře: The present report 
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is produced pursuant to the mandate of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights under General Assembly resolution 48/141 (…) “[t]o play an active role in removing the 

current obstacles and in meeting the challenges to the full realization of all human rights and in 

preventing the continuation of human rights violations throughout the world.”. I zpráva z roku 

2017 vysvětluje svůj mandát odkazováním na rezoluci 48/141. 

 

Politika 

Reputaci vlády poškozují tvrzení o porušování závazků vyplývajících z mezinárodního 

práva, ale také tvrzení o nečinnosti vlády během krize a neochotě uznat závažnost situace: While 

the Government has recognized some level of medicine shortage, it has not acknowledged the 

ongoing health crisis and has not sought international cooperation to the levels warranted by the 

situation.  

 

Praktiky 

Praktiky se do značné míry shodují s praktikami vyjmenovanými u zprávy z roku 2019. 

Stejně jako v případě zprávy z roku 2019, i na konci těchto zpráv se nacházejí doporučení pro 

vládu a Radu OSN pro lidská práva. Výjimkou je zpráva z roku 2017, která se kromě vlády a 

Rady OSN pro lidská práva v doporučeních obrací i na venezuelskou opozici: OHCHR calls on 

to opposition parties to: Condemn all acts of violence, in particular when they originate from 

groups of violent protestors. Zřejmě tím dává najevo svou nestrannost, protože žádá o zastavení 

násilí nejenom vládu, ale i opozici. 

 

Znakové systémy a vědění 

Zprávy nepoukazují na gender-based approach jako zpráva z roku 2019. Nicméně je 

zřejmé, že tento přístup využívaly také, i když jen v omezené míře.  

Stejně jako ve zprávě z roku 2019, i zde byl kladen velký důraz na používání informací 

od důvěryhodných zdrojů a ověřování jejich pravdivosti. 

V textu se občas objevují slova ve španělštině: The approval processes of fiadores…; The 

carnet de la patria has also been requested…Výskyt španělských slov nebyl ve dříve 

analyzovaných textech natolik patrný. V textu se také často objevovaly právnické termíny: 
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subpoena, incommunicado detention, modus operandi, de facto or de jure adverse 

discrimination, had been caught in flagrante delicto, atd. 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat přístup představitelů OSN k tématu porušování lidských 

práv ve Venezuele. K tomuto účelu byla využita metoda diskurzivní analýzy podle Jamese Paula 

Geea, vycházející z konceptu sedmi stavebních jednotek jazyka. Analyzované texty se 

v mnohém shodují, ve všeobecné rovině je spojuje negativní nahlížení počínání venezuelské 

vlády, jejich záměry jsou však odlišné. 

Diskurzivní analýza autorce umožnila odpovědět na tyto výzkumné otázky: 

Jak se vyvíjí diskurz představitelů OSN o lidských právech ve Venezuele? 

Vývoj diskurzu představitelů OSN o lidských právech ve Venezuele lze hodnotit podle 

kvalitativních a kvantitativních aspektů. Z kvantitativního hlediska je zřejmé, že v roce 2019 

bylo vydáno více prohlášení Vysoké komisařky pro lidská práva než v letech předchozích. Navíc 

se Vysoká komisařka Michelle Bachelet věnovala v projevech pouze situaci ve Venezuele, 

zatímco předchozí Vysoký komisař, Zeid Ra’ad Al Hussein často v jednom proslovu komentoval 

lidskoprávní situaci ve dvou i více státech, a prohlášení týkající se Venezuely byly výrazně kratší 

než v případě Bachelet. Z kvalitativního hlediska je vývoj diskurzu Vysokého komisaře 

podmíněn dvěma hlavními faktory. Jedním je vývoj samotné situace ve Venezuele, a druhým je 

změna Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. 

Rozdíly v diskurzu způsobené změnou Vysokého komisaře lze vysvětlit mimo jiné 

rozdílnými vztahy mezi venezuelskou vládou a komisařem či komisařkou. Minulý Vysoký 

komisař OSN Zeid Ra'ad Al Hussein neměl dobré vztahy s venezuelskou vládou. Několikrát 

žádal Madurovu vládu o povolení k vstupu do Venezuely, aby mohl ověřit lidskoprávní situaci 

v zemi, Maduro jeho žádosti ani jednou nevyhověl a označil ho za příznivce „venezuelské 

fašistické pravice“97 a „loutku USA“98. Důvodem mohla být Al Husseinova kritika vůči 

venezuelské vládě. Naopak Michelle Bachelet v roli Vysoké komisařky OSN pro lidská práva se 

 
97 Presidente Maduro denuncia a Zeid Ra’ad Al Hussein como pieza de EEUU en la ONU contra Venezuela. In: 

Youtube [online]. 09.03.2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=whxdRVkMNi8. 

Kanál uživatele Multimedio VTV. 
98 Reuters. Venezuela's Maduro calls U.N. rights chief a U.S.-backed 'tumor' [online]. [cit. 2020-04-04]. Caracas: 

March 10, 2018. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-un/venezuelas-maduro-calls-u-

n-rights-chief-a-u-s-backed-tumor-idUSKCN1GM00N. 
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podařilo vyhnout kritice ze strany venezuelské vlády, svou úlohu Vysoké komisařky ve vztahu 

k Venezuele pojala jinak než její předchůdce a k dobrým vztahům mohla přispět mimo jiné i 

kulturní blízkost. Podařilo se jí zařídit vůbec první návštěvu Vysokého komisaře OSN pro lidská 

práva do Venezuely a zasloužila se o zlepšení spolupráce a vztahů mezi Venezuelou a OHCHR. 

Graf č. 1 – Srovnání počtu výskytů nejčastějších slov v projevech 

 

Vývoj diskurzu je patrný z četnosti slov charakteristických pro analyzovanou tematiku. 

Nicméně je potřeba vzít v úvahu, že ačkoliv bylo projevů z let 2017-2018 o dva více než projevů 

z roku 2019, texty z roku 2019 byly výrazně delší. V projevech z roku 2019 byla nejčetnější 

slova detention, economic, a victim(s), zatímco v letech 2017-2018 to byly peaceful, protests, 

urge a opposition. Častější užívání slov torture a victims v textech Michelle Bachelet lze 

zdůvodnit její návštěvou Venezuely, při které měla příležitost hovořit s obětmi a získat 

důvěryhodné informace o případech mučení. Na druhou stranu, Al Hussein se mohl vyhýbat 

častému obviňování venezuelského režimu z mučení, aby nedošlo k dalšímu zhoršování jeho 

vztahu s vládou. 

Rozdíl způsobený změnou Vysokého komisaře může být například zahrnování organizací 

občanské společnosti jako jednoho z aktérů. Zeid Ra’ad Al Hussein občanskou společnost 

upozaďuje, zatímco Michelle Bachelet ji zahrnuje jako jednoho z aktérů a v jednom ze svých 

proslovů oznamuje, že setkala se s jejími představiteli během své návštěvy Venezuely.  

Nárůst četnosti slova crisis lze vysvětlit vývojem situace ve Venezuele, jelikož v lednu 
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vznikla politická krize a humanitární situace se dále zhoršovala. Se zhoršováním situace také 

souvisí nárůst užívání slov migrants a refugees. Ačkoliv v roce 2018 počet migrantů překročil tři 

miliony, Vysoký komisař je zmínil pouze okrajově a používal pro migrující Venezuelce jiná 

označení, například exodus. V projevech Michelle Bachelet je migrace středně důležité téma, 

věnuje se mu ve čtyřech projevech. Adresuje jejich důvody k migraci, překážky a xenofobii, 

kterým v zahraničí čelí a případy porušování jejich práv.  

Tématy, kterým nebyla přikládána důležitost v projevech z let 2017-8 ale v roce 2019 se 

jejich výskyt výrazně zvýšil, jsou stav zdravotnictví, ekonomiky a základních služeb. Lze proto 

dojít k závěru, že Michelle Bachelet adresovala situaci ve Venezuele z komplexnějšího pohledu, 

protože se hlouběji zabývala širší škálou lidských práv než Al Hussein, včetně práva 

ekonomická, sociální, právo na vzdělání, právo na zdraví a dalších. Na druhou stranu, je možné 

že Bachelet adresovala širší spektrum lidských práv protože to vyžadovala neustále se zhoršující 

situace. Dalším rozdílem je i to, že texty z let 2017-2018 nezmiňují stav lidských práv 

indiánského obyvatelstva, zatímco v roce je tomuto tématu věnovaná značná pozornost. Přístup 

Michelle Bachelet byl komplexnější i v tom, že se věnovala i důsledkům porušování lidských 

práv (např. migrace) i faktorům, které mohou situaci ještě zhoršit (např. sankce). Prohlášení 

Michelle Bachelet navíc byly více zaměřené na konkrétní případy porušování lidských práv a 

poskytovala o nich více detailů než Al Hussein. To je zřejmé například z toho, že často spojovala 

porušování lidských práv s činností FAES, zatímco Al Hussein FAES nezmiňuje a porušování 

připisuje ozbrojeným složkám, aniž by je blíže specifikoval. 

Vysoký komisař Al Hussein používal častěji slova jako call on a urge. Snížení počtu 

těchto slov v projevech Michelle Bachelet je dáno změnou Vysokého komisaře a nesouvisí se 

situací ve Venezuele, protože zhoršení situace v zemi by mělo naopak vést k častějšímu 

vyzývání vlády. 

Mezi slova, která se objevují častěji v textech z let 2017-2018 než v roce následujícím 

patří freedom(s), což naznačuje, že porušování základních práv a svobod byla přikládána značná 

váha, ale později došlo ke změně diskurzu a na nedodržování svobod bylo upozorňováno 

různými způsoby, které nemusely vždy obsahovat slovo freedom (např. right to peaceful 

assembly). 

Na rozdíl od projevů Michelle Bachelet, v textech projevech z let 2017-2018 je 

opomíjena genderová perspektiva. Rozdíl v používání gender-based approach byl ještě 

výraznější v analyzovaných zprávách. Zmínek o ženách je nejvíce ve zprávě z roku 2019, ačkoli 
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ostatní zprávy mají více než dvojnásobný rozsah. Na rozdíl od zprávy z roku 2019 nezmiňují ani 

dopad, jaký má situace ve Venezuele na lidská práva dívek. 

Dalším výrazným rozdílem v případě zpráv OHCHR byl charakter závěrečných 

doporučení pro vládu a Radu OSN pro lidská práva. Doporučení ve zprávách z let 2017 a 2018 

jsou konkrétnějšího charakteru než ta ve zprávě z roku 2019. Tyto rozdíly jsou zapříčiněné 

změnou Vysokého komisaře. Důvodem konkrétnějších doporučení mohla být snaha OHCHR 

vyvíjet silnější tlak na ostatní aktéry. 

Doporučení OHCHR pro Radu OSN pro lidská práva z roku 2019 bylo neutrálnějšího, 

diplomatického charakteru v porovnání s doporučeními Al Husseina: The Human Rights Council 

could: Request OHCHR to focus on ensuring accountability for human rights violations and 

abuses in Venezuela, including by enhancing its monitoring, documentation, analysis, and public 

reporting on the human rights situation. OHCHR po Radě OSN pro lidská práva nežádá nic 

neočekávaného, doporučení je spíše formalitou. 

V každé ze zpráv z let 2017 a 2018 dává OHCHR Radě OSN pro lidská práva dvě 

doporučení, první je v obou zprávách téměř stejné: OHCHR calls on the Human Rights Council 

to: (1) Monitor the developments in the country and consider taking measures to prevent further 

deterioration of the human rights situation, and consider encouraging the General Assembly to 

do the same; (2) Invite the Venezuelan authorities to consider initiating discussions with 

OHCHR with a view to increasing OHCHR’s access to the country and engagement and 

technical cooperation with authorities and civil society; (3) Member States of the Human Rights 

Council should establish an international commission of inquiry to investigate human rights 

violations in the Bolivarian Republic of Venezuela. Prostřednictvím sloves calls on a should 

zprávy na Radu OSN pro lidská práva apelují mnohem silněji než zpráva z roku 2019, která 

uvádí doporučení slovem could. Záměr těchto zpráv ve vztahu k Radě OSN pro lidská práva byl 

jiný než v případě zprávy z roku 2019, a proto se zřejmě lišil i efekt, jaký zprávy měly na 

formování vztahu OHCHR s venezuelskou vládou. Záměrem není pouze pokračovat 

v monitorování situace, jako v případě zprávy z roku 2019. Zprávy z let 2017 a 2018 chtějí Radu 

OSN pro lidská práva přesvědčit, aby podnikla konkrétní kroky k řešení situace ve Venezuele. 

Navíc bod 2 naznačuje zoufalost nad tím, že se OHCHR nepodařilo přesvědčit vládu. Žádáním 

Rady OSN pro lidská práva o pomoc připouští svůj neúspěch. 

I doporučení pro vládu z let 2017 a 2018 byla specifičtější než ta z roku 2019. Například 

v otázce nadměrného používání síly bylo doporučení z roku 2019 velmi stručné a nenavrhovalo 
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konkrétní kroky, jaké by měla vláda podniknout: Cease and prevent excessive use of force 

during demonstrations. Oproti tomu zpráva z roku 2018 obsahovala kromě podobného 

nespecifického doporučení také několik konkrétních doporučení: The Attorney-General’s Office 

should re-establish the Forensic Unit against the Violation of Fundamental Rights, to restore its 

capacity to conduct independent investigations in cases allegedly involving security forces. 

Z toho vyplývá, že se Al Hussein snažil vyvíjet na venezuelskou vládu tlak, jeho zprávy a 

projevy proto byly často intenzivnější, odchylovaly se od diplomatických tvrzení Michelle 

Bachelet. Je to zřejmé například z toho, že Al Hussein použil několikrát spojení crimes against 

humanity. Dalším rozdílem oproti Bachelet je poměrně časté upozorňování na to, že určité 

složky státního aparátu porušují vnitrostátní právo. I zpráva z roku 2019 bere v úvahu 

vnitrostátní právo: OHCHR assessed the information it collected in light of international human 

rights law as applicable to Venezuela and pertinent domestic legislation, ale přímo v textu na 

jeho porušování neupozorňuje. Upozorňování na porušování vnitrostátního práva mohlo být 

negativně vnímáno venezuelskou vládou. 

 

Jak OSN ve svém diskurzu konstruuje porušování lidských práv ve Venezuele?  

Porušování lidských práv ve Venezuele je konstruováno jako nezpochybnitelné 

porušování závazků státu vyplývajících z mezinárodního práva. Zároveň je konstruováno jako 

krize, kterou je nutno řešit, a to nejlépe za pomoci OHCHR či jiných specializovaných agentur 

OSN relevantních k porušování určitých lidských práv. Tlak, který se jednotliví představitelé 

OSN (generální tajemník OSN António Guterres, Vysoká komisařka OSN pro lidská práva 

Michelle Bachelet a bývalý Vysoký komisař Zeid Ra’ad Al Hussein) za účelem zlepšení 

lidskoprávní situace ve Venezuele snažili vyvíjet se lišil, stejně jako vztahy jednotlivých 

představitelů s venezuelskou vládou. Způsob, jakým konstruují porušování lidských práv ve 

Venezuele je ovlivňován jejich vztahem k vládě a jejich funkcí v rámci OSN. 

Odpovědnost za porušování lidských práv je přičítána vládě, ačkoliv v případě práv 

ekonomických berou některé texty v úvahu vliv sankcí jako sekundárního faktoru, který přispívá 

k zhoršování ekonomické krize. 

 

Jakým tématům je v diskurzu dána důležitost? Je zanedbávána důležitost jiných témat?  

Autorka se touto otázkou zabývala průběžně, když analyzovala proslovy a zprávy. 
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Všeobecně lze tvrdit, že v rámci lidských práv byla nejvíce přikládána důležitost právům 

občanským a politickým. Jednalo se především o témata jako nadměrné používání násilí při 

potlačování demonstrací a při dalších bezpečnostních operacích, mimosoudní zatýkání a mučení. 

Dalším důležitým tématem byl i stav justice a právního státu a útoky na opozici, novináře či 

lidskoprávní aktivisty. V této otázce lze také pozorovat vývoj diskurzu, jelikož některá témata 

během analyzovaného období získala na důležitosti (např. ekonomická a sociální práva nebo 

práva indiánů), zatímco důležitost jiných se snížila nebo začala být opomíjena (např. souzení 

civilistů vojenskými soudy). Tématem, které není zmiňováno v žádném z analyzovaných textů, 

je například stav lidských práv komunity LGBT+ ve Venezuele. 

Diskurz generálního tajemníka byl v těchto ohledech specifický, nevěnoval se podrobně 

jednotlivým tématům, ale spíše krátce komentoval situaci nebo stav vyjednávání, a vyzýval 

vládu k určitým krokům, například k zabránění eskalace situace, zahájení politického dialogu a 

zastavení násilí. Diskurz generálního tajemníka byl mezi lety 2017-2019 homogenní, nebyly 

v něm zaznamenány výraznější rozdíly. 
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Summary 

This thesis tried to analyse the approaches of top UN officials to human rights violations in 

Venezuela. Based on discourse analysis, the thesis clarifies how the UN discourse on human 

rights violations in Venezuela is constructed and which topics are made significant or 

insignificant. Furthermore, this thesis analyses the development of the above-mentioned 

discourse between the years 2017 and 2019. Following the introduction to the theoretical and 

methodological context, the UN human rights system is briefly presented. In the second part of 

the thesis, discourses of UN Secretary General and UN High Commissioners for Human Rights 

are analysed, as well as OHCHR reports. 

The results of the research showed significant differences between the discourse of the Secretary 

General and High Commissioners, as well as between current High Commissioner Michelle 

Bachelet and previous High Commissioner Zeid Ra’ad Al Hussein. In the first case, the 

differences were conditioned by the different role of the Secretary General and High 

Commissioner within the organisation. In the second case, there was a difference in the kind of 

relationship which each High Commissioner established with the Venezuelan government. The 

results indicate that the development of discourse of the High Commissioners occurred at 

different levels. Not only was the significance of topics changing, but also the High 

Commissioners adopted a different approach to the government and the methodology of reports 

changed, as OHCHR increased its usage of gender-based approach. Of course, the worsening 

situation in Venezuela also had an impact on the development of the discourse. The topics of 

most significance were stable over time and were related to civil and political rights. 

Specifically, most of the texts at least in part informed about excessive use of force during anti-

government protests or security operations, arbitrary detentions or torture. On the other hand, 

some of the topics to which was not payed enough attention in the texts from 2017 and 2018 

were human rights of indigenous population of Venezuela and human rights of migrants, while 

in 2019 it was for example the use of military justice to try civilians. In texts attributed to the 

Secretary General, diplomatic discourse was prevalent, with rather brief comments on the 

development of the situation in Venezuela.  
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Teze Diplomové práce  

Charakteristika tématu 

Tato diplomová práce se bude zabývat otázkou porušování lidských práv ve Venezuele a 

odezvou OSN na lidskoprávní a humanitární krizi v této jihoamerické zemi. Přínos diplomové 

práce je možné shledat v tom, že nebylo sepsáno mnoho studií, které by se věnovaly tomuto 

tématu. Lidská práva jsou celosvětově aktuálním tématem, čemuž nasvedčuje i fakt, že od 

sepsání Všeobecné deklarace lidských práv došlo k vývoji a rozšíření lidskoprávních 

mechanismů OSN. 

K úpadku demokratických institucí ve Venezuele došlo po roce 1999, kdy se stal prezidentem 

Hugo Chávez, nicméně k největšímu omezení práv a svobod dochází za vlády současného 

prezidenta Nicoláse Madura. Ačkoliv je Venezuela signatářem 15 z 18 lidskoprávních konvenci 

OSN, omezování práv a svobod se stále prohlubuje. 

Situace ve Venezuele se od počátku roku 2019 stala opět předmětem nejen odborných diskuzí, 

ale rezonuje i širokou veřejností a stala se tak významným tématem pro politické aktéry nejen 

z jižní Ameriky. Napětí vyústilo v lednu 2019, když se Juan Guaidó prohlásil za prezidenta na 

základě článku 233 venezuelské ústavy, který zplnomocňuje předsedu parlamentu (Asamblea 

Nacional) k převzetí prezidentského úřadu v případě jeho neobsazení. Embargo ze strany USA a 

zmrazení účtů Venezuely v amerických bankách způsobilo ve spojení s katastrofálním stavem 

ropného průmyslu ještě větší tlak na Madurův režim. Tato situace se výrazně reflektovala 

v enormním růstu inflace, která postihla práva ekonomická a sociální, což vyústilo v migraci 

statisíců obyvatelů Venezuely od počátku tohoto roku. 

V březnu 2019 přijel do Venezuely tým z OHCHR, po kterém následovala návštěva vysoké 

komisařky OSN pro lidská práva, Michelle Bacheletové, bývalé prezidentky Chile. Následně 

byla vydána zpráva informující o porušování lidských práv, jejíž součástí jsou i doporučení pro 

vládu Venezuely. Konkrétně bylo zaznamenáno porušení práva na svobodu názoru a slova, 

perzekuce z politických důvodů, přehnané užití síly při bezpečnostních operacích, problematický 

přístup k efektivní justici, včetně porušení již zmíněných sociálních a ekonomických práv. 

Doporučení OHCHR vyzývají Madurovu vládu mimo jiné k zajištění dostupnosti portavin, vody, 

léků; zastavení mučení a mimosoudních poprav a zahájení vyšetřování porušení lidských práv.  
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Cíl práce, výzkumné otázky 

Hlavním cílem práce je analyzovat diskurzy představitelů OSN a zprávy vydané OSN o 

lidskoprávní situaci ve Venezuele. Za tímto účelem je práce rozdělena na část kontextuální a část 

praktickou, ve které se budu věnovat samotné analýze. Část kontextuální bude postavena na 

rešerši literatury a jejím cílem je prezentovat informace nutné k pochopení tématu a jeho 

souvislostí. Kromě všeobecné analýzy textu se budu prostřednictvím diskurzivní analýzy snažit 

zodpovědět následující výzkumné otázky: 

Jak OSN ve svém diskurzu konstruuje porušování lidských práv ve Venezuele? 

Jakým tématům je v diskurzu dána důležitost? Je zanedbávána důležitost jiných témat? 

Jak se vyvíjí diskurz představitelů OSN o lidských právech ve Venezuele? 

K výběru těchto otázek mě inspirovaly publikace J.P. Geea, zmíněné níže. 

 

Přehled literatury 

CARLSNAES, Walter, Thomas RISSE-KAPPEN a Beth A. SIMMONS. Handbook of 

international relations. Second edition. Los Angeles: SAGE, 2013. ISBN 978-1-84920-150-6. 

Publikace Handbook of international relations se zabývá mnoha tématy, z nichž jsou pro tuto 

práci relevantní lidská práva a konstruktivismus v mezinárodních vztazích. V případě 

konstruktivismu řeší otázky filozofických a sociologických základů tohoto směru, jeho vývoj a 

přidanou hodnotu. Také zkoumá příčiny porušování lidských práv a nachází vysvětlení 

v politické, ekonomické, kulturní ideologické a psychologické sféře. 

 

DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. 

Tuto publikaci jsem si vybrala, protože se věnuje lidským právům v kontextu konstruktivismu, i 

systému OSN na ochranu lidských práv. Autor mapuje historii vzniku lidskoprávních 

mechanismů OSN a hodnotí jejich fungování. 
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DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů [online]. Vydání 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-721-3. Dostupné z: http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?sid=shorturl&isbn=80-7367-721-0 

Z této publikace budu čerpat při definování sociálního konstruktivismu a jeho vztahu k lidským 

právům. 

 

GEE, James Paul. An introduction to discourse analysis: Theory and method. Taylor & Francis 

Group, 2010. 

GEE, James Paul. How to do Discourse Analysis: A Toolkit. Routledge, 2010. 

J.P. Gee ve svých publikacích představuje jeden z mnoha způsobů, jakým pojmout diskurzivní 

analýzu. Vybrala jsem si jeho metodu diskurzivní analýzy, protože ve svých podává konkrétní 

návod s příklady, jak analýzu provést, tudíž se jedná o vhodné publikace pro studenty, kteří 

s diskurzivní analýzou teprve začínají. Publikace An introduction to discourse analysis: Theory 

and method prezentuje základy diskurzivní analýzy a  návody v ní jsou všeobecnějšího 

charakteru, zatímco druhá publikace se zaměřuje na konkrétní techniky, pomoci kterých je 

možno texty analyzovat. 

 

MERTUS, Julie A. The United Nations and human rights: A guide for a new era. Routledge, 

2010. 

Publikace The United Nations and human rights: A guide for a new era podává přehled o historii, 

struktuře a aktivitách OSN v oblasti lidských práv. Konkrétně se zaměřuje na role OHCHR, 

Rady bezpečnosti, ILO a Globálního kompaktu OSN v kontextu lidských práv. Publikaci využiji 

především v podkapitole věnované lidským právům v kontextu OSN. 

 

OHCHR. Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian 

Republic of Venezuela from 1 April to 31 July 2017 [online]. Dostupné z: 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-

31July2017_EN.pdf 

OHCHR. Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una 

espiral descendente que no parece tener fin [online]. Dostupné z: 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf 

http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?sid=shorturl&isbn=80-7367-721-0
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OHCHR. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela [online]. 

Dostupné z: https://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/VEReportsOHCHR.aspx 

V diplomové práci budou využity reporty OHCHR, ať už jako zdroj informací pro kontextuální 

část práce, nebo materiál k analýze v praktické části. Do tohoto přehledu literatury jsem proto 

přidala tři nejaktuálnější reporty, tedy reporty z let 2019, 2018 a 2017. Díky kontinuitě reportů 

bude možné analyzovat vývoj diskurzu v reportech OSN. Reporty poskytují bohaté informace 

získané při návštěvě Michelle Bachelet ve Venezuele; a zároveň neopomíjí ani historický 

kontext. 

 

VREELAND, James Raymond. "Political institutions and human rights: Why dictatorships enter 

into the United Nations Convention Against Torture." International Organization 62.1 (2008): 

65-101.  

Publikace J.R. Vreelanda se věnuje motivaci diktátorských režimu k přijetí konvencí OSN proti 

mučení. I Venezuela je signatářem konvence OSN proti mučení, ačkoliv neratifikovala její 

dodatkový protokol. Podle Vreelanda ratifikace konvence nedemokratickými režimy vede často 

k nárůstu porušování lidských práv, a důvody těchto států k ratifikaci vysvětluje tlakem opozice 

(proto je častější ratifikace této konvence u režimů, ve kterých funguje více politických stran), a 

působením mezinárodního společenství. 

 

Teoretická východiska a hypotézy 

Při psaní práce budu vycházet z teorie sociálního konstruktivismu; kterou se inspirovala i autorka 

diplomové práce Politická a občanská práva na Kubě ve světle Dohody o politickém dialogu a 

spolupráci mezi Kubou a Evropskou unií. Zároveň, konstruktivismus se věnuje otázce lidských 

práv více, než některé další teorie mezinárodních vztahů, jako například realismus a liberalismus. 

Konkrétně budu teoretická východiska vyvozovat z publikace P. Druláka Teorie mezinárodních 

vztahů. Drulák uvádí, že základem tohoto postpozitivistického směru je předpoklad, že realita 

mezinárodních vztahů je "závislá na lidském vědomí a je produkována převládajícími 

představami o mezinárodních vztazích“. Podle konstruktivistů tak stát, který se odchýlí od 

univerzálních hodnot, a tím pádem i od lidských práv, za to bude muset zaplatit odsouzením ze 

strany ostatních států, vyloučením a možná i čelit donucovacím prostředkům. 
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Metody výzkumu 

Jako metoda výzkumu bude použita diskurzivní analýza, která bude vycházet z metod, které 

vysvětluje ve svých publikacích J.P. Gee. Diskurzivní analýza zkoumá užití jazyku v praxi. Tuto 

metodu jsem si vybrala, protože jsem se v bakalářském studiu věnovala lingvistice.  

J.P. Gee při diskurzivní analýze zkoumá sedm aspektů reality, jmenovitě přiřazování významu; 

aktivity; identity; vztahy; politiku; spojení; znakové systémy a vědění. 

Předmětem analýzy budou psané i mluvené projevy a zprávy. Psané dokumenty jsou dostupné na 

webových stránkách OHCHR a dalších orgánů OSN. Mluvené projevy, které nejsou dostupné 

v psané podobě, je možné najít na YouTube. 

 

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod 

2. Metodologie 

3. Teoretická část 

3.1. Lidská práva 

3.1.1. Lidská práva a sociální konstruktivismus 

3.1.2. Lidská práva a OSN 

4. Praktická část 

4.1.Analýza písemných i ústních projevů a zpráv představitelů OSN o lidských právech ve 

Venezuele 

5. Závěr 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Graf – Srovnání počtu výskytů nejčastějších slov v projevech 
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