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Anotace 

Diplomová práce se zabývá veřejnou diplomacií Francie, Velké Británie a Německa 

v České republice. Na základě teoretické části jsou formulovány dva modely veřejné 

diplomacie. Hlavním kritériem pro dělení modelů jsou cíle, kterých se praxe veřejné 

diplomacie snaží dosáhnout. První je model zlepšení obrazu v zahraničí, v rámci kterého se 

praxe veřejné diplomacie snaží představit svůj stát zahraniční veřejnosti. Během užívání 

druhého modelu prosazení zájmů se státy pomocí veřejné diplomacie snaží aktivně 

prosazovat své hodnoty a postoje u zahraniční veřejnosti. Po přestavení organizací veřejné 

diplomacie vybraných států a historického vývoje jejich činnosti v České republice byla 

provedena analýza na základě dat sesbíraných ze sociálních sítí, webových stránek a 

rozhovorů s představiteli organizací veřejné diplomacie. Praxe britské, francouzské a 

německé veřejné diplomacie byly na základě rozboru cílů uvedených v rámcových 

dokumentech, cílů jednotlivých organizací veřejné diplomacie, škály spolupracujících 

partnerů, témat, kterými se zabývají a nástrojů, které k jejich prosazování využívají, 

přiřazeny do jednotlivých modelů. Na základě analýzy nebylo možné ani jednu z praxí 

veřejné diplomacie vybraných států působících v České republice jednoznačně přiřadit do 

modelu prosazování zájmů.  

 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with public diplomacy of France, Great Britain, and Germany in 

the Czech Republic. Based on the theoretical parts, two models of public diplomacy are 

formulated. The main criteria for the division of the models are the goals of public 

diplomacy. The first one is a model of promoting a positive image of a state abroad that is 

used for improving the image of the state in front of the foreign public. In the case of the 

second model, states can use the interests of public diplomacy to actively promote the 

values and views of the state that uses public diplomacy. After the presentation of public 

diplomacy organisations of the selected states and the historical development of their 

activities in the Czech Republic, an analysis was performed based on data collected from 

social networks, websites, and interviews with several representatives of public diplomacy. 

The practices of British, French, and German public diplomacy were categorized based on 

the goals mentioned within the official documents, the goals of individual public 



 

 

 

diplomacy institutions, partners, topics, and the tools they use to work the topics. Based on 

the analysis, none of the public diplomacy of the selected countries operating in the Czech 

Republic can be assigned a model of promoting values. 
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Úvod 

V demokratických státech mají občané silný vliv na představitele své země. 

Vybírají, kdo jim bude vládnout ve volbách nebo v případě pozdějšího nesouhlasu s jejich 

politikou je mohou přimět k rezignaci pomocí občanských protestů a demonstrací. Podpora 

veřejnosti je pro politiky klíčová. Občané jsou ovlivňováni mnoha aktéry. Jedním z nich 

jsou i další státy, které se jim snaží přiblížit svou kulturu, zprostředkovat výuku jazyků 

nebo jim poskytnout možnost pobytu v zemi a zažít tak autentickou zkušenost. Díky tomu 

mohou občané získat pozitivní obraz o jiné zemi, popřípadě podpořit její jednání před 

svými představiteli, pokud se objeví nějaké kontroverzní téma.  

 

K tomu aktéři používají nástroje veřejné diplomacie. Praktiky veřejné diplomacie 

jsou stejně staré jako diplomacie sama. První příklady činností, o kterých lze prohlásit, že 

spadají do konceptu veřejné diplomacie, najdeme v Bibli nebo ve starověkém Řecku a 

Římě. Koncept „veřejná diplomacie“ je novodobou záležitostí. Poprvé byl formulován až 

v 60. letech 20. století Edmundem Gullionem, děkanem na Fletcherově škole práva a 

diplomacie na Tuftsově univerzitě. Rozmach využívání nástrojů veřejné diplomacie nastal 

až po teroristických útocích 11. září 2001 (Melissen, 2005a: 3).  

 

V současné době neexistuje ucelená teorie o veřejné diplomacii. Navíc zde není 

žádná obecně přijímaná definice tohoto konceptu. Široké je také spektrum přístupů 

akademiků k tomuto tématu. Někteří autoři porovnávají veřejnou diplomacii s příbuznými 

pojmy, další se snaží vytvořit přehled vývoje definic tohoto konceptu, zkoumají veřejnou 

diplomacii skrz její dílčí části nebo tvoří modely, které dělí praxe veřejné diplomacie podle 

celé řady kritérií jako je například propojení organizací veřejné diplomacie s vládou nebo 

velikost státu, který využívá veřejnou diplomacii.  

 

Pro pochopení praxe veřejné diplomacie je nutné zjistit nejen cíle státu, ale i 

jednotlivých organizací, které provádí veřejnou diplomacii onoho státu. Na základě tohoto 

předpokladu práce formuluje dva modely veřejné diplomacie. V prvním případě státy 

používají veřejnou diplomacii ke zlepšení svého obrazu v očích zahraniční veřejnosti. 

K tomu používají primárně nástroje kulturní diplomacie, jež tvoří neoddělitelnou část 
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veřejné diplomacie. Ve formě nástrojů se jedná o spolupráci a dialog s veřejností cílové 

země. Druhý model je rozšíření původního modelu o další dimenzi. Jedná se o model 

prosazování zájmu. K tomu dochází například v době, kdy se vyskytne konfliktní téma, 

které je v obou zemích přijímáno různými způsoby. V takové situaci může silné spojení 

s veřejností cílové země ovlivnit vládní politiku ve prospěch státu praktikujícího veřejnou 

diplomacii.  

 

Dané dva modely veřejné diplomacie budou zkoumány v rámci jednopřípadových 

studií na praxi veřejné diplomacie Velké Británie, Francie a Německa v České republice. 

Tyto tři země jsou označovány jako země s největší šíří kulturně-diplomatických1 aktivit 

na světě (Tomalová, 2008: 38). Jedná se o tři země, jejichž praxe veřejné diplomacie se 

v mnoha ohledech liší, a to z hlediska propojení s vládou, robustnosti sítě aktérů nebo 

volby nástrojů.  

 

Jako politické téma, ke kterému se liší přístup vybraných tří států, byla zvolena 

Evropská unie (EU). Francie a Německo jsou zakladateli EU a podporují její činnost. Ve 

zkoumané době došlo k vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Na tomto případě bude 

zjištěno, jak vybrané organizace s tímto tématem pracovaly a kolik pozornosti mu 

věnovaly. Způsob, jakým se toto téma promítlo do praxe veřejné diplomacie těchto zemí, 

bude předmětem této práce.  

 

Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, zda se Francie, Německo a Velká 

Británie prostřednictvím své veřejné diplomacie snaží v České republice propagovat svou 

kulturu, umění a jazyka, nebo fungují na principu aktivního prosazování zájmů domovské 

země v České republice.  

 

Výzkumná otázka zní: 

Jakým způsobem provádí veřejnou diplomacii v České republice Velká Británie, 

Francie a Německo? 

 

 
1 V rámci této práce je kulturní diplomacie chápaná jako část veřejné diplomacie (viz. str. 21-23). 
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K zodpovězení této otázky je nutné sestavit ucelenou strukturu organizací, kteří 

v České republice praktikují veřejnou diplomacii daných států. V rámci analýzy budou 

zkoumány oficiální rámcové dokumenty, které se zabývají veřejnou diplomacií. Kritériem 

k přiřazení do jednotlivých modelů budou cíle, které jednotlivé organizace prosazují, 

partneři, se kterými spolupracují, témata, kterými se zabývají a nástroje, které používají 

k práci s těmito tématy.  

 

Předkládaná diplomová práce je rozdělená na teoretickou a deskriptivně-

analytickou část. V teoretické části je přiblížen pojem veřejné diplomacie. Na úvod je 

zmapována zásadní literatura, která se tímto konceptem zabývá včetně literatury o veřejné 

diplomacii vybraných států. Následuje přehled vývoje praxe i pojmu veřejné diplomacie a 

jejích definic. Následně je veřejné diplomacie porovnaná a vymezená vůči příbuzným 

konceptům jako jsou měkká moc, tradiční diplomacie, nation branding a propaganda.  

 

Další část práce se zaměřuje na samotnou praxi veřejné diplomacie, kde jsou 

popsáni aktéři, kteří veřejnou diplomacii provozují a nástroje a formy nástrojů, které 

k tomu používají. Následně je objasněna struktura veřejné diplomacie uvnitř státu, která je 

nutná pro praxi veřejné diplomacie, jelikož koordinace této struktury do značné míry 

determinuje úspěšnost veřejné diplomacie. Následuje přehled dimenzí, ve kterých veřejná 

diplomacie operuje. Zásadní je část zabývající se cíli a cílovou skupinou veřejné 

diplomacie. Cíl, kterého se snaží organizace veřejné diplomacie dosáhnout, je podstatný 

pro tvorbu modelů veřejné diplomacie použitých v této práci. V další části jsou uvedeny 

modely, na které navazuje teoretické ukotvení, ze kterého vyplývají dva modely veřejné 

diplomacie, které jsou použity v této práci. Nedílnou součástí je metodologická část práce, 

kde je popsaný způsob zkoumání. 

 

Druhá deskriptivně-analytická část zkoumá veřejnou diplomacii Velké Británie, 

Francie a Německa v České republice. U každé země jsou popsány typické rysy její praxe 

veřejné diplomacie a stručná historie veřejné diplomacie v České republice. Následuje 

přehled organizací, které na území České republiky provádí veřejnou diplomacii 

vybraných států. V jednotlivých případech jsou analyzovány jejich cíle, aktéři, se kterými 

spolupracují, témata, kterými se zabývají a nástroje, které pro práci s nimi používají, 

včetně analýzy sociálních sítí těchto organizací. V poslední části je zmíněn přístup 
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zkoumaných organizací k tématu Evropská unie, ke kterému zkoumané státy přistupují 

různými způsoby. Následovat bude shrnutí výsledků.  

 

Předkládaná diplomová práce má i několik limitů. Práci není možné brát jako 

komplexní obraz veřejné diplomacie Francie, Německa a Velké Británie, jelikož práce je 

zaměřená pouze na aktivity těchto zemí v České republice. Je nutné zmínit, že vybrané 

země nepoužívají koncept „veřejná diplomacie“. Velká Británie od užívání tohoto 

konceptu upustila. Na druhou stranu Německo a Francie začínají tento koncept zavádět pro 

pojmenování svých zahraničních činností. V tomto případě jsou v diplomové práci 

zahrnuty všechny činnosti těchto států, které spadají do definice veřejné diplomacie, která 

byla vybrána pro tuto práci.  

 

Dalším limitem jsou zkoumaná data, především rozhovory. Zde záleželo na ochotě 

jednotlivých představitelů poskytnout rozhovor. To bylo ztíženo opatřením vlády o 

omezení pohybu a uzavření kulturních organizací z důvodu zamezení šíření koronaviru. 

Dále zde hraje roli lidský faktor, zda představitelé uvedli všechny informace nebo některé 

zapomněli. Práce vychází především z otevřených zdrojů, což je další limit. Jelikož některé 

ze zkoumaných organizací nemají účty na vybraných sociálních sítích, bylo možné sesbírat 

jen omezené množství dat.2 Pokud se jedná o zdroje, je omezením autorčina neznalost 

francouzského jazyka.  

 

Autorka psala bakalářskou práci o veřejné diplomacii Německa (Blažková, 2018). 

Předkládaná diplomová práce se liší v několika aspektech. V této práci jsou obsaženy 

praxe veřejné diplomacie tří zemí. Liší se způsob zpracování teorie, kdy současná práce 

zkoumá více aspektů veřejné diplomacie a teorie je robustnější.3 Diplomová práce navrhuje 

dva modely veřejné diplomacie, které nebyly použity v bakalářské práci. V konkrétním 

případě Německa je kladen důraz na přiřazení ke konkrétnímu modelu veřejné diplomacie. 

Dalším rozdílem je rozšíření počtu organizací, které provádí veřejnou diplomacii 

Německa, a detailnější popis aspektu vzdělávání.   

 
2 Například Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu má pouze webové stránky. Účty na sociálních sítích 

sdílí s dalšími pobočkami. 

3 Jedná se například o detailní porovnání s nation brandingem, tradiční diplomacií nebo měkkou mocí. 
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1. Teoretická část 

1.1. Přehled stávající literatury 

O veřejné diplomacii bylo napsáno již mnoho odborných článků a publikací. 

Přístupy autorů ke zkoumání tohoto konceptu lze rozdělit do několika skupin. První část 

autorů se snažila fenomén veřejné diplomacie rozčlenit a kategorizovat. Rozdělují jej na 

partikulární části, které dále podrobují výzkumu (Gregory, 2008; Cowan a Arsenault, 

2008; Cull, 2008b; Novotný, 2011; Nye, 2008; Szondi, 2008; Gilboa, 2008; Nye, 2010; 

McDowell, 2008; Bátora, 2005; Zaharna, 2008; Neag, 2014; Merickova, 2014; Peterková, 

2008; Mellisen, 2005a). Zásadní jsou knihy „The New Public Diplomacy: Soft Power in 

International Relations“, kterou editoval Jan Melissen (2005a) a „Veřejná diplomacie“ od 

Jany Peterkové (2008). Obě publikace poskytují bohatý popis široké škály aspektů veřejné 

diplomacie. Melissen v knize definuje koncept „nová veřejná diplomacie“. Oproti tomu 

Peterková popisuje teorii veřejné diplomacie a následnou praxi České republiky.   

 

Gregory se snaží analyzovat stávající poznatky z oblasti veřejné diplomacie a 

vyvodit z nich jednotný výklad, který by měl být základem větší spolupráce mezi 

odborníky v rozvoji veřejné diplomacie. Definuje funkce veřejné diplomacie jako 

porozumění kultur, postojů a chování, navázání a udržení vztahů a ovlivnění názorů. Podle 

něj funguje veřejná diplomacie v rámci třech dimenzí – nepřetržité vysílání zpráv, 

střednědobá politická kampaň s přidanou hodnotou a dlouhodobá angažovanost (Gregory, 

2008: 274-276).  

 

Podobně rozpracoval veřejnou diplomacii i Nye. Ten ji popisuje na pozadí 

konceptu „měkké moci“ („soft power“). Podle Nye má veřejná diplomacie tři dimenze – 

denní komunikaci, strategickou komunikaci a poslední dimenzí je rozvoj dlouhotrvajících 

vztahů s klíčovými jedinci (Nye, 2008: 101-102).  

 

Cowan a Arsenault se zabývají způsoby komunikace v rámci veřejné diplomacie 

jako jsou monolog, dialog a v neposlední řadě přidávají spolupráci, kterou definují jako 

„iniciativu, v rámci níž lidé pracují na společném projektu“ (Cowan a Arsenault, 2008: 

10-11). Cull rozdělil veřejnou diplomacii na 5 základních komponentů. Těmi jsou 

poslouchání, obhajoba, kulturní diplomacie, výměna a vysílání (Cull, 2008b: 31). Cullovo 
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dělení nástrojů veřejné diplomacie je použito i v této práci. Z přehledu vyplývá, že zmínění 

autoři dělili veřejnou diplomacii podle časového rámce nebo způsobu komunikace.  

 

Druhá skupina autorů vymezuje termín „veřejná diplomacie“ v rámci komparace 

s dalšími příbuznými pojmy jako je propaganda, nation branding nebo na něj nazírá skrz 

partikulární části veřejné diplomacie jako je mediální pokrytí, image státu a využívání 

symbolů (Chang a Lin, 2014; Wang a Chang, 2004; Yang et al., 2012; Huigh, 2013; 

Šedinová, 2016; Cull, 2011; Yun, 2012). Chang a Lin pracovali s vývojem vztahu mezi 

propagandou a veřejnou diplomacií (Chang a Lin, 2014). Huijgh se zabýval rolí domácí 

veřejnosti na úspěšnou veřejnou diplomacii v zahraničí (Huijgh, 2013). Cull se v jednom 

ze svých článků zajímá o to, jak technologický pokrok změnil veřejnou diplomacii, což 

demonstruje na příkladu Twitteru (Cull, 2011). 

 

Na konkrétní případ se zaměřili Wang a Chang, kteří se zabývali významem 

návštěv představitelů států v jiných zemích a mediálnímu pokrytí těchto událostí (Wang a 

Chang, 2004). Podobně pracoval s veřejnou diplomacií Yang, který prosazoval 

multidisciplinární přístup. Systematické analýze podrobil čínskou veřejnou diplomacii 

v době libyjské krize v roce 2011. Yang došel k závěru, že kombinace vytváření image a 

budování vztahů utváří rámec, skrz který lze chápat veřejnou diplomacii (Yang et al., 

2012: 652). Většina autorů se zabývala detailním studiem vybraného fenoménu veřejné 

diplomacie na určitém případě. 

 

Další významný soubor autorů přistupuje k veřejné diplomacii skrze její postupný 

vznik, který se snaží popsat v rámci vývoje definic tohoto pojmu, a tím nastínit změny v 

jeho chápání. (Gilboa, 2008; Zhong a Lu, 2013; Zhang a Swartz, 2009; Peterková, 2011; 

Nye, 2008; Vanc a Fitzpatrick, 2016). Značná část autorů se taktéž zabývala shrnutím 

literatury napsané na téma veřejné diplomacie, snažila se je kategorizovat a definovat 

zásadní mezníky vývoje (Gilboa, 2008; Vanc a Fitzpatrick, 2016). Na příklad Wang se 

snažil redefinovat veřejnou diplomacii na základě změny v globální politice (Wang, 2006). 

Toto téma bude dále rozpracováno v rámci definování pojmu veřejná diplomacie. 

 

Není možné opomenou literaturu zabývající se veřejnou diplomacií Velké Británie, Francie 

a Německa. V tomto případě představuje problém skutečnost, že dané státy nepoužívají pro 
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své zahraniční činnosti označení „veřejná diplomacie“.4 Z tohoto důvodu bude v úvahu 

brána také literatura, která se zabývá příbuznými pojmy jako je „měkká moc“ nebo pojmy, 

které jsou v této práci považovány za součást veřejné diplomacie jako je „kulturní 

diplomacie“ (viz str.21-23). 

 

Zásadní publikací je kniha „Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost“ od 

Elišky Tomalové, která popisuje kulturní diplomacii všech tří vybraných států, ovšem 

nejdetailněji se věnuje Francii (Tomalová, 2008).  

 

V případě Německa lze nalézt více publikací o veřejné diplomacii. Hlavní je 

publikace „Public Diplomacy in Germany“ od Claudie Auer a Alice Srugie, která detailně 

rozebírá vývoj německé veřejné diplomacie a také současnou praxi. O německé veřejné 

diplomacii se zmiňují i další autoři (Ostrowski, 2009; Zöllner, 2006). Ostrowski se zaměřil 

na slabiny německé veřejné diplomacie (Ostrowski, 2009).   

 

V případě veřejné diplomacie Velké Británie se vyskytuje větší množství literatury 

(Vickers, 2004; Jora, 2018). Pamment zkoumal „novou veřejnou diplomacii“ Velké 

Británie, Švédska a Spojených států amerických (Pamment, 2012). O „nové veřejné 

diplomacii“ psal také Vickers, který komparoval praxi tohoto pojmu v případě Kanady a 

Velké Británie (Vickers, 2004). Jora zkoumal vliv Brexitu na veřejnou diplomacii Velké 

Británie (Jora, 2018).  

 

Ačkoli bylo o veřejné diplomacii napsáno mnoho publikací, stále zde existují 

významné oblasti, které dosud nebyly prozkoumány. Z předchozího přehledu vyplývá, že 

autoři se buď snažili odlišit veřejnou diplomacii od příbuzných pojmů, popsat její 

partikulární části jako jsou nástroje nebo časový rámec a vše demonstrovali na vybraných 

příkladech. Jen zlomek z nich porovnával alespoň dva příklady veřejné diplomacie. Pro 

porozumění veřejné diplomacii je nutné porozumět tomu, jak se lidé učí o jiném národě 

(Yanü et al., 2012: 653). Je důležité zjistit, jak veřejná diplomacie funguje v praxi. Tomu 

se věnovalo jen pár autorů (Gilboa, 2008). Limitovaná je i literatura týkající se veřejné 

diplomacie vybraných zemí.  

 
4 Přístup států ke konceptu „veřejná diplomacie“ je detailně popsán v kapitolách o jednotlivých státech viz 

str. 45-48, 58-59, 77-78. 
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1.2. Historie veřejné diplomacie 

1.2.1. Praktické hledisko 

Praktiky, které bychom dnes označili za veřejnou diplomacii, jsou staré skoro 

stejně jako tradiční diplomacie. Existuje mnoho příkladů, kdy se stát snažil kultivovat svůj 

obraz v očích zahraniční veřejnosti. První zmínky o diplomatických aktivitách, které 

bychom dnes označili za veřejnou diplomacii, najdeme v Bibli, ve starověkém Řecku a 

Římě, Byzanci, ale také v Itálii v období renesance, kdy se tehdejší státní útvary snažily 

rozšířit pověsti a příběhy s cílem podpořit své zájmy v zahraničí (Melissen, 2005a: 3).  

 

Významným mezníkem byl vynález knihtisku, který umožnil nebývale rychlé šíření 

informací (Melissen, 2005b: 1). V novodobějších dějinách nalezneme praktiky veřejné 

diplomacie ve Francii v době působení kardinála Richelieu nebo v Turecku v období vlády 

Mustafy Kemala Atatürka (Peterková, 2011: 9). Tyto snahy měly ovšem blíže k 

propagandě než k veřejné diplomacii, protože necítily potřebu vysvětlovat své jednání5 

(Peterková, 2008: 8). První institucionální ukotvení získala veřejná diplomacii krátce po 

prusko-francouzské válce, která proběhla mezi lety 1870 a 1871. Po porážce se Francie 

snažila zlepšit svou prestiž na mezinárodním poli založením institutu Alliance Francaise, 

který měl za cíl přiblížit zahraniční veřejnosti francouzský jazyk a literaturu, a tím zlepšit 

její obraz za hranicemi země (Nye, 2008: 96).  

 

Ve dvacátém století se začaly větší měrou uplatňovat demokratické principy a byl 

kladen důraz na hodnoty dané země. Například se uvádí, že Lenin a Wilson spolu v oblasti 

hodnot a myšlenek soupeřili mnohem dříve, než se z jejich států staly velmoci, jenž soupeří 

v hospodářské a vojenské sféře (Peterková, 2008: 8). Veřejnou diplomacií lze nazvat i 

snahy Československa ve 20. letech 20. století, kdy se snažilo získat své místo v 

mezinárodním prostředí po rozpadu mnohonárodnostního Rakouska-Uherska. 

V konkrétnější podobě se jednalo o vizuální propagaci prostřednictvím státních symbolů a 

dalších produktů jako jsou bankovky.  Hlavním cílem pak bylo obhájit životaschopnost 

nového státu (Peterková, 2008: 57). 

 

Během druhé světové války pokračovala snaha o posílení prestiže států, ovšem 

 
5 Detailnější rozdíly mezi veřejnou diplomacií a propagandou viz. str. 18-20. 
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v dané době se jednalo převážně o cílenou manipulaci. Příkladem může být nacistické 

Německo nebo sovětské Rusko. Ve většině případů se dá hovořit o propagandě. Během 

následující studené války se soupeření mocností projevilo i v rámci masivní podpory 

hodnot, kultury a idejí určitého státu, které byly prezentovány za hranicemi (Peterková, 

2008: 9). Spojené státy americké, Sovětský svaz a tři hlavní evropské mocnosti v dané 

době masivně investovaly do „komunikace se světem“ (Melissen, 2005a: 4).  

 

1.2.2. Lingvistické hledisko 

Veřejná diplomacie je relativně nový koncept. Poprvé bylo sousloví „veřejná 

diplomacie“ použito v článku kritizujícím prezidenta Franklina Pierce v London Times 

v lednu 1856. Zde byl koncept „veřejné diplomacie“ použit jako synonymum pro 

„uctivost“.  

 

Během první světové války se výraz „veřejná diplomacie“ používal pro popis 

nových diplomatických praktik. To zahrnovalo vše od postupných německých prohlášení o 

politice podmořské války, přes veřejné prohlášení o podmínkách míru až po idealistickou 

vizi Woodrowa Wilsona. Ten použil tento výraz během svého proslovu o „Čtyřech 

principech“, který pronesl 11. února 1918 v Kongresu. Během proslovu zmínil odpověď 

německého kancléře Georga von Herlinga na Wilsonových „čtrnáct bodů“, kdy Wilson 

prohlásil, že „(Herling) přijal… princip veřejné diplomacie.“6 Mnoho autorů v dané době 

preferovalo pro tento soubor praktik pojem „otevřená diplomacie“, ale „veřejná 

diplomacie“ měla své stoupence, jelikož se více podobala francouzskému pojmu 

„diplomatie publique“ (Cull, 2006). 

 

V dnešním chápání, kdy se poprvé praktiky veřejné diplomacie nazývaly daným 

pojmem, použil koncept veřejná diplomacie Edmund Gullion, děkan na Fletcherově škole 

práva a diplomacie na Tuftsově univerzitě, a zakladatel Centra veřejné diplomacie 

Edwarda R. Murrowa. V jedné z brožur Murrowa centra Gullion shrnul své poznání: 

 

„Veřejná diplomacie… se zabývá vlivem postojů veřejnosti na utváření a provádění 

 
6 Jednalo se o parafrází Herlingova prohlášení k Říšskému sněmu, ve kterém schválil „publicitu 

diplomatických dohod“ (Publizität der diplomatischen Abmachungen) (Cull, 2006). 
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zahraničních politik. Zahrnuje dimenze mezinárodních vztahů nad rámec tradiční 

diplomacie; kultivaci veřejného mínění vládami v jiných zemí; vzájemné působení 

soukromých skupin a zájmů v jedné zemi s druhou; podávání zpráv o zahraničních 

záležitostech a jejich dopadu na politiku; komunikaci mezi těmi, jejichž úkolem je 

komunikace, jako jsou diplomaté a zahraniční korespondenti; a proces mezikulturní 

komunikace.“ (Cull, 2008a: 19) 

 

Gullionova definice byla pro vývoj konceptu veřejné diplomacie zásadní, neboť jej 

zbavila pejorativního pojetí spojovaného s propagandou.  

 

Nové výzvy pro veřejnou diplomacii představoval konec studené války, kdy došlo 

ke třem zásadním změnám v masové politice, komunikaci a mezinárodních vztazích. Došlo 

k rozvoji internetu a globální zpravodajské sítě s větším vlivem médií (Gilboa, 2008: 56; 

Novotný, 2011: 68). To mělo za následek větší informovanost veřejnosti. Tato 

demokratizace přístupu k informacím udělala z obyvatel nejen nezávislé pozorovatele, ale 

také aktivní účastníky v mezinárodní politice, kteří mnohem více ovlivňují politiku svého 

státu (Zhong a Lu, 2013: 547).  

 

Už od počátku je v otázce novodobé veřejné diplomacie dominantní zkušenost 

Spojených států amerických (Melissen, 2005b: 13). Není tedy divu, že zásadní zvraty 

v USA mění i chápání veřejné diplomacie. Zlomem byly teroristické útoky 11. září 2001. 

Uvádí se, že jedna z možných příčin útoku byla podceněná komunikace USA s 

muslimským světem (Peterková, 2008: 9). Kvůli tomuto šoku státy zjistily, že je nutné více 

komunikovat se zahraniční veřejností. Tím začala nová éra pro veřejnou diplomacii. V 

dané době se stala veřejná diplomacie součástí agendy ministerstva zahraničí většiny zemí. 

(Mellisen, 2005: 14-15). S rostoucí globalizací souvisela transnacionalizace politiky, kdy 

bylo snahou propojení veřejnosti různých států a vytvoření globální společnosti (Novotný, 

2011: 67). 

 

Nová veřejná diplomacie, kterou definoval Jan Melissen, přináší několik nových 

prvků, ovšem i její definice je stejně složitá a nejednoznačná jako definice „starší“ veřejné 

diplomacie. Nová veřejná diplomacie se soustředí na komunikaci, která je založená na 

dialogu (Šedinová, 2016: 31). Nejde tedy jen o přenos informací, ale také o zpětnou vazbu 
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ze strany cílové zahraniční veřejnosti. Důležité je především naslouchání a analýza zpětné 

vazby. Nová veřejné diplomacie se již neomezuje na zasílání zpráv, propagační kampaně 

nebo přímé vládní kontakty se zahraniční veřejností. Jde také o budování dlouhodobých 

vztahů s aktéry občanské společnosti v jiných zemích a o usnadnění budování sítí mezi 

nevládními subjekty doma i v zahraničí (Melissen, 2005b: 22).  

 

Navíc v případě nové veřejné diplomacie jsou všichni účastníci tohoto procesu 

rovnocenní. Nejedná se o vertikální schéma spolupráce, ale o horizontální síť. V rámci této 

sítě se klade důraz na proaktivní budování dlouhodobých vztahů. Hlavní rozdíl spočívá 

v tom, že diplomatická komunikace, historicky založená především na interakcích „mezi 

vládou“ nebo na úrovni „diplomat na diplomat“, se v posledních několika desetiletích 

rozšířila o kontakty „mezi lidmi“ (Manheim, 1994: 3). Došlo také k používání nových 

nástrojů, především sociálních sítí jako je Facebook, Instagram nebo Twitter.  

 

1.3. Definice veřejné diplomacie 

V každé fázi veřejné diplomacie získal tento pojem nový význam a byl jinak 

interpretován. Od původní Gullionovy definice se praxe i teorie posunula mnohem dál. 

Další definice se vyvinuly na základě strategií propagace a přesvědčování a úzce souvisely 

s vlastním zájmem (Szondi, 2008: 7). Podle Szondiho u dřívějších definic bylo klíčové 

ovlivnit „obecnou“ veřejnost cílového národa, aby tlačila na svou vládu, a tím se změnila 

zahraniční nebo domácí politika cílového státu. Současné definice a přístupy jen zřídka 

uvádějí odkazy na vlády cílových zemí (Szondi, 2008: 7). Pokud se podíváme na praktické 

hledisko, používalo před rokem 1980 jen málo článků pojem „veřejná diplomacie“ (Chang 

a Li, 2014: 456).  

 

Řada autorů se vývojem definování veřejné diplomacie zabývala. Pro Szondiho 

jsou předěl 60. léta 20.století, kdy pojem veřejné diplomacie definoval Edmund Gullion 

(Szondi, 2008). Gilboa dělí veřejnou diplomacii, a tím i její obsah, do tří historických 

kategorií. První definice hovořily o cílech. V druhé fázi byly definice upraveny dle 

tehdejšího vývoje mezinárodních vztahů, kdy braly v potaz jevy jako je interdependence. 

Rozšířil se i okruh aktérů používajících veřejnou diplomacii, kdy přibyly nevládní 

organizace. Třetí fáze zahrnuje „novou veřejnou diplomacii“ v 21. století, která reaguje na 

revoluci v komunikačních technologiích. Nynější definice jsou stále velmi fádní (Gilboa, 
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2008: 58). 

 

Obecně lze definovat podmínky, podle kterých lze poznat, zda se jedná o veřejnou 

diplomacii. Veřejná diplomacie se musí odehrávat na veřejnosti, ale aby se jednalo o 

diplomacii, musí mít i prvek státu. Musí existovat prvek vládního záměru a účasti. Nemusí 

to nutně znamenat celou koncepci a realizaci projektu. Stát musí spolupracovat s partnery 

občanské společnosti, pomáhat s financováním, koordinováním nebo řízením. Veřejná 

diplomacie musí také mít jasný cíl nebo poselství. Při absenci těchto dvou prvků – vládní 

role a vědomého poselství – mluvíme pouze o pozadí hluku mezinárodní komunikace 

(McDowell, 2008: 8).  

 

1.4. Veřejná diplomacie a příbuzné pojmy 

1.4.1. Veřejná diplomacie a měkká moc 

Koncept měkké moci se stal ústředním pojmem pro mnohé konceptualizace veřejné 

diplomacie. Veřejná diplomacie je chápána jako součást měkké moci (soft power). Je 

jedním z jejích základních nástrojů (Melissen, 2005b: 3). Pro pochopení souvislostí je 

nejprve nutné definovat moc. Podle Josepha Nye je moc schopnost ovlivnit ostatní k 

získání výsledků, které subjekt, jenž používá moc, chce. Ovlivnit chování lze třemi 

způsoby: hrozbou a nátlakem (bič), pobídkou a platbou (cukr) nebo přitažlivostí, která 

přinutí ostatní chtít to, co chce daný subjekt (Nye, 2008: 94).  

 

Právě nátlak a hrozba odkazují k tvrdé moci (hard power), která funguje ve formě 

nátlaku a pracuje formou použití síly, hrozbou síly, ekonomickými sankcemi nebo 

přesvědčováním k placení. Na rozdíl od donucovací povahy tvrdé moci používá měkká 

moc pozitivní přitažlivost a přesvědčování k dosažení cílů zahraniční politiky (The Soft 

Power 30, 2020). 

 

Měkkou moc pak Nye definuje jako schopnost ovlivnit ostatní za účelem získání 

něčeho skrz přitažlivost. Měkká moc státu záleží na jeho kultuře, hodnotách a politice. 

Spočívá i na schopnosti utvářet preference ostatních (Nye, 2008: 94). Veřejná diplomacie 

může přispět měkké moci prostřednictvím dlouhodobého šíření kultury a hodnot, pečlivým 

vysvětlením politik, a především koordinací s občanskou společností k poskytnutí 
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důvěryhodných zpráv. Je prostředkem podpory měkké moci státu.  

 

Nye navíc definuje chytrou moc (smart power), tedy schopnost kombinovat 

měkkou a tvrdou moc. Z ní odvozuje i chytrou veřejnou diplomacii. Podle Nye vyžaduje 

chytrá veřejná diplomacie pochopení úlohy důvěryhodnosti, sebekritiky a občanské 

společnosti při vytváření měkké moci (Nye, 2008: 94, 107). Pokud veřejná diplomacie 

sklouzne k propagandě, veřejná diplomacie nejen nepřesvědčí, ale může měkkou moc státu 

ohrozit (Nye, 2010). Měkká moc státu je vytvářena nejen složkami státu, ale i 

prostřednictvím aktivity široké škály aktérů a organizací, které mají vliv na zahraniční 

veřejnost. Veřejná diplomacie tedy zahrnuje všechny aktivity státu a nestátních aktérů, 

které přispívají k udržování a prosazování měkké moci státu. Důležitá je i složka domácí 

veřejnost. Stát musí být atraktivní i pro domácí publikum (Bátora, 2005: 3-5).  

 

Rozdíl mezi mocí měřenou ve výsledcích chování, tedy dosažených výsledků, a 

mocí měřenou z hlediska zdrojů, tedy počátečních investic, je důležitý pro porozumění 

vztahu mezi měkkou mocí a veřejnou diplomacií. Zdroje, které v mezinárodní politice 

vytváří měkkou moc, pramení z velké části z hodnot, které organizace nebo stát vyjadřuje 

prostřednictvím své kultury, v příkladech, které stanovuje svými vnitřními postupy, 

politikou a způsobem, jakým řeší své vztahy s ostatními.  

 

Veřejná diplomacie je nástroj používaný vládami k mobilizaci těchto zdrojů, aby 

komunikovaly a přilákaly veřejnost jiných zemí. Veřejná diplomacie se snaží přilákat 

upozorněním na tyto potenciální zdroje prostřednictvím vysílání, dotací kulturního vývozu, 

zprostředkováním výměn a pomocí dalších nástrojů veřejné diplomacie. Pokud však není 

obsah kultury, hodnot a politik země atraktivní, veřejná diplomacie, která je vysílá, nemůže 

produkovat měkkou moc, ale naopak ji může poškodit (Nye, 2008: 95).  

 

1.4.2. Veřejná diplomacie a tradiční diplomacie 

Většina autorů věří, že veřejnou diplomacii lze lépe pochopit v rámci širších změn 

v diplomatické praxi, a že veřejná diplomacie může být alespoň zčásti vnímána jako 

symptom změny chování v mezinárodních vztazích (Melissen, 2005a: 14). Podle 

Melissena je veřejná diplomacie metafora pro demokratizaci diplomacie (Melissen, 2011: 

2).  
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Je nutné definovat rozdíl mezi tradiční diplomacií a veřejnou diplomacií. Primární 

rozdíl mezi těmito dvěma praktikami je ten, že veřejná diplomacie zahrnuje mnohem větší 

množství lidí na obou stranách (Bátora, 2005: 3). Tradiční diplomacie je primárně 

prováděna diplomaty a představiteli daného státu. Oproti tomu veřejná diplomacie 

zahrnuje větší množství aktérů a jednotlivců, jak na vysílací, tak na přijímací straně. Dá se 

tedy říct, že tradiční diplomacie je o vztahu mezi představiteli států nebo jiných 

mezinárodních aktérů. Zatímco veřejná diplomacie je zaměřená na veřejnost v zahraničí 

(Melissen, 2005b: 4).    

 

Na veřejné diplomacii státu pracují, stejně jako u tradiční diplomacie, jak diplomaté 

a představitelé státu, tak navíc nevládní organizace, nadace, kulturní centra a mnoho 

dalších subjektů. Také cílová skupina veřejné diplomacie je širší. Jedná se o veřejnost jako 

celek, ale tvoří ji akademici, mládež, obchodníci a další.7 

 

Tradiční diplomacie pracuje v nejvyšších státních kruzích. Oproti tomu veřejná 

diplomacie nevyužívá podmínky soukromí a důvěrnosti, jelikož je zaměřená na veřejnost 

(Peterková, 2008: 14). Veřejná diplomacie je otevřená a prezentuje své výstupy na 

veřejnosti. 

  

  

 
7 Cílová skupina v případě veřejné diplomacie je detailněji rozpracována v podkapitole Cíl a cílová skupina 

viz. str. 27. 
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Tabulka č. 1: Srovnání tradiční a veřejné diplomacie 

 TRADIČNÍ DIPLOMACIE VEŘEJNÁ DIPLOMACIE 

KLÍČOVÍ HRÁČI státy lidé 

ZDROJ MOCI nátlak přitažlivost 

DIPLOMATICKÁ 

STRATEGIE 
silová hra/realpolitik 

dobré mezinárodní 

občanství/vzájemná 

výhodnost 

CÍLE vnucování myšlenek formování předností/zálib 

KOMUNIKACE propaganda/sebepropagace partnerství/systém, síť 

ROLE VLÁDY řízení ulehčování/usnadnění 

STANOVISKO K 

INFORMACÍM 
důvěrnost/obchodní tajemství 

otevřenost/budování 

důvěry/důvěryhodnost 

MEZINÁRODNÍ 

STRUKTURY 
bilaterální multilaterální 

PŘÍSTUP výhra/ztráta výhra/výhra 

VÁLKA 
kvůli územním nebo 

ekonomickým ziskům 

kvůli hodnotám nebo národní 

stabilitě 

(zdroj: Leonard et al., 2000: 60) 

 

1.4.3. Veřejná diplomacie a nation branding 

Další z pojmů, který je nutné pro účely této práce odlišit od veřejné diplomacie, je 

nation branding. Jedná se o oblast tvorby značky či vytváření image, se kterou se lze setkat 

především v komerční sféře a marketingu.8 V kontextu mezinárodních vztahů to značí 

především tvorbu identity státu. V tomto případě je nutné vymodelovat identitu, s níž se 

mohou občané daného státu ztotožnit, a která je pravdivá (Peterková, 2008: 19).  

 

Také vztah nation brandingu a veřejné diplomacie se dá pojmout mnoha způsoby. 

Nejčastější přistupují autoři k těmto dvěma pojmům jako navzájem se překrývajícím. V 

praxi provádí každá země určitý druh veřejné diplomacie, ale iniciativy nation brandingu 

 
8 Branding značí propagaci, marketing a „podporu prodeje“. Zahrnuje v sobě vizuální identitu a pojmy jako 

je logo, jméno a slogan. Je možné říct, že jde o způsob komunikace, který má v cílové skupině vzbuzovat 

pozitivní asociace spojované s dotyčným subjektem. 
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jsou méně časté.  

 

Veřejná diplomacie a nation branding jsou si v mnoha věcech podobné. Obě se 

zaměřují na zahraniční veřejnost, ale je pro ně důležitá i domácí složka. Obě vychází 

z cizích představ o daném státu a jsou také úspěšnější, pokud jsou dlouhodobější 

(Melissen, 2005b: 24). Jak branding, tak veřejná diplomacie jsou spojovány s rostoucím 

významem národní identity pro jednotlivé státy. Ty chtějí být vnímány jako výjimečné a 

nezaměnitelné subjekty (Peterková, 2008: 19).9  

 

Větší část ovšem tvoří rozdíly mezi oběma pojmy. Mezi veřejnou diplomacií a 

nation brandingem existují čtyři zásadní rozdíly. První spočívá v cílech těchto konceptů. 

Úroveň ambicí nation brandingu snadno překoná omezené cíle veřejné diplomacie. Nation 

branding zahrnuje větší a koordinovanější snahu než veřejná diplomacie. Jedná se o 

mobilizaci všech národních sil, které mohou přispět k propagaci image v zahraničí 

(Melissen, 2005a: 19).  

 

Liší se i konkrétní cíle. Veřejná diplomacie je primárně o podpoře a udržování 

hladkých mezinárodních vztahů (Melissen, 2005b: 24). Zatímco cílem brandingu je tvorba 

identity a její následná prezentace. Dalším rozdílným aspektem je fakt, že nation branding 

klade důraz na identitu země a odráží její očekávání, ale nemůže výrazně posunout 

stávající sociální realitu (Melissen, 2005b: 24). Veřejná diplomacie by měla aktivně 

pracovat se zahraniční veřejností.  

 

Čtvrtým rozdílem je geografická příslušnost obou konceptů. Američtí akademici 

připravili cestu pro teorii a praxi veřejné diplomacie, která je popsána jako „typicky 

americká“, zatímco nation branding má více evropské kořeny s britskou dominancí 

(Szondi, 2008: 1).  

 

1.4.4. Veřejná diplomacie a propaganda 

Zásadní koncept, který je nutný odlišit od veřejné diplomacie, je propaganda. I 
 

9 V době, kdy jsou si moderní národy víc a víc podobné, existuje jen málo věcí, které představitelé nesnáší 

víc než to, když je jejich země zaměňovaná za jinou. Jako příklad může sloužit možná záměna Slovenska a 

Slovinska (Melissen, 2005b: 19-20). 
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v současné době velké množství činností zahraniční politiky zahrnuje jak propagandu, tak 

veřejnou diplomacii (Melissen, 2005b: 20; Peterková, 2008: 17). Holbooke v roce 2001 

napsal: “Říkejte tomu veřejná diplomacie, veřejné záležitosti, psychologické válčení, ale – 

pokud chcete opravdu býti přímí – propaganda.“ (Holbrooke, 2001) Někteří autoři 

veřejnou diplomacii nazývají dokonce „propagandou prováděnou diplomaty“ (Peterková, 

2011: 10). Přesto mezi oběma koncepty existují rozdíly. 

 

Prvním rozdílem je historický vývoj. Koncept propaganda je mnohem starší než 

veřejná diplomacie (Melissen, 2005b: 19). Svůj původ má již v roce 1622, kdy papež 

Řehoř XV. založil Kongregaci propagandy víry (Congregation de propaganda fide), která 

měla podporovat misionářskou aktivitu katolické církve (Kruckeberg a Vujnovic, 2005: 

299). Nejčastěji je propaganda spojovaná s nacistickým Německem a sovětským Ruskem, 

kde získala značně pejorativní význam. Právě to je uváděno jako jeden z důvodu, proč 

propaganda přestala vyhovovat poválečným prezentačním potřebám států (Peterková, 

2008: 17). K artikulaci konceptu veřejné diplomacie došlo až v roce 1965 a o masivní 

expanzi používání nástrojů veřejné diplomacie se hovoří až po roce 2001.  

 

Druhým rozdílem mezi propagandou a veřejnou diplomacií jsou prostředky, které 

tyto koncepty využívají. Propaganda si zakládá na jednostranné komunikaci, kdy se snaží 

informaci předat a nezajímá se o dialog nebo nějakou formu budování vztahů (Melissen, 

2011: 8). Jednostrannou komunikací se snaží „zavřít mysl“ a říct lidem, co si mají myslet 

(Melissen, 2005a: 18). Dvě zásadní funkce propagandy jsou manipulace a podvádění 

zahraniční veřejnosti (Melissen, 2005b: 20). Propaganda zatajuje podstatné informace a 

provádí extrémní kontrolu předávaných informací (Zaharna, 2008: 89).  

 

Dobrá veřejná diplomacie musí jít dál než propaganda. John Brown uvádí, že 

hlavním faktorem, který odlišuje veřejnou diplomacii od propagandy jsou nástroje jako je 

pravdivá a vhodná informační kampaň, výměny studentů a kulturní aktivity zaměřené na 

mládež (Kruckeberg a Vujnovic, 2005: 302). Je zde kladen důraz na transparentnost. 

Těmito prostředky se veřejná diplomacie snaží „otevřít mysl“ zahraniční veřejnosti. 

Veřejná diplomacie se snaží ukázat alternativní pohled na skutečnost a dát veřejnosti 

prostor pro vlastní přemýšlení. O veřejné diplomacii hovoří jako o „dvouproudé 

symetrické cestě“, kdy je kladen důraz na zpětnou vazbu od cílové veřejnosti (Kruckeberg 
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a Vujnovic, 2005: 296-303). 

 

Třetím rozdílem je cíl, kterého se snaží oba koncepty dosáhnout. Propaganda se 

snaží lidem říct, co si mají myslet (Melissen, 2005b: 21). Na rozdíl od toho veřejná 

diplomacie zahrnuje kooperativní chování při hledání pravdy. Veřejná diplomacie se snaží 

zahraniční veřejnost přesvědčit pomocí přitažlivosti hodnot, které prezentuje a snaží se 

ukázat jejich atraktivitu. Veřejná diplomacie zahrnuje i budování dlouhodobých vztahů, 

které vytváří příznivé podmínky pro vládní politiku cizího státu. Díky tomu mohou zůstat 

pevné vazby mezi státem a zahraniční veřejností, ačkoli jsou vztahy mezi vládami obou 

zemí napjaté (Kruckeberg a Vujnovic, 2005: 296-303). 

 

V odborné literatuře se mluví o více typech propagandy. Veřejné diplomacii je 

nejvíce podobná bílá propaganda. Veřejná diplomacie i bílá propaganda zakládají 

předávané informace na pravdě a mají identifikovatelný zdroj informací. Praktiky, které 

spadají pod oba koncepty, se používají primárně v době míru. Rozdíly mezi těmito 

koncepty jsou markantní. V případě bílé propagandy jsou předávané informace jen 

relativně věrohodné, jsou prezentovány jednostranně a stanoviska jsou vytržena z kontextu 

(Beneš, 2014). Bílá propaganda navíc mnohdy funguje jako zástěrka pro použití skryté 

propagandy (Grohmann, 2014). 

 

1.5. Aktéři veřejné diplomacie 

Ačkoli se na veřejné diplomacii států podílí mnoho subjektů. Státy nejsou jediní 

aktéři, kteří veřejnou diplomacii používají. Ve 20. století se ke státům přidaly mezinárodní 

vládní organizace jako OSN nebo NATO, a posléze mezinárodní nevládní organizace typu 

Greenpeace nebo Amnesty International. S rostoucím vlivem globalizace pocítily potřebu 

využít nástroje veřejné diplomacie i nadnárodní korporace jako Coca-Cola nebo Microsoft. 

Svou veřejnou diplomacii provádí i sportovní organizace jako je FIFA nebo Mezinárodní 

olympijský výbor (Grix a Houlihan, 2014: 577).  

 

Mohlo by se zdát, že veřejnou diplomacii provádí stát jako celistvá entita. Na 

národní úrovni jsou ovšem v oblasti veřejné diplomacie aktivní také partikulární části státu 

jako jsou zástupci zákonodárných sborů, členové zahraničních výborů parlamentu a lidé, 

kteří se stále více snaží zapojit do spolupráce na mezinárodní scéně. Snaží prosadit i 
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zástupci samosprávy10. Lze tedy hovořit o částečné decentralizaci veřejné diplomacie 

(Peterková, 2008: 41).    

 

Tabulka 2: Aktéři veřejné diplomacie 

STÁTY 
MEZINÁRODNÍ 

ORGANIZACE 

NADNÁRODNÍ 

USKUPENÍ 

SOUKROMÝ 

SEKTOR 

NEVLÁDNÍ 

ORGANIZACE 

USA, ČR, Francie OSN EU 

Coca-Cola, 

Microsoft, 

Volkswagen 

Amnesty 

International 

(zdroj: Peterková, 2008: 41) 

 

1.6. Nástroje veřejné diplomacie 

Konkrétněji přiblížit obsah pojmu veřejná diplomacie, tak jak jej chápe většina 

autorů, je možné skrze nástroje, které veřejná diplomacie používá pro prosazování svých 

cílů. Cull rozdělil veřejnou diplomacii na poslouchání, obhajobu, kulturní diplomacii, 

výměnu a mezinárodní vysílání.  

 

V rámci poslouchání se aktéři veřejné diplomacie snaží sesbírat data o zahraniční 

veřejnosti a jejich názorech. Dle nich přizpůsobují veřejnou diplomacii (Cull, 2008b: 32). 

Podle Cowana a Arsenaulta všechny subjekty motivuje touha být slyšet nebo mít svůj hlas 

(Cowan a Arsenault, 2008: 19).  

 

Obhajoba znamená, že aktér aktivně prosazuje určitou politiku, názory nebo 

aktérovy zájmy v mysli zahraniční veřejnosti. Dle Culla je tato část často centrem struktury 

veřejné diplomacie11 (Cull, 2008b: 32-33). Tuto činnost v dnešní době pokrývají tisková 

oddělení ambasád a informační služba. V tomto případě se o nejkrátkodobější cíl 

(McDowell, 2008: 13). Děje se tak skrze média, ale také přes sociální sítě jako jsou 

Facebook, Instagram nebo Twitter. V této souvislosti je dnes používán pojem 

 
10 Například velká města nebo samosprávní celky se snaží zřizovat stálá zastoupení u mezinárodních 

organizaci. Jako příklad lze uvést zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu (Peterková, 2008: 41). 

11 První příklad obhajoby nalezneme v Herodotovi, kde vyslanci Xerxese z Persie apelovali na obyvatele 

Argosu, aby zachovali neutralitu během invaze do Řecka v roce 480 před Kristem (Cull, 2008b: 32-33). 
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„twiplomacy“, který odkazuje na skutečnost, že během debat o aktuálních bezpečnostních 

a zahraničních kauzách jsou používány tweety představitelů států (Ischinger a Bunde, 

2015: 325). V současné době je již běžnou praxí, že si některé vlády najímají za tímto 

účelem PR agentury (Novotný, 2011: 73). 

 

Kulturní diplomacie je snaha o řízení mezinárodního prostředí skrz prezentaci 

kulturních zdrojů a úspěchů v zahraničí (Cull, 2008b: 33).12 V současné době se jedná o 

aktivity organizací jako je British Council, Goethe Institut nebo Alliance Francaise. 

Můžeme zde ovšem zařadit i partnerské smlouvy mezi městy, kdy se jedná o formu 

občanské diplomacie, kampaně na podporu přeshraniční spolupráce nebo snahu o budování 

sítě nestátních aktérů, včetně využívání místních osobností (Zaharna, 2008: 95).  

 

V konkrétnější podobě se jedná o výstavy, veletrhy, přednášky, diskuse, 

prezentace, workshopy, konference, semináře, projekty spolupráce a nejrůznější kampaně, 

které jsou založeny na západním typu vztahů k veřejnosti (Zaharna, 2008: 91). Dají se zde 

zahrnout i takové praktiky jako je psaní blogů nebo předávání cen (Cull, 2008b: 50). 

 

Výměna je definována jako vysílání občanů do zahraničí a přijímání zahraničních 

občanů za účelem studia a asimilace13 (Cull, 2008b: 33). Do výměn nejvíce zasáhl internet. 

V současné době se dá za výměnu považovat i existence v online virtuálním prostředí, 

která umožňuje geograficky vzdáleným uživatelům komunikovat v reálném čase (Cull, 

2008b: 51).14 V reálném světě se jedná o pestrou paletu aktivit obsahující kulturní a 

vzdělávací výměnné pobyty, návštěvy významných představitelů státu15 nebo i společné 

humanitární projekty (Zaharna, 2008: 93-94).  

 

 
12 Starověký příklad zahrnuje řeckou výstavbu velké knihovny v Alexandrii (Cull, 2008b: 33). 

13 To byl případ i politiky římské republiky, v rámci které zvali syny spřátelených království za vzděláním do 

Říma (Cull, 2008b: 33). 

14 Nejlepším příkladem jsou online hry pro více hráčů, ve kterých hráči hrají za nejrůznější postavy jako 

World of Warcraft nebo sociální prostředí jako byl Second Life, kde se účastníci setkávali, stavěli, 

obchodovali a komunikovali téměř stejným způsobem jako v reálném světě (Cull, 2008b: 51).  

15 Zahraniční návštěvy nejvyšších představitelů země by měly mít jasně vymezené poselství, kvůli kterému 

se daná návštěva koná a čeho chce dosáhnout (Peterková, 2008: 27). Může se jednat o ekonomické aktivity 

za účelem získání investic nebo urovnání poškozených vztahů.  
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Dále do výměny patří i nástroje, které lze označit za globální mobilitu lidí. Ta se 

dělí na stálé migranty jako jsou diaspory16 a na dočasné migranty jakými jsou zahraniční 

studenti nebo lidé, kteří dočasně cestují do zahraničí kvůli práci. Tudíž státní podporu 

krajanů v zahraničí lze považovat za jeden z nástrojů veřejné diplomacie (Wang a Chang, 

2004: 11). Do této kategorie patří také tzv. „party diplomacy“, tedy výměna politických 

názorů skrze ideově spřízněné politické strany v různých zemích a organizace a firemní 

značky, které jsou spojené se zemí původu (Peterková, 2008: 41).  

 

Posledním aspektem je pak zahraniční vysílání17 prostřednictvím rádia, televize a 

internetu (Cull, 2008b: 32-34). Tento segment je většinou institucionálně oddělený od 

dalších nástrojů veřejné diplomacie. Obzvláště v případě zahraničního vysílání je na místě 

otázka spojení daného média s vládou a míra ovlivnitelnosti.  

 

Podle Neag by ke Cullovým nástrojům měla být přidána i vojenská veřejná 

diplomacie, která značí pokus státu o správu mezinárodního prostředí prostřednictvím 

přítomnosti jeho ozbrojených sil v určitých oblastech bez vyjádření záměrů použití síly. 

Vojenská veřejná diplomacie je pak praktikována prostřednictvím cvičení v mezinárodních 

vodách, demonstrací činností, společnými cvičeními, výměnou vojenského personálu pro 

účely výcviku a podobnými aktivitami (Neag, 2014: 163).  

 

1.6.1. Formy nástrojů veřejné diplomacie 

Na nástroje veřejné diplomacie se lze podívat i z jiného úhlu pohledu, a to ze strany 

formy nástrojů. Cowan a Arsenault rozdělují prostředky veřejné diplomacie na monolog, 

dialog a spolupráci.  

 

Monolog funguje na základě jednostranné komunikace. Taktéž to je část veřejné 

diplomacie, která je nezbytná pro nápravu nechtěného sdělení provedeného mimo kontrolu 

vlády, které by mohlo potenciálně narušit pověst národa. Za monolog se považují projevy, 

úvodníky, prohlášení, tiskové zprávy a kulturní díla jako filmy, knihy, poezie a umělecká 

díla. Monolog je jedním z nástrojů obhajoby (Cowan a Arsenault, 2008: 13).  
 

16 Stálí imigranti s občanstvím hráli dlouhou dobu roli takzvaných etnického lobbingu (Yun, 2012: 2200). 

17 Jeden z prvních případů zpráv financovaných státem můžeme najít ve Svaté říší římské za vlády císaře 

Fridricha II. V té době byl distribuován zpravodaj o aktivitách jeho dvora do sousedních hlavních měst. 
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Cílem dialogu je navázat porozumění mezi lidmi.18 Zatímco je dialog mezi 

kulturami vytoužený cíl, začíná dialogem mezi jednotlivci. Těmi mohou být zástupci vlád 

nebo občané, kteří se potkali v hotelu nebo v online chatovací místnosti. Tyto dialogy 

představují základní kameny, na kterých se může stavět širší „dialog mezi civilizacemi“. 

Děje se to na formálních summitech, kterých se účastní elity, na akademických nebo 

odborných konferencích, na webových stránkách nebo prostřednictvím účasti občanů na 

mezikulturních sportovních akcích nebo uměleckých projektech (Cowan a Arsenault, 

2008: 11-19).  

 

Posledním aspektem je spolupráce, během které lidé spolupracují na společném 

projektu. Ta umožňuje rovný a v některých případech efektivnější přístup k zapojení 

zahraniční veřejnosti a vytváření dlouhodobých vztahů. Existuje řada forem spolupráce 

jako je zaměření na řešení společného problému nebo konfliktu, prosazení sdílených vizí 

nebo zhotovení projektu. Jako příklad vytváření dlouhodobých vztahů jsou uváděny 

„leadership programms“, v rámci kterých navštěvují jiné státy vysocí představitelé nebo 

akademici (Cowan a Arsenault, 2008: 22). 

 

Všechny subjekty provádějící veřejnou diplomacii nepoužívají všechny typy 

nástrojů. Jejich výběr se liší podle zdrojů každého státu, který veřejnou diplomacii 

používá. Zejména podle toho, kolik má k dispozici lidských zdrojů a kolik finančních 

prostředků chce do tohoto odvětví vložit. Použité nástroje se liší podle cílové země, 

zejména podle znalosti místní situace a zdrojů, které má daný stát k dispozici v cílové 

zemi.  

 

Lidé v odlišných kulturách chápu stejnou informaci různými způsoby. Pokud jsou 

bilaterální vztahy komplikovány kulturní propastí mezi zúčastněnými občanskými 

společnostmi, je pro diplomaty těžší najít správné partnery a správný tón jednání (Mellisen, 

2005a: 15). I na to musí myslet lidé, kteří se snaží provádět veřejnou diplomacii.  

 

Navíc různé nástroje veřejné diplomacie jsou různě efektivní. Osobní komunikace 

 
18 Příkladem může být pořad Dialogue of Culture na německé Deutsche Welle, kde diskutují odborníci 

z Německa a arabského světa. 
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zůstává nejúčinnější, ale bývá nejhůře realizovatelná. Proto by měla být doplněna a 

posílena prostřednictvím internetu (Nye, 2008: 104).  

 

1.7. Struktura veřejné diplomacie 

Důležitým faktorem je také struktura veřejné diplomacie v rámci státu. Hlavním 

aktérem je vláda, respektive ministerstvo zahraničí, které dále spravuje velvyslanectví a 

většinou i vládní agentury působící v zahraničí.  

 

Na zachování obrazu v zahraničí se podílí nejen vládní organizace, ale i další 

orgány jako nevládní organizace, akademická obec, univerzity, politické strany, kulturní 

činitelé, soukromé firmy a další (Auer a Srugies, 2013: 8). Pověst státu má vliv na 

soukromé subjekty, ovšem mechanismus funguje i naopak. Míra nezainteresovanosti by 

měla vyvolávat dojem nespojení se státem. O to jde především v otázce politických témat, 

která jsou v tomto ohledu značně citlivá. Mnozí nestátní aktéři nechtějí být přímo 

spojováni s jakoukoli oficiální státní činností na poli veřejné diplomacie (Peterková, 2008: 

47). V takovém případě je pro vládu složité najít vhodný způsob, jak zapojit do spolupráce 

nestátní aktéry. Řešením může být vytvoření síťových vztahů. V tomto případě se jedná o 

volnější přesto koordinovanou formu spolupráce (Peterková, 2008: 46-47).  

 

Veřejné diplomacie se účastní i domácí veřejnost a to tím, že jí stát poskytuje 

informace o tom, co dělá směrem ven.19 Domácí veřejnost také může navenek prezentovat 

hodnoty daného státu a má v tomto ohledu nezanedbatelný hlas (Peterková, 2008: 46-47). 

Spolupráce v rámci veřejné diplomacie je efektivnější s pomocí místních, které vysílající 

stát zaměstnává v cílové zemi, na kterou cílí (Melissen, 2005a: 16).  

 

Je nutné zdůraznit, že v rámci národa je možné nalézt nesourodé hlasy. Skutečnost, 

že stát není jednotvárný a umožňuje pluralitu názorů, je občas jeden z nejefektivnějších 

nástrojů veřejné diplomacie. Strategie rozmanitosti zdůrazňuje demokracii. Rozšířením 

množství hlasů a názorů, které jsou vysílány do zahraničí, a které mohou obsahovat 

negativní názor na vládu, může pomoci budovat pozitivní vnímání národa, a především 

 
19 Ve Spojených státech amerických se používá termín „public affairs“ (věci veřejné), v České republice je 

pro tyto praktiky používán termín „komunikační strategie“. 
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státu jako celku (Cowan a Arsenault, 2008: 15).  

 

Komunikace ve veřejné diplomacii je mnohovrstevná. Podle odpovídající situace se 

volí vhodné prostředky (Peterková, 2008: 50). Každá „vrstva“ veřejné diplomacie je silně 

podmíněna potřebami okamžiku, charakteristikou zprostředkovatele zpráv, cílovým 

publikem a podmínkami jejich interakce (Cowan a Arsenault, 2008: 12).20 

 

1.8. Dimenze veřejné diplomacie 

Veřejná diplomacie funguje v rámci třech dimenzí založených na časových 

rámcích. První z nich je reaktivní dimenze, kdy státy bezprostředně reagují na nenadálou 

událost, která ovlivňuje pozici a image daného státu v mezinárodním prostředí. Druhá 

dimenze je proaktivní. V tomto případě se jedná o větší aktivitu organizací, které se podílí 

na veřejné diplomacii státu. V rámci této aktivity se formují strategická sdělení mající vliv 

na představy zahraniční veřejnosti o dané zemi. Sdělení by mělo být jasné a snadno 

uchopitelné. V tomto bodě je kritická spolupráce všech subjektů, které se podílejí na 

veřejné diplomacii konkrétní země. Díky zdařilé spolupráci může být dané sdělení 

prosazeno úspěšněji. Poslední dimenzí je budování vztahů, které je nejdlouhodobější a děje 

se v řádu let. V rámci poslední dimenze se jedná o vzájemné poznání a pochopení 

(Peterková, 2008, 15-16). 

Obrázek č.1: Dimenze veřejné diplomacie  

 

(zdroj: autorka podle: Peterková, 2008, 15-16)  

 
20 Proslov prezidenta má jiné důsledky než vyjádření celebrity a lidé z různých sociálních prostředí, vládních 

systémů nebo náboženství jej přijímají odlišně (Cowan a Arsenault, 2008: 12). 
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1.9. Cíl a cílová skupina 

Pro veřejnou diplomacii je důležité, aby měla jasný cíl, kterého se bude snažit 

dosáhnout a definovanou cílovou skupinu, které se bude prezentovat. Pro úspěšnou 

veřejnou diplomacii je nutné mít ucelenou koncepci obsahující jak jasně stanovenou 

strategii, tak strukturu celkového systému veřejné diplomacie. Cílem koncepce je 

představit, jak se snaží být daná země vnímána a čeho chce dosáhnout. Cíl veřejné 

diplomacie konkrétní země by měl být jasný, jednoznačný a stručný. Je zde důležitá jeho 

věrohodnost, specifičnost, vhodnost použití v cílové zemi a možnost jeho prezentace 

atraktivním způsobem (Peterková, 2008: 23-26).   

 

Důležitým aspektem je i identifikace cílových skupin. Zde se jak u dlouhodobé, tak 

i u krátkodobé strategie zaměřuje pozornost na jednotlivé segmenty společnosti v závislosti 

na sdělení, které je přenášeno nebo na diskutovaném tématu. Znalost cílové skupiny 

umožňuje přizpůsobit formu sdělení tak, aby to pro členy této skupiny bylo co nejlépe 

pochopitelné a zpracovatelné (Peterková, 2008: 27). Mezi časté cílové skupiny patří:  

 

1. Vedoucí osobnosti („opinion leaders“) 

2. Tvůrci názorů („opinion formers“) 

3. Obchodníci, investoři 

4. Vzdělávací instituce 

5. Nevládní organizace 

6. Náboženská a zájmová společenství 

7. Mládež 

8. Média a další (Peterková, 2008: 27). 

 

S definováním cílových skupin souvisí tzv. „multiplikační efekt“. Jedná se o 

situaci, kdy má cílová skupina své vlastní posluchače. Cílová skupina pak funguje jako 

přenašeč informací na svoje vlastní posluchače. Tím se násobí dosah sdělení (Peterková, 

2008: 27).21 
 

21 Jedná se například o média nebo akademické organizace, které jsou ovlivněny veřejnou diplomacii jiného 

státu a dané myšlenky prezentují dále svým posluchačům nebo studentům. 
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1.10. Modely veřejné diplomacie 

Existuje nepřeberné množství typologií veřejné diplomacie. Každý stát provádí 

jinou veřejnou diplomacii, vynakládá pro potřeby veřejné diplomacie jiné zdroje, zaměřuje 

se na jiné státy a má jiná témata, cíle a strategii, jak jich dosáhnout. 

 

Szondi dělí modely veřejné diplomacie na tradiční a model 21. století, kdy je 

hlavním mezníkem 11.září 2001 a změna v distribuci moci v rámci mezinárodního 

systému. Veřejná diplomacie 21. století je pro něj hlavně o navazování vztahů než o 

předávání informací, jak tomu bylo dříve (Szondi, 2008).  
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Tabulka č. 3: Srovnání tradiční veřejné diplomacie a veřejné diplomacie 21. století 

 
TRADIČNÍ VEŘEJNÁ 

DIPLOMACIE 

VEŘEJNÁ DIPLOMACIE 

21. STOLETÍ 

PODMÍNKY konflikt, napětí mezi státy mír 

CÍLE 

docílit politickou změnu v 

cílové zemi pomocí změny 

chování 

podpora politického a 

ekonomického zájmu s 

cílem vytvořit vnímavé 

prostředí a pozitivní pověst 

země v zahraničí 

STRATEGIE 
přesvědčování, řízení 

veřejnosti 

budování a udržování 

vztahů, zapojení veřejnosti 

SMĚR KOMUNIKACE 
jednostranná komunikace 

(monolog) 

dvouproudá komunikace 

(dialog) 

VÝZKUM málo 

veřejná diplomacie založená 

na výzkumu, kde je důležitá 

zpětná vazba 

KONTEXT ZPRÁVY ideologie, zájmy, informace nápady, hodnoty, spolupráce 

CÍLOVÉ PUBLIKUM 

široká veřejnost cílové 

země, vysílatel a příjemce 

zprávy 

rozdělené, dobře definovaná 

veřejnost +domácí 

veřejnost, účastníci 

KANÁLY tradiční massmédia 
stará a nová media, často 

přizpůsobené 

ROZPOČET sponzorováno vládou 
partnerství mezi veřejným a 

soukromým sektorem 

(zdroj: Szondi, 2008: 11) 

 

Modely veřejné diplomacie se dělí i podle odlišnosti míry propojení organizací 

vykonávajících veřejnou diplomacii s vládou dané země. Cull podle toho rozdělil dva 

základní typy. První z nich je model USA v 80. letech, kdy vše vykonávala jedna agentura. 

Druhý je Velká Británie, kde jsou jednotlivé aspekty veřejné diplomacie rozdělené podle 

samostatných funkcí, přičemž jediné spojení je mezi kulturní diplomacií a výměnou v 

rámci British Council (Cull, 2008b: 36).  
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Gilboa zkoumal veřejnou diplomacii komplexněji a rozlišil tři modely veřejné 

diplomacie – základní model studené války, nestátní nadnárodní model a model domácího 

PR, které roztřídil podle pěti proměnných – hlavních účastníků, iniciátorů, cílů, typu médií, 

prostředků a techniky. Během fungování modelu studené války používaly vlády ke 

komunikaci s veřejností rádio. Pro nástup nestátního nadnárodního modelu bylo nezbytné 

rozšíření nevládních organizací. Během modelu domácího PR si státy najímají PR firmy, 

aby dosáhly cílů státu (Gilboa, 2008: 59-60). Svou roli hraje i geografické umístění dané 

země. Evropané se při využívání veřejné diplomacie zaměřují na zlepšení svých ekonomik, 

vykreslování své identity a dosahování dalších politických cílů (Gregory, 2008: 274).  

 

Dalším kritériem pro tvorbu modelů může být velikost státu. Existuje několik 

rozdílů mezi veřejnou diplomacií malých a velkých států. První z nich je úkol. Během 

závažných situací se snaží velké státy získat pozornost. Velké státy se zaobírají pestrou 

škálou témat, kdežto malé státy se soustředí na pár vybraných. Dalším rozdílným prvkem 

je počáteční legitimita. Velké státy obvykle disponují značnými prostředky tvrdé moci a 

jejich zájmy jsou definovány taky z vojenského hlediska (Bátora, 2005: 7-8).  

 

Na druhou stranu nevládní aktéři projevují větší ochotu spolupracovat s menšími 

státy (Peterková, 2011: 10). Liší se i míra kontroly vysílané zprávy. Menší státy lépe 

kontrolují vysílaná sdělení. Velké státy naopak bojují proti zažitým stereotypům 

(McDowell, 2008: 12). Posledním rozdílem jsou cíle. Malé a střední státy využívají 

veřejnou diplomacii k cílům, jako je přilákání investic, turistů nebo kvalifikované pracovní 

síly. Velké státy používají veřejnou diplomacii k rozšíření vlivu v globálním systému 

(Merickova, 2014: 354). Podle Bátory se velké státy snaží o změnu image nebo re-

branding (Bátora, 2005: 7). 

 

Modely veřejné diplomacie jsou rozděleny podle několika kritérií. Jedná se o 

historický vývoj, velikost státu, geografickou polohu nebo míru propojení s nestátními 

aktéry. Žádný z autorů nerozdělil veřejnou diplomacii podle cílů jednotlivých zemí. Ty 

jsou v tomto ohledu zásadní. Veřejná diplomacie různých států se liší především v otázce 

cílů.  
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2. Teoreticko-metodologická kapitola 

2.1. Modely veřejné diplomacie 

Různorodost dělení veřejné diplomacie z hlediska historického vývoje je bohaté. 

Spektrum definic veřejné diplomacie je ještě širší. Základní definice, která bude použita 

pro účely této práce, je definice od Jany Peterkové. Ta říká, že:  

 

„Veřejná diplomacie je činnost zaměřená na utváření a ovlivňování pozitivních 

představ o daném státu, hodnotách a činnostech, které prezentuje mezi zahraniční 

veřejností. Prostředkem k dosažení žádoucího cíle je pravdivá komunikace se zahraniční 

veřejností prováděná v součinnosti státního aparátu i soukromých subjektů.“ (Peterková, 

2008: 13) 

 

Podle této definice se státy snaží vybudovat u zahraniční veřejnosti pozitivní obraz. 

Nye tvrdí, že ve světové politice vždy záleželo na reputaci, což dokazují starší případy 

veřejné diplomacie, kdy se po prohrané prusko-francouzské válce snažila Francie zlepšit 

svůj obraz v zahraničí prostřednictvím činnosti Alliance Francaise (Nye, 2008: 96) nebo 

snaha Československa po roce 1918 o prosazení své pozice v mezinárodním prostředí po 

získání samostatnosti (Peterková, 2008: 57). Melissen dodává, že veřejná diplomacie je 

v první řadě o propagaci a udržování mezinárodních vztahů (Melissen, 2005b: 21). K tomu 

používá porozumění, zaujetí a ovlivnění veřejnosti v širokém spektru záležitostí týkajících 

se vládnutí, ekonomického růstu, demokracie a distribuce zboží a služeb (Gregory, 2008: 

276).  

 

Zhang hovoří o veřejné diplomacii jako o kultivaci image země (Zhang a Swartz, 

2009: 382). Předpokládá se, že vlády se snaží kultivovat určitý obraz svého národa 

u mezinárodní veřejnosti, a že strategie veřejných vztahů jej pomáhá vybudovat a 

propagovat. To je důležité, protože skrz kultivaci obrazu jiných národů a svého vlastního 

národa lidé posuzují události na vzdálených místech (Yang et al., 2012: 653). Wang tyto 

praktiky nazývá „veřejnou tváří“ tradiční diplomacie (Wang, 2006: 91). 

 

Na základě této teorie je možné zformulovat model zlepšení obrazu v zahraničí. 

Jde o základní model veřejné diplomacie, v rámci kterého jde o dlouhodobou a 
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systematickou činnost. K tomu je využívaná široká škála forem nástrojů, především dialog 

a spolupráce. Dialog se snaží navázat porozumění mezi lidmi (Cowan a Arsenault, 2008: 

11-19).22 Během spolupráce lidé kooperují na společném projektu, což umožňuje rovný a 

v některých případech efektivnější přístup k zapojení zahraniční veřejnosti, a především 

vytváření dlouhodobých vztahů. Kromě spolupráce jako formy nástroje se vyskytuje i 

v rámci kooperace se širokou škálou partnerů, jejichž činnost spadá do nejrůznějších 

oblastí. Díky tomu se mohou organizace veřejné diplomacie zabývat větším množstvím 

témat, což představí vysílací zemi v ještě komplexnějším obraze (Gregory, 2008: 276).  

 

Vylepšení svého obrazu se snaží státy dosáhnout především skrz představování své 

kultury, umění, literatury a výměny občanů. Základem je výuka jazyka, kdy je veřejnosti 

následně umožněno složit zkoušku o úrovni znalosti daného jazyka. Na to navazují další 

činnosti kulturní diplomacie jako jsou tematické večery, přednášky, diskuse, festivaly, dny 

otevřených dveří, promítání filmů a další. Často se dané akce konají v jazyce vysílací 

země. Zvláštní případ jsou výměny studentů, které jednotlivcům zprostředkovávají 

komplexnější a autentičtější obraz dané země. Těmito prostředky se snaží státy vyhrát 

„srdce a mysl“ svého cílového publika (Szondi, 2008: 6). Organizace veřejné diplomacie 

v tomto případě spolupracují se širokou sítí aktérů, kteří se zabývají všemi výše zmíněnými 

tématy. Důraz je kladen na dlouhodobé budování vztahů, kdy je základním předpokladem 

rovnost všech účastnících ze stran.  

 

Může se zdát, že tímto modelem se veřejná diplomacie přibližuje nation brandingu. 

V rámci tohoto modelu veřejné diplomacie se jedná o identitu státu, kterou se stát snaží 

navázat dlouhodobé vztahy v rámci systematické práce s veřejností, kdežto nation 

brandingu jde primárně o prezentaci image státu.  

 

Druhý je model prosazování zájmů. Jedna z prvních definic veřejné diplomacie 

 
22 Příkladem může být pořad Dialogue of Culture na německé Deutsche Welle, kde diskutují odborníci 

z Německa a arabského světa (Cowan a Arsenault, 2008: 11-19). Jako příklad vytváření dlouhodobých 

vztahů jsou uváděny „leadership programms“ v rámci kterých navštěvují země vysocí představitelé nebo 

akademici. Dalším je pak výuka jazyků, aktivity kulturních a jazykových institutů, partnerství měst (Zaharna, 

2008: 93) nebo návštěvy nejvyšších státních činitelů (Wang a Chang, 2004: 11). 
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praví, že „veřejná diplomacie je vládní proces komunikace se zahraniční veřejností ve 

snaze dosáhnout porozumění pro národní představy a ideály, její instituce a kulturu, i její 

národní cíle a politiky.“ (Tuch, 1990: 3) Veřejná diplomacie se snaží zapojit občany cizí 

země do pěstování příznivých mezinárodních vztahů. Je to vládní proces komunikace se 

zahraničními občany s cílem porozumění myšlenkám, ideálům, institucím, kultuře, 

národním cílům a současné politice státu praktikujícího veřejnou diplomacie (Zhong a Lu, 

2013: 542-543; Gregory, 2008: 274-276).  

 

V tomto případě ale dochází k rozšíření o další dimenzi. Díky pozitivnímu obrazu u 

zahraniční veřejnosti má dojít ke snadnější obhajobě politického jednání. Cílem je získat 

podporu pro určitou zahraniční politiku vysílající země, k porozumění následků 

politických rozhodnutí, stanovení politické agendy, ovlivnění diskurzu v občanské 

společnosti a získání souhlasu se strategiemi, které vyžadují kompromisy mezi náklady, 

riziky a výhodami (Malone, 1988: 3-4; Gregory, 2008: 276; Peterková, 2008: 15; Swistek, 

2012: 80). V tomto ohledu vnímá Gregory veřejnou diplomacii jako politický nástroj ve 

smyslu komunikačního nástroje používaného k vládnutí (Gregory, 2008: 274-276). 

 

Zásadní jsou cíle veřejné diplomacie. Obecně má veřejná diplomacie čtyři široce 

definované cíle:  

1. propagace národních cílů a politik 

2. sdělování národního vzoru, myšlenek, víry a hodnot 

3. budování společného porozumění a vztahů (Peterková, 2008: 49) 

4. oprava špatné interpretace jednání vlády (Nye, 2010) 

 

Cíle zdůrazňují budování vztahů s úmyslem propagace politik. Je nutné zdůraznit opravu 

špatné interpretace konání vlády. Podle Culla je jednou součástí veřejné diplomacie také 

obhajoba, tedy pokus aktéra řídit mezinárodní prostředí prováděním aktivní komunikační 

činnosti za účelem propagace konkrétní politiky, nápadu nebo aktérových obecných zájmů 

v „myslích občanů jiných států“. (Cull, 2008b: 32) Je možné, že veřejná diplomacie bude 

pracovat proti politice nebo zájmům hostující země (McDowell, 2008: 11).  

 

Obhajoba je pak centrálním aspektem veřejné diplomacie. Hlavním prostředkem 

obhajoby je monolog ve formě projevu, zprávy, tiskové zprávy nebo vyjádření. Taktéž to 



 

 

34 

je část veřejné diplomacie, která je nezbytná pro nápravu nechtěného sdělení provedeného 

mimo kontrolu vlády, které by mohlo potenciálně narušit pověst národa (Cowan a 

Arsenault, 2008: 13). Na druhou stranu Helmers tvrdí, že veřejná diplomacie je standartní 

reflex rané moderní politiky. V době krize, občanské války nebo bilaterálního konfliktu se 

politické elity obrací na zahraniční veřejnost, které se snaží přiblížit motivy svého jednání 

(Helmers, 2016: 414).  

 

Informace sdělované v rámci veřejné diplomacie slouží k zapojení veřejnosti pro 

dosažení žádoucích politických cílů (Zaharna, 2008: 88). Aktéři veřejné diplomacie by 

neměli jen sdělovat správnou zprávu, ale pracovat na vytvoření vhodného prostředí pro 

tyto zprávy skrz podporu vhodných mezinárodních a domácích regulačních režimů (Cull, 

2008b: 52). Evropské státy se zaměřují na využití veřejné diplomacie při zlepšení svých 

ekonomik, promítání identity a dosahování politických cílů (Gregory, 2008: 275).  

 

Měkká moc má nepřímý vliv na vytváření určitého prostředí, které může vést ke 

schopnosti ovlivnění politických rozhodnutí veřejností. Pro země s odlišným politickým, 

ekonomickým a kulturním systémem je nejlepší možnost ovlivnění názoru veřejnosti 

zvýšením vzájemného porozumění a respektování rozdílů skrze pozitivní mediální zprávy 

a podporu výměn. Veřejná diplomacie je pak jedním z nástrojů měkké moci (Servaes, 

2012: 643). Neboť jen kontinuálním a soustavným budováním vzájemné důvěry je možné 

zlepšit pověst daného státu a zajistit tím lepší výchozí pozici pro provádění zahraniční 

politiky oné země (Nye, 2004: 107).  

 

Druhý model představuje rozšíření prvního o další dimenzi. K použití tohoto 

modelu dochází ve dvou případech. První je systematické informování o konfliktním 

tématu, kdy se země snaží obhájit motivy svého jednání. V druhém případě je tento model 

využívaný v situaci, kdy se objeví aktuální konfliktní témata. Zde funguje veřejná 

diplomacie v rámci své reaktivní dimenze (Peterková, 2008: 15-16). 

 

Druhý model počítá s tím, že veřejná diplomacie je používaná pro obhajobu zahraničního 

jednání státu a vysvětlení jeho motivů zahraniční veřejnosti, což uplatňuje k získání 

spojenců pro svou zahraniční politiku. Je zde zapojen ve větší míře monolog se značnými 

prvky vysvětlování vládního jednání v zahraničí. Hlavními používanými nástroji jsou 
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jednostranná komunikace ve formě tiskových zpráv, vyjádření nejvyšších představitelů 

nebo projevů (Cowan a Arsenault, 2008: 13). K tomu používá mimo jiné i sociální sítě, 

především Facebook a Twitter, kdy se v případě druhé jmenované platformy jedná o tvz. 

„twiplomacy“ (viz. str. 22). Na nich jsou zveřejňovaná sdělení týkající se konfliktních 

témat. Probíraná jsou především politická témata. Kvůli omezenému až neexistujícímu 

používání dialogu a spolupráce není tvořena široká síť partnerů.  

 

Je nutné zdůraznit, že se nejedná o propagandu. Také tento model se stále pohybuje 

v oblasti veřejné diplomacie. V rámci tohoto modelu jsou předávány pravdivé zprávy a je 

kladen důraz na zpětnou vazbu od cílového publika. Navíc je model postavený na 

předešlém využívání modelu zlepšení obrazu u zahraniční veřejnosti. Pohled vybraného 

státu je přestavován, nikoli vnucován jako neznepochybnitelný. Cílem činnosti v rámci 

tohoto modelu je, aby zahraniční veřejnost porozuměla danému chování, nikoli s ním 

souhlasila (Cowan a Arsenault, 2008: 19). 

2.2. Metoda 

Předkládaná diplomová práce je instrumentální jednopřípadová studie, která je 

zpracovaná na základě kvalitativního výzkumu. Jedná se o detailní analýzu jednotlivých 

případů. Cílem případových studií je snaha o hluboké porozumění a vysvětlení daného 

případu (Kořan, 2008: 29). Případová studie poskytuje základ pro zobecňování, které je 

nezbytné pro tvorbu modelů a teorií (Gilboa, 2008: 70). Studium případu je tedy nástrojem 

pro práci s teorií. Studie musí zohlednit celkový kontext zkoumaného jevu a zároveň musí 

poskytnout komplexní obrázek (Kořan, 2008: 33-35). 

 

U jednopřípadových studií je nutná ohraničenost případu. Na předkládanou práci 

lze nazírat dvěma pohledy. Z prvního hlediska je práce jednopřípadová studie, která 

zkoumá veřejnou diplomacii v České republice ze strany tří států – Německa, Francie a 

Velké Británie. V tomto ohledu se jedná o jeden případ tedy veřejnou diplomacii 

vybraných států v České republice. 

 

Druhý přístup považuje práci za tři jednopřípadové studie. Z tohoto hlediska práce 

zkoumá případy veřejných diplomacií Německa, Francie a Velké Británie na konkrétně 

vymezeném případu jednoho státu, kterým je Česká republika.  



 

 

36 

2.3. Výběr případu 

Pro tuto práci byly vybrány tři státy, jejichž veřejná diplomacie bude předmětem 

zájmu. Jedná se o Německo, Francii a Velkou Británii. Z hlediska praxe veřejné 

diplomacie mají všechny tři země mnoho společného a jsou tedy snadno srovnatelné.  

 

Ve všech třech případech se jedná o velké evropské země a ekonomicky 

nejvyspělejší státy světa, což do značné míry determinuje způsob, jakým provádí veřejnou 

diplomacii. Země sdílí také členství v mezinárodních vládních organizacích jako je NATO, 

OBSE a donedávna byly všechny země členy EU.23 Státy jsou srovnatelné také co se týče 

základních hodnot, kdy se jedná o kultury vybudované na křesťanské tradici.24 Všechny tři 

státy mají širokou síť organizací veřejné diplomacie. 

 

Vzájemné rozdíly se projevují v případě přihlédnutí ke zkoumané cílové zemi, tedy 

České republice. Hlavní faktor je geografická vzdálenost. Německo je sousední země 

České republiky, kdežto Francie a Velká Británie jsou vzdálenější. Německo je největší 

obchodní partner České republiky. Rozdíl tvoří také společná historie. Obraz Německa 

v České republiky byl značně negativní. Ve vztahů mezi Českou republikou a Německem 

stále přetrvává dědictví Protektorátu Čechy a Morava, druhé světové války, na druhou 

stranu je zde otázka odsunu německých obyvatel. Co se týče vztahů České republiky s 

Francií a Velkou Británii, nenesou si země tak silný historický precedens jako je tomu 

v případě Německa. Jedinou možnou historickou událostí, kterou lze zmínit, je 

Mnichovská dohoda. V současné době se ovšem nejedná o silně konfliktní téma. 

 

Česká republika, jako stát, ve kterém je veřejná diplomacie výše zmíněných tří států 

praktikována, byla vybrána kvůli dostupnosti zdrojů a snaze autorky zdokumentovat 

situaci v rodné zemi. Výběr jedné cílové země navíc představí konkrétní obraz praxe 

veřejné diplomacie vybraných tří států bez rozdílného geografického zacílení.  

 

Je nutné zmínit skutečnost, že zacílení výzkumu veřejných diplomacií tří států na 

 
23 Velká Británie opustila Evropskou unii 31.ledna 2020. 

24 Obecným předpokladem veřejné diplomacie je fakt, že spolu snáze komunikují země se stejným 

hodnotovým základem. Jako příklad mohou sloužit teroristické útoky z 11. září 2001, kdy se jako důvod 

uvádí podceněná komunikace Spojených států amerických s muslimským světem (Peterková, 2008: 9). 
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Českou republiku nebude vypovídat o komplexních strategiích Francie, Německa a Velké 

Británie. To je v souladu s cílem práce, což je zjištění, jakým způsobem provádí vybrané 

tři státy veřejnou diplomacii v České republice.  

 

V rámci předkládané diplomové práce budou zkoumány německé, francouzské a 

britské organizace, které provozují veřejnou diplomacii na území České republiky. Jejich 

konkrétní seznam je uveden v tabulce.  

 

Obecně lze definovat organizace veřejné diplomacie. Organizace musí mít prvek 

státu. Musí existovat prvek vládního záměru a účasti. Nemusí to nutně znamenat celou 

koncepci a realizaci projektu. Stát musí spolupracovat s partnery občanské společnosti, 

pomáhat s financováním, koordinováním nebo řízením. Veřejná diplomacie musí také mít 

jasný cíl nebo poselství (McDowell, 2008: 8). 
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Tabulka 4: Zkoumané organizace 

STÁT ORGANIZACE 

Velká Británie Britské velvyslanectví v České republice 

British Council 

Francie Velvyslanectví Francie v České republice 

Francouzský institut 

Alliance Franciase 

Campus France 

CEFRES 

Francouzské lyceum v Praze 

Německo Velvyslanectví SRN v České republice 

Goethe Institut 

Goethe Zentrum Pardubice 

Goethe Zentrum Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích 

DAAD 

ZfA 

Nadace Konrada Adenauera 

Nadace Heinricha Bölla 

Nadace Friedricha Eberta 

Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu 

Nadace Rosy Luxemburgové 

Česko-německý fond budoucnosti 

Česko-německé diskusní fórum 

Česko-německé fórum mládeže 

Sdružení Ackermann-Gemeinde 

TANDEM - Koordinační centrum česko-

německých výměn 

(zdroj: autorka) 

 

Z detailnější analýzy budou vyloučeny tři typy organizací. První z nich jsou 

organizace, které nemají v České republice pobočku ani žádnou prokazatelnou 

dlouhodobou činnost nebo jasně formulované cíle. Jedná se o subjekty jako je Institut pro 
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zahraniční vztahy (Institut für Auslandsbeziehungen)25, Pedagogická výměnná služba 

(Pädagogischer Austauschdients)26 nebo některé nadace.27 Také budou vyňaty 

zpravodajské a rozhlasové stanice, včetně těch, které ve sledované době nevysílaly 

v češtině, přestože byly v minulosti aktivní.28  

 

Další jsou organizace veřejné diplomacie jednotlivých regionů nebo spolkových 

zemí jako je Zastoupení svobodného státu Bavorsko v Praze, Kontaktní kancelář Saska 

v Praze, Centrum Bavaria Bohemia,29 Česko-bavorská vysokoškolská agentura,30 Česko-

bavorská vysokoškolská agentura31 nebo Nadace Hannse Seidela.32 Cílem práce je 

zkoumat centrální veřejnou diplomacii vybraných států, nikoli jeho partikulárních částí.  

 

Je nutné zdůraznit, že z práce budou vyřazeny britská centra. Ta v současné době 

fungují jako nezávislé organizace (viz str. 50). Oproti tomu nesmí být opomenuty Goethe 

centra, které fungují na základě smlouvy s Goethe Institutem (viz str. 84).  

 
25 Institut pro zahraniční vztahy (Institut für Auslandsbeziehungen, IfA), který je příspěvkovou organizací 

ministerstva zahraničních věcí a je následníkem Německého zahraničního institutu (Deutsches Ausland-

Institut). Snaží se o kulturní výměnu a vývoz německého umění. IfA neprovozuje vlastní pobočky 

v zahraničí, ale posílí se finančně na zajištění vystoupení německých umělců v cizině. 

26 Pedagogická výměnná služba (Pädagogischer Austauschdients, PAD) se věnuje evropské a mezinárodní 

spolupráci ve školství a zprostředkovává zejména výměnu mezi učiteli a žáky. 

27 Nadace BMW Herbert Quandt, Nadace Roberta Bosche, Nadace Alexandra von Humbolta 

28 Jedná se například o BBC World Service, Deutsche Welle nebo France24, která v češtině nevysílala.  

29 Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee byla zahájena roku 2006. Jedná se o informační centrum a 

zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony.  Od roku 2016 je koordinačním 

místem pro česko-bavorskou kulturní spolupráci.  

30 Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur - BTHA), která je 

hlavní kontaktní místo pro bilaterální spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých 

škol a vědy. 

31 Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatné oddělení Bavorského vysokoškolského centra pro 

střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální 

spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.  

32 Nadace Hannse Seidela je německá politická nadace spřízněná s bavorskou CSU, proto je považována za 

regionální organizaci. Svou pobočku má v Praze od roku 1991. 
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2.4. Data  

Jako primární zdroj dat pro předkládanou diplomovou práci slouží koncepce 

veřejné diplomacie jednotlivých států, webové stránky jednotlivých organizací, výroční 

zprávy a jejich účty na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube, Twitter a 

LinkedIn. Je nutné zmínit, že různé organizace používají pro komunikaci účty na různých 

sociálních sítích.33  

 

Dalšími primárními zdroji jsou informace sesbírané v rámci rozhovorů s 

představiteli těchto organizací. Jedná se o polostrukturované rozhovory s předem 

připravenými standardizovanými otázkami, které jsou pro všechny organizace stejné. 

Všechny rozhovory proběhly během března až května 2020 a to formou on-line rozhovorů 

nebo e-mailové komunikace. Rozhovory probíhaly v češtině, němčině a angličtině.  

 

Ačkoli měla autorka ambici systematicky provést rozhovory s představiteli všech 

organizací veřejné diplomacie Německa, Francie a Velké Británie, které působí v České 

republice, nebylo možné je sesbírat z několika důvodů. Očekávaným limitem bylo svolení 

zástupců organizací s provedením rozhovorů. Neočekávanou překážkou bylo opatření 

vlády proti šíření koronaviru, kterým vláda uzavřela dané organizace a omezila volný 

pohyb občanů, což znemožnilo osobní schůzky.  

 

V konečném důsledku byly provedeny rozhovory s představiteli ústavu CEFRES, 

Goethe Institutu, DAAD, Nadace Heinricha Bölla, Nadace Friedricha Eberta, Nadace 

Friedricha Naumanna pro svobodu, Česko-německého fondu budoucnosti, Sdružení 

Ackermann-Gemeinde, Koordinačního centra česko-německých výměn TANDEM a 

Pragkontaktu. Ačkoli se nepodařilo získat rozhovory se všemi představiteli vybraných 

organizací, sesbírané rozhovory představují zásadní data, která budou využita pro účely 

této práce. Jako sekundární zdroj slouží akademická literatura zabývající se tématem 

veřejné diplomacie zvolených států. 

 

Škála zdrojů je pestrá. Cílem práce je popsat způsob komunikace daných organizací 

 
33 Například Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu má jen webové stránky. Účty na sociálních sítích 

sdílí s dalšími pobočkami.  
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veřejné diplomacie v České republice a jejich záměr v této zemi. Z tohoto důvodu je nutné 

použít všechny dostupné prostředky, aby byla analýza co nejpřesnější.  

 

Data týkající se cílů jednotlivých organizací, jejich partnerů, témat, kterými se 

zabývají, nástrojů, které pro jejich prosazení používají a jejich přístupu k EU budou 

uvedeny v tabulkách34 v přílohách této práce. Během analýzy proto bude odkazováno na 

dané tabulky. Jelikož se v souhrnu jedná o tisíce článků, příspěvků a akcí, není možné je 

všechny citovat, proto budou v seznamu literatury zmíněny webové stránky a profily na 

sociálních sítích, odkud data pochází. Z výsledných tabulek budou vyřazeny profily 

velvyslanců na sociálních sítí.  

 

2.5. Časový horizont 

Je také nutné určit časový rámec, ve kterém se práce pohybuje. Cílem práce je 

zkoumat současný stav. V tomto případě je nutné vymezit širší časový rámec kvůli analýze 

informací ze sociálních sítí. Pro účely diplomové práce bylo zvoleno časové období mezi 

lety 2018 a 2019.  

 

Rok 2020 byl vyloučen z důvodu nutného omezení pro dostatečný čas na analýzu a 

vyhotovení práce s předpokládaným odevzdáním v květnu 2020. Kratší časový rámec 

umožní detailněji prostudovat činnost organizací veřejné diplomacie vybraných zemí. Toto 

omezení je taktéž nutné z důvodu sběru informací skrz semistrukturované rozhovory a 

otázky lidského faktoru. Představitelé vybraných organizací popisují současnou situaci a 

minimálním přesahem do minulosti. Akce a spolupráce, které uvádí, se v drtivé většině 

případů odehrály v horizontu dvou let. Na druhou stranu se jedná o dostatečně dlouhé 

časové období, aby bylo zamezeno, že určité téma bude aktuální pouze v daný rok.  

2.6. Analytický postup 

Práce bude analyzovat praxi veřejné diplomacie Německa, Francie a Velké Británie 

podle několik kritérií. Prvním je způsob, jakým jsou definovány klíčové koncepty 

 
34 V tabulkách bude německé školství v České republice, včetně Německé školy v Praze, zařazeno pod ZfA, 

které je zastřešující organizací.  
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v rámcových dokumentech. Další jsou cíle konkrétních organizací, partneři, se kterými 

spolupracují, témata, která prosazují a nástroje, které pro práci s nimi používají. 

 

Aktivit veřejné diplomacie jednotlivých států se obvykle účastní široké spektrum 

aktérů (Auer a Srugies, 2013: 8). Kromě vládních organizací to jsou nevládní organizace, 

kulturní organizace, politické nadace, neziskové organizace a vzdělávací organizace 

vysílající země v cílových státech. Pro předání jednotného obrazu prezentovaného státu je 

nezbytná součinnost jednotlivých organizací provádějících veřejnou diplomacii (Peterková, 

2017: 42-43). V této práci budou zahrnuty také česko-německé organizace jako je Česko-

německý fond budoucnosti, Česko-německé diskusní fórum, Sdružení Ackermann-

Gemeinde a TANDEM – Koordinační centrum česko-německých výměn (dále jen 

TANDEM). Ačkoli se jedná o česko-německé organizace, které jsou podporovány mimo 

jiné z německého státního rozpočtu. Některé z nich se také ztotožňují s tím, že provádí 

veřejnou diplomacii.35 Je nutné brát v úvahu, že se nejedná o zcela německé organizace, 

ale je do nich včleněn i český prvek. V případě Francie a Velké Británie autorka nenašla 

žádné podobné organizace. Charakteristika jednotlivých aktérů veřejné diplomacie zemí 

bude zjištěna z literatury, semistrukturovaných rozhovorů a webových stránek jednotlivých 

organizací. 

 

Druhá část je strategie veřejné diplomacie. Základní dokumenty pro zjištění 

strategie veřejné diplomacie jednotlivých států jsou koncepce nebo jiné dokumenty, které 

definují směřování aktivit jejich veřejné diplomacie, ale i hodnotící zprávy. Tyto 

dokumenty většinou uvádí cíl veřejné diplomacie a kroky, jak jich dosáhnout (Peterková, 

2017: 44). Často obsahují definice tohoto konceptu, která budou v případě této práce 

zkoumány. V tomto případě budou použity koncepce a dokumenty týkající se veřejné 

diplomacie vybraných států.  

 

V práci budou obsaženy cíle jednotlivých organizací a subjekty, se kterými 

spolupracují organizace veřejné diplomacie vybraných tří států. Větší důraz bude kladen na 

cíle jednotlivých zahraničních organizací. Zdroj pro informace o vymezení cílů 

jednotlivých organizací veřejné diplomacie budou informace sesbírané v rámci rozhovorů 

a webové stránky organizací. Seznam subjektů, se kterými aktéři spolupracují, je sestaven 
 

35 Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020 
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z webových stránek a profilů na sociální síti Facebook. Na profilech jsou zmíněny 

jednotlivé akce, které organizace pořádaly. Na konkrétních stránkách jednotlivých událostí 

je uvedené, s kým na jejich pořádání organizace veřejné diplomacie spolupracovala.  

 

Třetí dimenzí jsou témata a používané nástroje. Volba nástrojů vychází především 

z charakteru sdělení (Peterková, 2017: 44). Důležité je také teritoriální zacílení. V případě 

této práce je teritoriální zacílení pro všechny zkoumané veřejné diplomacie stejné. Témata, 

kterými se aktéři zabývají, a nástroje, které používají k práci s nimi, byly zmíněny během 

polostrukturovaných rozhovorů nebo definovány podle informací z webových stránek a 

profilů organizací na sociálních sítích. Podle akcí, článků a klíčových témat zmíněných na 

stránkách byl vytvořen seznam témat, kterými se organizace zabývají a nástrojů, které 

k jejich prosazování používají. Na podobném principu byla sesbírána témata ze sociálních 

sítí, kdy byly zjišťovány témata příspěvků a událostí, na kterých se organizace podílely. 

Informace o aktivitě organizací na sociálních sítích, které jsou jedním z nástrojů, pochází 

z jejich profilů na sociálních sítích. Údaje o počtech sledujících a fanoušcích na sociálních 

sítích jednotlivých organizací odpovídají stavu ke dni 14.4. 2020.  

 

Jako konkrétní případ politického tématu, které může vzbuzovat kontroverze, byla 

zvolená EU. Každá ze tří vybraných zemí má k tomuto tématu jiný přístup. Německo a 

Francie jsou zakladateli EU a aktivními členy, oproti tomu Velká Británie EU v nedávné 

době opustila. Během zkoumaného období došlo k pravidelným volbám do Evropského 

parlamentu a sestavování nové Evropské komise. Netypické téma představovalo 

vyjednávání o Brexitu. Bude zjištěno, zda se organizace těchto států tématem EU zabývají, 

a pokud ano, tak zda se snaží prosadit přístup své domovské země k otázce EU i u cílového 

publika. Pro data o přístupu k tématu EU byly použity informace z polostrukturovaných 

rozhovorů, webových stránek a sociálních sítí jednotlivých organizací.  
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3. Britská veřejná diplomacie 

3.1. Obecná charakteristika 

Velká Británie je zemí s dlouhou koloniální minulostí. Ačkoli tvrdá moc Velké 

Británie není tak rozsáhlá jako bývala za dob Britského impéria, stále zůstává důležitou 

vojenskou silou, která si zachovává jedno z pěti stálých míst v Radě bezpečnosti OSN a 

vlastní jaderné zbraně (Bell, 2016: 76). Zároveň s tím Velká Británie posiluje svou měkkou 

sílu36 skrz veřejnou diplomacii, ve které má dlouhou tradici. Během svého vývoje získala 

britská veřejná diplomacie několik typických rysů, kterými jsou silný důraz na nation 

branding, používání „komerční diplomacie“ pro účely té veřejné, sílící role regionálních 

organizací a aktivní zapojení vlády.  

 

Nation branding, tedy snaha o definování typické značky státu, je jedním z 

hlavních způsobů propagace Velké Británie. V globálním měřítku jsou Britové jednou 

z nejúspěšnějších zemí (Szondi, 2008: 1). Pokrokovost Velké Británie v oblasti nation 

brandingu dokazuje, že jako jeden z prvních států investovala do kampaně, která měla 

propagovat Velkou Británii jak v zahraničí, tak v tuzemsku.37   

 

Velké Británie klade důraz na „komerční diplomacii,“ která je pojímána jako 

činnost prováděna zástupci států s ohledem na podporu podnikání mezi dvěma zeměmi 

(Naray, 2008: 2).38 Kromě tradičních organizací používá Velká Británie pro účely veřejné 

diplomacie, také velké společnosti (Bell, 2016: 77).  Ty v rámci komerční diplomacie 

posilují jak svou ekonomickou sílu, tak současně s tím prosazují zájmy Velké Británie a 

utváří představy cizinců o ní. Pověst daného státu je pak úzce spjatá s pověstí dané 

společnosti. Zároveň mohou tyto společnosti oslovit veřejnost mnohem masověji, než je 

 
36 Podle Soft Power 30 Indexu byla Velká Británie v roce 2019 druhou zemí na světě (Duffin, 2016) 

37 „Cool Britannia“, ačkoli byl její úspěch diskutabilní. Kampaň byla zavedena v době v 90. letech během 

vlády Tonyho Blaira a jejím cílem bylo prezentovat Velkou Británii jako moderní zemi se silným 

tradicionalismem a konzervatismem. Byli do ní zapojeny i celebrity jako Blur, Spice Girls nebo Oasis, což 

bylo následně vyhodnoceno jako kontraproduktivní, jelikož působení těchto skupin bylo v rozporu s výše 

zmíněnými hodnotami, které měla tato kampaň prosazovat. Kampaň se nesetkala ani s přízní Britů a na konci 

90. let byla ukončena (Novotný, 2011: 74).  

38 Cílem je podpořit rozvoj podnikání prostřednictvím propagace podnikání. 
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tomu u státem dotovaných organizací.39  

 

Neméně podstatným rysem je silná role regionálních aktérů, tedy těch, kteří 

provádí veřejnou diplomacii určité oblasti státu. Od druhé poloviny 90. let dochází ve 

Velké Británii k decentralizaci, což ovlivňuje i veřejnou diplomacii. Skotsko, Wales, 

Anglie a Severní Irsko mají ambice provádět svou veřejnou diplomacii. Regionální aktéři 

však nejsou předmětem zájmu této práce.  

 

Britská veřejná diplomacie spadá pod nepřímý vliv britské centrální vlády. 

Organizace jako British Council nebo BBC World Service působí navenek jako nezávislé 

organizace. Na druhou stranu ministerstvo zahraničí (Foreign and Commonwealth Office) 

vytyčuje směr veřejné diplomacie v souladu s cíli zahraniční politiky (Tomalová, 2008: 33) 

a celou veřejnou diplomacii zastřešuje.40 Od roku 1996 existuje ve Velké Británii rada, 

která udávala směr veřejné diplomacie. Ačkoli se měnilo její složení a rada se několikrát 

reformovala, ustavila se od roku 2011 na Programové radě GREAT, jejichž hlavní úkol je 

koordinace masivní kampaně „This is GREAT Britain“, do které je zapojená většina 

organizací britské veřejné diplomacie (Pamment, 2016: 6). Praktický výkon veřejné 

diplomacie je však plně v gesci BBC World Service a British Council. Z tohoto důvodu je 

pro tyto organizace používán termín „kvazi-autonomní organizace“ (Hemery, 2005: 203).  

 

3.1.1. Koncepce 

Pro veřejnou diplomacii je zásadní její chápání v konkrétní zemi. Podle tohoto 

základního kritéria je možné ji přiřadit do jednoho z modelů veřejné diplomacie 

definovaných v této práci. V případě Velké Británie neexistuje rámcová koncepce britské 

veřejné diplomacie, ale její praxe je hodnocená prostřednictvím zpráv. Poprvé se termín 

„veřejná diplomacie“ („public diplomacy“) objevil ve zprávě Přehled základních výloh 

 
39 Vztah Velké Británie ke komerční diplomacii popsal konzervativec a bývalý ministr zahraničních věci 

William Hague který uvedl, „zařadili jsme komerční diplomacii do jádra britské zahraniční politiky, a to 

nejen proto, abychom zajistili naše hospodářské zotavení a budoucí prosperitu, ale také aby se nezmenšil náš 

vliv na svět, podpora naší bezpečnosti i naše schopnost představit naše hodnoty“. (Bell, 2016: 77) 

40 Ministerstvo zahraničí spolupracuje s vládními agenturami UK Trade and Investment, UKvisas, Borders 

and Immigration Agency a VisitBritain, které jsou zaměřené do zahraničí. Ty se často podílí na kampaních 

jako Better world, better Britain, See Britain through my Eyes, You’re Invited nebo This is GREAT.  
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(Fundamental expediture reviews) z roku 1995, kdy byla veřejná diplomacie označená jako 

„hlavní podnikání.“41 Pracovní skupina Panel 2000 bývalého ministra zahraničních věcí 

Robina Cooka definovala veřejnou diplomacii jako „projekci a propagaci image, hodnot a 

politiky Velké Británie v zámoří.“ (Pamment, 2012: 316) 

 

Následná Wiltonova zpráva (Wilton Review) z roku 2002 odmítla důraz na 

propagaci a poukázala na otázku vlivu a na to, jak by tento vliv mohl vést k pozitivním 

výsledkům pro britskou veřejnou diplomacii. Veřejná diplomacie byla ve Wiltonově 

zprávě nově definována jako „práce, jejímž cílem je pozitivním způsobem ovlivňovat 

vnímání jednotlivců a organizací v zámoří o Velké Británii a spojit je s Velkou Británií.“42 

(Pamment, 2012: 317)  

 

Zanedlouho po Wiltonově zprávě následovala Carterova zpráva (Carter Report) 

z roku 2006.43 Také Carterova zpráva aktualizovala britské pojetí veřejné diplomacie. 

Jednalo se o „práci zaměřenou na informování a zapojení jednotlivců a organizací 

v zámoří s cílem zlepšit pochopení a vliv Spojeného království způsobem, který je v souladu 

s vládními střednědobými a dlouhodobými cíli.“ (House of Commons, 2006: 15) Carter byl 

následně kritizován, že do definice dodala prvek vládní kontroly. Podle Cartera musí být 

definice chápaná v kontextu současné garance nezávislosti pro BBC World Service a 

British Council (House of Commons, 2006: 15). To znamená, že vláda vytyčuje cíl, ale 

provádění veřejné diplomacie je na jednotlivých aktérech.44   

 
41 Core business 

42 Wiltonova zpráva navrhla i několik zlepšení britské veřejné diplomacie. Podle ní byla veřejná diplomacie 

Velké Británie nekoordinovaná, a proto zpráva doporučila vytvoření zastřešující strategie ((House of 

Commons, 2006: 13). Jako reakce byla v roce 2002 založena Public Diplomacy Strategy Board, která měla 

zlepšit soudržnost, účinnost a dopad celkového úsilí britské veřejné diplomacie ((House of Commons, 2006: 

13). Skládala se ze široké členy členů od zástupců ministerstva zahraničních věcí, British Council, vládních 

agentur až po zástupce soukromého sektoru (House of Commons, 2006: 13). 

43 Ta zaznamenala zlepšení oproti stavu britské veřejné diplomacie v době vypracování Wiltonovy zprávy. 

44 Podle samotného lorda Cartera bylo nutné, aby byly zdroje veřejné diplomacie koordinovanější ((House of 

Commons, 2006: 14). Proto navrhnul vytvoření Public Diplomacy Board, která byla založená v roce 2006. 

Public Diplomavy Board byla tvořena užším okruhem členů než její předchůdkyně. Skládala se ze zástupců 

organizací věnující se veřejné diplomacii jako je British Council nebo BBC World Service. Public 

Diplomacy Board se scházel 4x ročně a určoval strategické směřování britské veřejné diplomacie, sledovala a 

hodnotila její důsledky a navrhovala využití finančních zdrojů (Tomalová, 2008: 34). Navíc stanovovala, 
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V roce 2010 nově nastupující vláda změnila terminologii z pojmu „veřejná 

diplomacie“ na „měkkou moc“ (Pamment, 2016: 5). Koncept „veřejná diplomacie“ tím 

vymizel z oficiálních dokumentů. Další dvě zprávy Vytváření mainstreamové 

komunikace (Making Communication Mainstream) z roku 2008 a Úsporová strukturální 

reforma (Austernity/Structural Reform) z roku 2010 se snažily o reformu veřejné 

diplomacie, ačkoli ji tak nenazývaly (Pamment, 2016: 6).  

 

Tento vývoj definic veřejné diplomacie ve Velké Británii shrnul Pamment (2016). 

Na tomto přehledu je možné zaznamenat posun od informování zahraniční veřejnosti o 

Velké Británii k jasné demonstraci snahy o působení vlivu tak, jak to chápe model 

prosazování zájmů. Od roku 2008, kdy byl odstraněn pojem veřejná diplomacie, dochází k 

postupné změně na používání jednostranných prostředků, jakými jsou kampaně a branding 

se zájmem o ekonomiku a bezpečnost. To odpovídá přerodu veřejné diplomacie z modelu 

zlepšení obrazu v zahraničí k modelu prosazování zájmů státu provádějícího veřejnou 

diplomacii v zahraničí, které jsou v případě Velké Británie ekonomického a 

bezpečnostního rázu.  

  

 

v souladu se zahraničněpolitickými cíli Velké Británie, konkrétní prioritní země v rámci širších regionů 

(Tomalová, 2008: 35). V roce 2009 byla Public Diplomacy Board nahrazena Strategic Communications and 

Public Diplomacy Forum, která nebyla nikdy svolána (Pamment, 2016: 6).  
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Tabulka č.5: Základní koncepty britské praxe veřejné diplomacie 

ČASOVÉ OBDOBÍ KONCEPT CHARAKTERISTIKA 

1995-2000 Image a identita Promítání moderní identity 

2000-2004 Vliv Úsilí změnit zahraniční vnímání 

2005-2007 Zapojení 
Dialog s experty a zúčastněnými stranami, 

větší odpovědnost za globální záležitosti 

2008-2010 Strategické kampaně 
Komunikace jako integrovaný nástroj 

diplomacie 

2010-2012 
Cílená národní 

propagace 
Strategické použití marketingu a brandingu 

2010-2015 Měkká moc 
Použití vlivu pro ekonomické a 

bezpečnostní výsledky 

1995-2015 

(používáno British 

Council) 

Kulturní vztahy Nevládní, podporuje vzájemné porozumění 

(zdroj: Pamment, 2016: 7,12) 

 

 

3.2. Britská veřejná diplomacie v České republice 

První organizace britské veřejné diplomacie v České republice byla československá 

sekce BBC World Service založená v roce 1939. Po konci druhé světové války, v roce 

1946, došlo k založení pobočky British Council v Praze, Brně a Bratislavě. V 50. letech 

musel být British Council z ideologických důvodů uzavřen. Neoficiálně působil jako 

kulturní oddělení ambasády.  

 

Veřejná diplomacie Velké Británie se začala soustředit na region střední a východní 

Evropy až s pádem železné opony. Jedná se o paradox, jelikož v dané době došlo 

k významným škrtům v rozpočtech organizací britské veřejné diplomacie (Tomalová, 

2008: 33). Došlo k výraznému nárůstu institucionální základny britské veřejné diplomacie 

v České republice, kdy se v roce 1991 otevřelo 5 poboček British Council. O dva roky 

později bylo obnoveno vysílání BBC World Service v češtině. Novou éru vztahů podpořila 

návštěva královny Alžběty II., která zavítala do České republiky v březnu 1996. 
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Po přelomu milénia se začala britská veřejná diplomacie soustředit na jiné regiony.45 Byly 

uzavřeny tři pobočky British Council a v roce 2006 ukončila vysílání v češtině rádiová 

stanice BBC World Service.  

 

3.2.1. Aktéři britské veřejné diplomacie v České republice 

V současné době v České republice působí pouze dvě organizace britské veřejné 

diplomacie, a to Britské velvyslanectví a British Council. Jedná se o výrazný pokles oproti 

situaci po sametové revoluci. Zdánlivě hlavní organizací je Britské velvyslanectví, které se 

ve skutečnosti podílí na veřejné diplomacii jen okrajově a stěžejní praxi veřejné diplomacie 

provádí British Council.  

 

Po roce 2000 došlo k výraznému omezení organizací britské veřejné diplomacie 

v České republice. V roce 2006 bylo zrušeno vysílání BBC World Service v češtině46 a 

několik poboček British Council, v jejichž prostorách dnes sídlí Britské centrum Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, Britské centrum v Olomouci spadající pod Univerzitu 

Palackého a Anglická knihovna v Plzni. Na regionální úrovni je tendence udržet 

organizace zabývající se Velkou Británií, což se děje bez jakékoli podpory ze strany 

Britského velvyslanectví nebo British Council. Taktéž vzdělání, přestože je deklarováno 

jako britské, provádí soukromé školy. V případě britských center, Anglické knihovny a 

soukromých škol se nejedná o oficiální organizace britské veřejné diplomacie, protože 

nejsou žádným způsobem podporovány Velkou Británií nebo jejími organizacemi.  

 

Britské velvyslanectví v České republice (British Embassy) 

Britské velvyslanectví je zastupitelským úřadem Velké Británie v České republice. 

V rámci své aktivity se věnuje konzulárním činnostem a zaměřuje se na podporu česko-

britských vztahů na nejvyšší úrovni. Mimo jiné má oddělení, které se podílí na veřejné 

diplomacii. V rámci této aktivity provozuje účty na sociálních sítích a každoročně pořádá 

 
45 Cílovými regiony byla Afrika a Blízký východ. 

46 Česká redakce BCC vznikla zanedlouho po rozpadu Československa v roce 1993 a navázala na 

dlouholetou tradici vysílání v českém jazyce. To započalo v rámci československé redakce v září 1939. BBC 

na českém území vysílala nonstop 24 hodin denně a součástí vysílání byly i pořady v angličtině a slovenštině. 

V roce 2005 však byla česká redakce zrušena a české vysílání skončilo zanedlouho poté na konci února 2006.  
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několik akcí představujících Velkou Británii (British Embassy Prague, 2020).47 

 

British Council (Britská rada) 

Organizace British Council založená v roce 1934, byla známá jako Britská komise 

pro vztahy s jinými zeměmi (British Council for Relations with other countries) (Zaharna, 

2008: 94). V roce 1938 se organizace přejmenovala na British Council a podle Královské 

charty z roku 1940 má za úkol „šíření povědomí o Velké Británii a zajištění jejího 

dlouhodobého ocenění,“ (British Council, 2020a) což inklinuje k modelu zlepšení obrazu 

v zahraničí.  

 

Svou činnost v Československu započal British Council v roce 1946, kdy byly 

založeny pobočky v Praze, Brně a Bratislavě. V 50. letech byly pobočky British Councilu 

v Československu uzavřeny. Během socialistické éry v Československu se British Council 

neoficiálně prezentoval jako kulturní oddělení velvyslanectví. Na východní Evropu se 

začal soustředit po konci studené války (Tomalová, 2008: 33). V roce 1991 bylo v Česku 

založeno pět center v Plzni, Praze, Brně, Českých Budějovicích a Olomouci. Ty byly po 

přelomu milénia postupně rušeny. Prostory po třech pobočkách byly darovány městu nebo 

univerzitám a slouží jako britská centra.48 V současné době jsou v České republice dvě 

pobočky British Council – v Praze a v Brně.  

 

V rámci svého působení British Council zajišťuje výuky angličtiny a spravuje 

stipendia Chevening Scholarships.49 British Council je nevýdělečná organizace a funguje 

nezávisle na vládě, proto se označuje za nevládní veřejný orgán (Non-Departmental Public 

Body) (Tomalová, 2008: 34). Na druhou stranu zde existuje určitá míra spolupráce s 

vládou. British Council pracuje v souladu s dlouhodobými mezinárodními prioritami Velké 

Británie. Ministerstva a další veřejné orgány se podílí na diskusi během vypracovávání 

plánu British Council Corporate Plan. Pravidelně také dochází ke schůzkám představitelů 

vlády a British Council (British Council, 2020b). 

 

 
47 Jedná se o akci Poznej Velkou Británii, nebo Britské dny. 

48 Jedná se o Britské centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Britské centrum v Olomouci 

spadající pod Univerzitu Palackého a Anglickou knihovnu v Plzni. 

49 Chevening Scholapships jsou určená zahraniční studenty. Sponzoruje je britské ministerstvo zahraničí. 
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3.2.3. Cíle britské veřejné diplomacie50 

Zásadním faktorem v přirazení konkrétní veřejné diplomacie do jednoho z modelů 

definovaných v teoretické části jsou cíle, které si jednotlivé organizace veřejné diplomacie 

vytyčily. Podle tohoto kritéria spadají obě organizace do modelu zlepšení obrazu 

v zahraničí. Britské velvyslanectví si klade za zásadní cíl „rozvoj a udržování vztahů mezi 

Spojeným královstvím a Českou republikou“ (British Embassy Prague, 2020) Obdobně je 

na tom British Council, který se snaží rozšířit „vytvářet příležitosti pro vzájemnou 

spolupráci lidí ze Spojeného království a České republiky.“ (British Council Prague, 

2020b) Žádná z organizací nedefinuje jako jeden ze svým cílů jakékoli prosazení vlivu.  

 

3.2.4. Spolupracující organizace51 

Britské velvyslanectví pokrývá širokou škálu oblastí a veřejná diplomacie je jen 

jednou z nich. Značný akcent přitom klade na ekonomickou stránku.52 V tomto případě se 

jedná o výše zmíněnou komerční diplomacii (viz. str. 44), skrze kterou jsou podporovány 

nejen firmy, ale je propagována samotná Velká Británie. Dále spolupracuje velvyslanectví 

s partnery z různých oblastí jako jsou univerzity, české organizace zabývající se 

obchodem53 a subjekty zabývající se historií jako Paměť národa nebo Ústav pro studium 

totalitních režimů.  

 

Na druhou stranu British Council spolupracuje hlavně s organizacemi zabývajícími 

se vzděláním a kulturou. Pro účely přiřazení do výše definovaných modelů je nutné 

zdůraznit, že organizace nespolupracují s žádnou politickou nadací nebo think tankem, se 

kterým by se aktivně podílely na informování o současných politických tématech. Je 

zřejmé, že i tento faktor řadí britskou veřejnou diplomacii do modelu zlepšení obrazu. 

 

 
50 Kompletní přehled cílů i se zdroj viz. Příloha č. 2: Cíle organizací britské veřejné diplomacie (tabulka) 

51 Kompletní přehled partnerů i se zdroji viz. Příloha č. 3: Partneři organizací britské veřejné diplomacie 

(tabulka) 

52 Hlavním partnerem Britského velvyslanectví je British Chamber of a Commerce Czech Republic, se kterou 

pořádá velkou část svých akci. 

53 CzechInvest, CzechStartups  
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3.2.5. Témata54 

Organizace britské veřejné diplomacie se zabývají primárně tématy, která informují 

o kultuře Velké Británie. Ať už ve formě divadla, kinematografie, literatury nebo 

výtvarného umění. Přístup Britského velvyslanectví a British Council se liší. Britské 

velvyslanectví připomíná důležité osobnosti britského kulturního života nebo významná 

výročí.55 Naproti tomu British Council s tématy aktivně pracuje a propaguje je. V praxi 

British Council hraje klíčovou roli výuka angličtiny. V rámci tématu společnost, které je 

jedno ze tří zásadních pro British Council, se snaží o podporu aktivního občanství a 

popularizaci vědy. Přesto je práce s tímto tématem sporadická.  

 

Pro prosazení politických postojů země v cizině je nutná jejich artikulace. 

Organizace britské veřejné diplomacie věnují politice jen okrajovou pozornost. Tématům, 

která se dají rámovat jako politická, se věnuje Britské velvyslanectví. Objevují se však 

pouze v několika formách. Jedná se o prezentaci královské rodiny nebo krátkých vyjádření 

velvyslance k aktuálním tématům. British Council se politickými tématy vůbec nezabývá.56 

Tyto příspěvky se objevují jen v řádu jednotek za rok. V případě témat zájmu organizací 

britské veřejné diplomacie spadá do modelu zlepšení obrazu, jelikož politickým tématům 

je věnovaná minimální pozornost. 

 

3.2.6. Nástroje57 

Podle kategorizace na základě Cullova rozdělení nástrojů (viz. st. 21-23) veřejné 

diplomacie používá Velká Británie především kulturní diplomacii a výměny, které 

odkazují na model zlepšení obrazu v zahraničí. Ostatní typy nástrojů jsou používány 

v omezené míře. Prostředek poslouchání je interní záležitostí monitoringu české 

společnosti a není možné z otevřených zdrojů zjistit, zda k němu dochází. Obhajoba, která 

 
54 Kompletní přehled témat i se zdroji viz. Příloha č. 4: Témata, kterými se zabývají organizace britské 

veřejné diplomacie (tabulka) 

55 Jedná se o zpracování historických témat jako je role československých letců RAF a druhá světová válka, 

které je připomínáno v rámci významných výročí. 

56 Jedinou výjimku představovala veřejná debata BBC World Questions. Jednalo se však o jednorázovou akci 

(British Council Prague, 2018). 

57 Kompletní přehled nástrojů i se zdroji viz. Příloha č. 5: Nástroje organizací britské veřejné diplomacie 

(tabulka) 
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tvoří zásadní součást modelu prosazení zájmů v zahraničí, se v kontextu britské veřejné 

diplomacie projevuje pouze minimálně, a to formou příspěvků na sociálních sítích.  

 

Nejzásadnějším nástrojem je kulturní diplomacie, která tvoří jádro činnosti 

organizací britské veřejné diplomacie. Britské velvyslanectví pořádá akce, které ovšem 

nejsou tak časté. Lze zmínit den otevřených dveří nebo událost Zažijte Velkou Británii 

(British Embassy, 2020a). Aktivnější je v oblasti kulturní diplomacie British Council. 

Ačkoli je pro něj zásadní výuka angličtiny, pořádá pubquiz, přednášky, divadelní 

představení, má rádiovou show Selector (British Council Prague, 2020a) nebo 

zprostředkovává přenosy z Národního divadla v Londýně (British Council Prague, 2020b).  

 

Výměna se v kontextu britské veřejné diplomacie soustředí na vzdělávání. Cílí na 

studenty nebo akademické pracovníky. Organizace poskytují řadu stipendií jako je 

například Chevening Scholarships. Dochází také k výměně na kulturní úrovni formou 

pobytu zahraničním umělců v České republice. Od nástroje zahraničního vysílání britská 

veřejná diplomacie v České republice od roku 2006 upustila.58 Ačkoli British Council 

deklaruje, že provozuje rádiovou show Selector, jedná se o vysílání v angličtině (British 

Council Prague, 2020a). 

 

Z hlediska Cullova dělení nástrojů spadá britská veřejná diplomacie do modelu 

zlepšení obrazu v zahraničí, jelikož nástroje patřící pod model prosazování zájmů se 

vyskytují pouze sporadicky. 

 

Z pohledu typologie Cowana a Arsenaulta (viz. str. 23-24) je dominantním 

prostředkem britské veřejné diplomacie v České republice monolog, což je hlavní součást 

modelu prosazování zájmů. V praxi britské veřejné diplomacie se vyskytuje formou 

přednášek, propagačních akcí nebo příspěvků na sociálních sítí. Využívání monologu 

v případě Velké Británie nemusí nutně znamenat praxi modelu prosazování zájmů.  

 

Z předešlé analýzy vyplývá, že Velká Británie ztrácí o Českou republiku, v oblasti 

veřejné diplomacie, zájem. To se projevuje na omezeném používání prostředků dialogu a 

 
58 Vysílání bylo jako nástroj používáno mezi lety 1939 respektive 1993 a 2006, kdy bylo zrušeno vysílání 

BBC v češtině. 
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spolupráce. V současné chvíli zde neexistují žádné projekty, na kterých by spolupracovaly 

oba národy. Takovéto projekty bývají náročnější na koordinaci než sdělení předávané 

formou monologu. Absenci spolupráce a dialogu je možné pokládat za důsledek oslabení 

zájmu Velké Británie o středoevropský region, zatímco je využíván monolog, jehož 

předání je rychlejší.  

 

Dominantním způsobem komunikace Britského velvyslanectví a British Council 

s českou veřejností jsou sociální sítě59, na kterých jsou obě organizace denně aktivní. Jak 

Britské velvyslanectví, tak British Council mají profil na Facebooku. Obě institute zde 

mají srovnatelný počet sledujících. Britské velvyslanectví je aktivní na Twitteru, kde je jak 

profil samotné ambasády, tak profil velvyslance. Obsah profilů kopíruje prioritní témata 

jednotlivých organizací. Zde se objevují politická témata sporadicky. Pokud se zde objeví 

příspěvky na politické téma, v drtivé většině případů je to formou sdílení článku 

z britských periodik jako je The Guardian nebo formou citací výroků britských státníků.  

 

3.2.7. Evropská unie60 

Tématu EU nevěnovaly organizace britské veřejné diplomacie pozornost. Žádná ze 

zkoumaných organizací nepořádala na toto téma mezi lety 2018 a 2019 žádnou akci. Velká 

Británie nevyužila model veřejné diplomacie prosazení zájmů v případě svého odchodu z 

EU. Nijak se nesnažila obhájit Brexit nebo vysvětlit důvody svého jednání.  

 

3.3. Shrnutí 

Z analýzy vybraných kritérií vyplývá, že britská veřejná diplomacie odpovídá 

modelu zlepšení obrazu Velké Británie v České republice. Je však nutné se na kritéria 

modelu podívat z komplexního hlediska. Současná britská veřejná diplomacie pokračuje 

v procesu ztráty zájmu o Českou republiku, který započal krátce po roce 2000. Opouštění 

středoevropského prostoru je možné pozorovat jak na snižujícím se počtu poboček 

 
59 Kompletní přehled sociálních sítí i se zdroji viz. Příloha č. 6: Sociální sítě organizací britské veřejné 

diplomacie (tabulka) 

60 Přehled, které organizace se zajímají o téma EU viz. Příloha č. 4: Témata, kterými se zabývají organizace 

britské veřejné diplomacie (tabulka) 
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organizací britské veřejné diplomacie v České republice, tak na jejich snižující se aktivitě. 

Jako důsledek je možné zmínit i využívání monologu jako hlavní formy nástroje, který 

nepotřebuje tak velkou participaci účastníků jako je tomu u dialogu a spolupráce. 

Paradoxem je, že British Council si ve svých cílech klade především využívání spolupráce 

(British Council Prague, 2020b). 

 

V rámci modelu zlepšení obrazu nedochází k aktivní práci na zdokonalení image 

Velké Británie. Zdá se, že britská veřejná diplomacie považuje svou pozici za upevněnou a 

soustředí se na její udržování, k čemuž využívá primárně výuku jazyka a jednostranná 

sdělení, kdy nedochází k užívání nástrojů, které zahrnují spolupráci účastníků. Takové 

nástroje vyžadují větší aktivitu na obou stranách.  

 

Velká Británie se nesnaží o aktivní prosazování britských zájmů nebo obhajování 

britské zahraniční politiky, což dokládá minimální zájem o informování ohledně 

politických témat a důrazu na nástroje kulturní diplomacie, především na jazykové 

vzdělávání. Důležitá je role komerční diplomacie, která je v kontextu působení Velké 

Británie v České republice hojně využívaná. Ani síť partnerů není tak rozsáhlá jako 

v případě dalších dvou praxí veřejných diplomacií, kterými se zabývá tato práce.  
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4. Francouzská veřejná diplomacie 

4.1. Obecná charakteristika 

Francouzská veřejná diplomacie má dlouhou historii. Za počáteční příklad lze 

zmínit dobu působení kardinála Richelieu na začátku 17. století (Melissen, 2005a: 3). 

Francie je průkopníkem toho, co dnes označujeme za veřejnou diplomacii. Eliška 

Tomalová, autorka, která se věnuje tématu francouzské kulturní diplomacie, vymezila 

typické rysy francouzské praxe.61 Charakteristickými znaky jsou silná centralizace, 

kontinuita veřejné diplomacie, široká síť organizací a akcent na jazyk (Tomalová, 2008: 

44-46). 

 

Prvním typickým znakem francouzské veřejné diplomacie je centralizace. V praxi 

to vypadá tak, že francouzská kulturní centra jsou napojená na velvyslanectví. Výjimku 

tvoří pobočky Alliance Francaise, které patří pod centrální Nadaci Allianci Francaise 

v Paříži (Tomalová, 2008: 74). Zastřešující státní organizací je především Ministerstvo pro 

zahraniční a evropské záležitosti (Ministère des Affaires étrangères et européennes).62 

 

Do agendy veřejné diplomacie se v případě Francie zapojuje také Ministerstvo 

kultury a komunikace (Ministère de la Culture et de la Communication). Ačkoli se 

zaměřuje primárně na aktivity uvnitř Francie, odbor pro evropské a mezinárodní 

záležitosti, který na tomto ministerstvu působí, se kromě koordinace vlastních 

mezinárodních aktivit zaměřuje na šíření francouzské kultury, frankofonie a francouzského 

kulturního průmyslu v zahraničí (Tomalová, 2008: 59).  

 

Pravidelně dochází k pokusům přesunout agendu veřejné diplomacie na 

ministerstvo kultury z důvodu „nadřazenosti kulturní agendy nad mezinárodní dimenzí“ 

(Tomalová, 2008: 57-58). To dokládá, jak zásadní roli přikládá Francie kulturnímu aspektu 

veřejné diplomacie. Vzdělání sice hraje ve francouzské veřejné diplomacii podstatnou roli, 

 
61 Tyto znaky jsou aplikovatelné na veřejnou diplomacii, jelikož podle Culla (2008b, viz. str- 21-23), jehož 

přístup je v této práci používán, je kulturní diplomacie jedním z nástrojů veřejné diplomacie. 

62 Základní organizační administrativní jednotka veřejné diplomacie je Sekce pro mezinárodní spolupráci a 

rozvoj62 (Direction générale de la coopération internationale et du développement) založená v roce 1998 

(Tomalová, 2008: 54). 
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ale Ministerstvo školství (Ministère de l’Éducation nationale) se ve francouzské veřejné 

diplomacii neangažuje. Oproti tomu Ministerstvo vysokého školství a výzkumu (Ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la recherche) získává stále silnější pozici (Tomalová, 

2008: 59-60). 

 

S centralizací veřejné diplomacie souvisí kontinuita kulturní diplomacie a 

politický koncensus ve věci jejího místa v zahraniční politice. Tento koncensus panuje již 

od počátku Páté republiky, a tím umožňuje kontinuitu francouzské veřejné diplomacie. 

Vychází z francouzského pojení těsného vztahu kultury a moci a z přesvědčení, že stát 

hraje zásadní roli v kulturní politice. Projekce francouzské kultury v zahraničí se stala 

významnou součástí francouzské diplomacie (Nye, 2008: 96). 

 

Francie má největší a nejvíc geograficky roztříštěnou síť zahraničních center 

(Tomalová, 2008: 43). Organizace francouzské veřejné diplomacie jsou na všech 

kontinentech. Síť se skládá jak z kulturních organizací, tak z Alliance Francaise, která má 

850 poboček v 137 zemích světa (Francouzský institut v Praze, 2020a). Střediska 

Francouzského institutu a Alliance Francaise si nekonkurují, ale naopak se doplňují 

(Tomalová, 2008: 75).63 

 

Poslední aspekt, který Tomalová zmiňuje, je významná role jazyka, protože 

francouzština je považovaná za nositele francouzské kultury (Tomalová: 2008: 46).64 

Francie silně dotuje mezinárodní síť škol na udržení francouzského jazyka, přičemž se 

domnívá, že jejich prestiž a vliv jsou do značné míry spojeny s přežitím frankofonie (Cull, 

2008b: 33). To, jak je pro Francouze francouzština důležitá, dokazuje i fakt, že povinnost ji 

používat je zakotvena ve dvou zákonech.65 

 
63 S 21. stoletím došlo na zásadní změny. Snahou Francie je přenést část agendy na vládní agentury, které 

disponují částí autonomie. Jedná se například o agenturu Campus France, která má na starosti zajišťování 

studia ve Francii (Tomalová, 2008: 55). 

64 Po porážce Francie ve francouzsko-pruské válce se francouzská vláda snažila napravit otřesenou prestiž 

země tím, že propagovala svůj jazyk a literaturu prostřednictvím Alliance Francaise vytvořené v roce 1883 

(Schneider, 2005: 158). 

65 Jedná se o Bas-Lauriolův zákon z roku 1975 a Toubonův z roku 1994. Bas-Lauriolův stanovuje povinné 

používání francouzštiny v některých obchodních aktivitách, v televizi, rozhlase, v pracovních smlouvách atd. 

Toubonův zákon předchozí rozšiřuje, a navíc zpřísňuje sankce (Tomalová, 2008: 46-47). Francouzi 
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4.1.1. Koncepty 

Francie je průkopníkem toho, co dnes označujeme za veřejnou diplomacii, ačkoli 

své aktivity tímto termínem nenazývá. V první řadě je nutné zmínit, že ve frankofonním 

prostředí se nepoužívá termín „veřejná diplomacie“. Hovoří se o pojmech „kulturní 

diplomacie“ („diplomatie culturelle“) nebo „zahraniční kulturní činnost“ („action culturelle 

extérieure“), které vychází z dělení oblasti veřejné kulturní politiky na vnitřní66 a vnější.67 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením nevyužívání termínu „veřejné diplomacie“ je fakt, že 

se jedná o anglosaský koncept, který je úzce spjat se zahraniční politikou Spojených států 

amerických (Tomalová, 2008: 43-44).  

 

Pojem „veřejná diplomacie“ a jeho francouzský ekvivalent „diplomatie publique“ 

se teprve začíná objevovat ve francouzské literatuře. Navíc význam anglického slova 

„public“ se mírně liší od francouzského „publique“ (Tomalová, 2008: 43-44. Pro účely této 

práce a jednotného použití konceptů bude i francouzská praxe označena jako veřejná 

diplomacie. Práce pojímá kulturní diplomacii jako součást veřejné diplomacie. 

 

V současnosti68 je používán i pojem „diplomacie vlivu“ („diplomatie 

d’influence“),69 který cílí na upevnění pozice Francie v hospodářské, politické a kulturní 

oblasti. Uplatňování vlivu v konkrétní oblasti se odehrává prostřednictvím politické a 

hospodářské moci státu. Důsledkem je kulturní vliv (Tomalová 2008: 44). Tento pojem 

 

požadovali použití francouzštiny během jednání. Až v posledních letech Francouzi přistupují k možnosti 

komunikovat jiným než francouzským jazykem (Tomalová, 2008: 45). 

66 Hlavní aktér je Ministerstvo kultury a komunikace. 

67 Hlavní aktér je Ministerstvo pro zahraniční a evropské záležitosti. 

68 Hlavní pojem francouzské veřejné diplomacie byl donedávna „rayonnement“ (vyzařování/vliv/mocné 

způsoby). Ten odkazoval na potenciál státu a jeho kultury na mezinárodním poli. Podle Tomalové měl výraz 

„rayonnement“ naznačovat sílu francouzské kultury a její vliv na ostatní kultury s odkazem na francouzské 

tradice z dob monarchie (Tomalová, 2008: 44). 

69 Tento koncept je definován jako „Diplomacie vlivu (ve smyslu prosazení svého zájmu) používá nejrůznější 

nástroje s cílem upevnit hospodářské, politické a kulturní pozice. Politiky směřující k uplatnění vlivu v nějaké 

oblasti jsou realizovány – na rozdíl od přirozeného šíření vlivu v důsledku prestižního historického a 

kulturního postavení – prostřednictvím politické a hospodářské moci státu, jejímž důsledkem je vliv 

kulturní.“ (Tomalová, 2008: 44). 
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naznačuje důraz na tři oblasti, které spolu dotvářejí komplexní vliv Francie v zahraničí a 

odkazuje na model prosazování vlivu.  

 

4.1.2. Koncepce 

Francie má veřejnou diplomacii koncepčně ukotvenou. Pro dodržení chronologické 

posloupnosti budou nejdříve uvedeny pravidelné hodnotící zprávy francouzské veřejné 

diplomacie. Byly jimi Rapport Rigaus (1979), Rapport Duvernois (2004) a Rapport 

Gouteyron (2007). 

 

Rapport Rigaus z roku 1979 obsahuje definici výrazu „vnější kulturní vztahy“, 

který je vymezený jako „všechny vztahy, které Francie udržuje se zbytkem světa v oblasti: 

vzdělávaní a odborné přípravy, výuky a šíření francouzského jazyka, vědeckých vztahů, 

technické spolupráce na rozvoji, výměny produktů intelektuální a umělecké tvorby ve všech 

podobách, komunikace a jejích sociokulturních důsledcích“ (Rigaus, 1979: 7). Cílem je 

„zajistit vliv Francie a prostřednictvím výměn a dialogu její obohacení ve všech 

oblastech.“ (Rigaus, 1979: 7) O ostatních třech pojmech se zpráva nezmiňuje. Následující 

Rapport Duvernois z roku 2004 zmiňuje pouze termín „vnější kulturní vztahy“, ale 

nenabízí žádnou definici (Duvernois, 2004). Poslední hodnotící zpráva Rapport 

Gouteyron z roku 2007 se výslovně nezmiňuje o žádném ze čtyř konceptů (Gouteyron, 

2007). Lze předpokládat, že poslední dvě zprávy staví na definici ze zprávy Rapport 

Rigaus, který kvůli akcentu na vliv odkazuje na model prosazování zájmů.  

 

Posledním koncepčním materiálem francouzské zahraniční politiky je Bílá kniha o 

zahraniční a evropské politice Francie70 (Livre blanc sur la politique étrangère et 

européene de la France) z roku 2007, která stanovuje agendu až do roku 2020. Jako jedna 

z pěti priorit je uvedeno „zajistit přítomnost francouzských myšlenek, jazyka a kultury a 

zároveň sloužit kulturní rozmanitosti“ (Juppé a Schweitzer, 2007). V Bílé knize je zmíněn 

koncept „veřejné diplomacie“, který je „vůči většímu počtu aktérů nezbytnější než kdy 

jindy, zejména pro parlamenty, média a think tanky.“ (Juppé a Schweitzer, 2007, 114) Jeho 

definice se však nevyskytuje. V Bílé knize se objevuje definice pojmu „zahraniční kulturní 

činnost“, podle které představuje „přispívání k mezinárodní přítomnosti francouzské 
 

70 Bílá kniha obsahuje jak základní priority, tak dvanáct návrhů na zlepšení francouzské zahraniční politiky. 
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kultury, jazyka a výzkumu.“ Důraz je přitom kladen na vysokoškolské vzdělávání (Juppé a 

Schweitzer, 2007, 92). Bílá kniha zmiňuje také „diplomacii vlivu“, ale nevyskytuje se zde 

koncept „kulturní diplomacie“ ( Juppé a Schweitzer, 2007). 

 

Je zřejmé, že ačkoli se v praxi používá termín „kulturní diplomacie“, v oficiálních 

rámcových dokumentech se s ním čtenář nesetká. Pojem „veřejné diplomacie“ se spolu 

s vydáním Bílé knihy začal používat pro činnost Francie v zahraničí. Hlavní zůstává 

koncept „zahraniční kulturní vztahy“. Ačkoli se původní definice tohoto konceptu zmiňuje 

o vlivu, nynější vymezení pojmu se soustředí na přítomnost francouzského elementu. 

Z těchto důvodů spadá Francie z hlediska definice klíčových konceptů do modelu zlepšení 

obrazu, což částečně narušuje zmínka o diplomacii vlivu. Z přehledu koncepčních 

dokumentů a hodnotících zpráv nelze přesně určit příslušnost k jednomu z modelů. 

 

4.2. Francouzská veřejná diplomacie v České republice 

Největší rozkvět zaznamenaly česko-francouzské vztahy v 19. století, tedy v době, 

kdy byly české země součástí Habsburské monarchie. V Čechách bujely obrozenecké 

snahy a odpor k němčině vedl k příklonu k francouzštině.71 V dané době, konkrétněji 

v roce 1897, otevřela Francie svůj konzulát v Praze. Dobré vztahy přetrvaly i po vzniku 

Československa. O tom svědčí založení Francouzského institutu v Praze v roce 1920. 

V Brně pak vznikla jeho pobočka s názvem Maison de France (Motejlková, 2008).  

Okolnosti pro francouzskou veřejnou diplomacii se zhoršily v době druhé světové války a 

ve stejném tónu pokračovaly i během komunistické éry v Československu. Nejhorší vztahy 

panovaly v roce 1951, kdy došlo k uzavření Francouzského institutu v Praze. Mírné 

uvolnění nastalo až po smrti Stalina, kdy se francouzský velvyslanec soustředil primárně 

na kulturní činnost (Velvyslanectví Francie v Praze, 2013).  

 
71 Reznikow o tomto fenoménu napsal „V dobách habsburské monarchie se Francie začala Čechům jevit 

jako potenciální spojenec, politický model hodný následovaní, kulturní vzor, a kromě toho i jako prostředník 

začleňování se do západní Evropy. Frankofilství se široce prolnulo s českým vlastenectvím, což byl v Evropě 

druhé poloviny 19. století zvláštní úkaz, a proto nebylo pouhým projevem společenského snobismu. Češi svým 

frankofilstvím čelili poněmčování, vyjadřovali jím pasivní rezistenci k Vídni, využívali ho v politických 

zápasech mezi stranami a za účelem sebekritiky jím nastavovali sami sobě zrcadlo. Tím vším frankofilství 

přispívalo k budování národní identity“ (Reznikow, 2008) 
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Ke změně došlo po roce 1956, kdy se opětovně zhoršily vztahy z důvodu 

potlačeného povstání v Budapešti, Suezské krizi a války v Alžírsku. Po roce 1968 a během 

následné normalizace byla uzavřena československá sekce v Carnotově lyceu v Dijonu a 

knihovna Francouzského institutu v Praze musela přijmout do týmu komunistického 

cenzora. V následujících letech se činnost přesunula ze státních organizací na občanskou 

společnost. Jednalo se například o založení Společnosti Jana Husa francouzským filozofem 

Jacquersem Derridou, která podporovala aktivity českého disentu (Velvyslanectví Francie 

v Praze, 2013).  

 

Po pádu železné opony se francouzská veřejná diplomacie začala znovu aktivně 

zajímat o postsovětské země včetně Československa. Zásadním momentem byla cesta 

prezidenta Francouzské republiky François Mitterranda do Československa v prosinci 

1988, během které se setkal s disidenty, včetně Václava Havla, na snídani v Buquoyském 

paláci. Po sametové revoluci byla obnovena činnost Francouzského institutu v Praze. 

V roce 1991 byl otevřen Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách 

(CEFRES) a česká sekce Carnotova lycea v Dijonu znovu přijala české studenty 

(Velvyslanectví Francie v Praze, 2013). Od roku 1999 je Česká republika pozorovatelská 

země Mezinárodní organizace Frankofonie.72 

 

4.2.1. Aktéři francouzské veřejné diplomacie v České republice 

Síť francouzských organizací v České republice je velice široká. Stejně jako v praxi 

veřejné diplomacie jiných států je hlavní aktér velvyslanectví. V případě Francie je část 

velvyslanectví, která se věnuje veřejné diplomacii, sloučená s Francouzským institutem. 

To dokazuje ještě větší propojení státní organizace (velvyslanectví) s kulturní organizací 

(Francouzský institut), než tomu je u Velké Británie nebo Německa. Ačkoli většina 

organizací francouzské veřejné diplomacie sídlí v Praze, pobočky Alliance Francaise 

působí na regionální úrovni. Tato síť je formálně oddělená od Francouzského institutu. Od 

roku 2017 ovšem dochází ke sbližování Francouzského institutu a Alliance Francaise 

 
72 Mezinárodní Organizace Frankofonie vzniklo v roce 1970. Členové se mimo jiné zavazují k respektování 

kulturní a jazykové rozmanitosti členů a podpoře francouzského jazyka, míru a udržitelného rozvoje 

(Velvyslanectví České republiky v Paříži, 2017). 
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(Sénat, 2020).73 

 

Široké je i spektrum organizací, které se zabývají výhradně vzděláváním. V případě 

Francie je možné zmínit agenturu zajišťující výměny studentů (Campus France), 

výzkumný ústav (CEFRES) a také samotnou školu (Francouzské lyceum). Činnost Francie 

tedy pokrývá v České republice celou školní docházku.  

 

Francouzské velvyslanectví 

Francouzské velvyslanectví v Praze je zastupitelský úřad Francie v České 

republice. Hlavní sekcí, která se zabývala veřejnou diplomacií, bylo oddělení pro kulturu a 

spolupráci. Dne 1. ledna 2012 se dané oddělení sloučilo s Francouzským institutem 

v Praze. V čele stojí Rada pro kulturu a spolupráci velvyslanectví Francie v České 

republice, který je zároveň i ředitelem Francouzského institutu v Praze (Francouzský 

institut v Praze, 2020b). 

 

Francouzský institut 

Francouzský institut v Praze byl původně koncipován jako univerzita. V současné 

době se jedná o „multidisciplinární kulturní centrum“ nebo „centrum kulturních aktivit 

Francie v zahraničí“ (Francouzský institut v Praze, 2020a). Institut byl založen zákonem 

z 27. července 2010 o vnějším působení státu a jeho prováděcí vyhláškou z 30. prosince 

2010. Patří pod záštitu francouzského Ministerstva pro zahraniční a evropské záležitosti a 

Ministerstva kultury a je zodpovědný v rámci státem určené politiky za „podporu 

diplomacie vlivu.“ Francouzský institut nahradil sdružení Cultures France.  Dne 1. ledna 

2012 se sloučilo Oddělení pro kulturu a spolupráci Velvyslanectví Francie v České 

republice s Francouzským institutem v Praze (Velvyslanectví Francie v Praze, 2016). Tím 

se Francouzský institut integroval jako součást velvyslanectví. 

 

 
73Mezi oběma organizacemi existuje několik rozdílů. Francouzský institut působí pod záštitou Ministerstva 

pro zahraniční evropské záležitosti a Ministerstva kultury a je státem zodpovědný za podporu diplomacie 

vlivu. Oproti tomu pobočky Alliance Francaise jsou neziskové organizace zřizované podle místního práva a 

spadají pod centrálu v Paříži. Vznikají především z iniciativy místních frankofilních nebo frankofonních 

obyvatel. O výrazné autonomii poboček Alliance Francaise svědčí, že nespadají pod Ministerstvo evropských 

a zahraničních věci, ale každoročně s ním centrální Nadace Alliance Francaise v Paříži podepisuje dohodu o 

spolupráci (Francouzský institut v Praze, 2020a). 
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První Francouzský institut v Praze byl založen v roce 1920 Ernestem Denisem, 

francouzským historikem a zakladatelem Institutu slovanských studií v Paříži. Institut 

navázal svou činností na Alliance Francaise. Vrchol své činnosti zažil Francouzský institut 

během první republiky, kdy se stal opravdovou univerzitou s literární, právní a vědeckou 

sekcí. V roce 1934 měl Institut 15 profesorů a přibližně 500 studentů (Francouzský institut 

v Praze, 2020a). Jako jeden z hlavních důvodů lze vnímat snahu o eliminaci němčiny ve 

veřejném prostoru a příklon k francouzštině, která byla vnímaná už během monarchie jako 

protiklad k němčině. Následná německá okupace Československa utlumila činnosti 

Francouzského institutu. V roce 1949 byl Institut označen za špionážní centrum a v roce 

1951 byl uzavřen. V roce 1967 byla zpřístupněna čítárna a v roce 1979 kurzy francouzštiny 

pro dospělé. Po sametové revoluci došlo k znovuotevření Institutu Václavem Havlem a 

François Mitterandem (Francouzský institut v Praze, 2020a).  

 

Francouzský institut se skládá z  

• jazykové a vzdělávací sekce 

• vědecké a univerzitní sekce 

• literární sekce 

 

V rámci své činnosti zaměřené na kulturu, provozuje Institut Kino 35 a Galerii 35, kde 

jsou tematické výstavy, které jsou připravovány v souladu s programem Institutu, který 

doprovázejí (Kultura – Francouzský institut v Praze, 2020a). Dalším projektem je 

Mediatéka.74 

 

Alliance Francaise  

První Alliance Francaise byla založená v roce 1883 v Paříži. Jejím původním cílem 

bylo rozšířit francouzský jazyk a francouzskou kulturu v zahraničí. V současné době má 

Alliance Francaise 850 poboček v 137 zemích světa. Díky tomu představuje největší 

kulturní sítí na světě.  

 

První pobočka Alliance Francaise v České republice vznikla v roce 1886. V roce 

1938 existovalo v Československu, pouze na území současné České republiky, 77 

 
74 V rámci mediatéky je možné si půjčit francouzská periodika, více než 50 000 knih a CD s francouzskou 

hudbou. Nachází se zde i studovna. 
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poboček. Také zde je možným důvodem masivního rozšíření poboček Alliance snaha o 

eliminaci němčiny, stejně jako tomu bylo u Francouzského institutu. Tato rozsáhlá síť 

poboček byla rozbita po začátku německé okupace v roce 1938. Po druhé světové válce se 

začala síť Alliancí postupně obnovovat, ale tento proces byl zastaven v 50. letech. Ke 

znovuobnovení došlo až po sametové revoluci. V současné době má Alliance Francaise 

šest poboček, které sídlí v Ostravě, Českých Budějovicích, Brně, Liberci, Pardubicích a 

Plzni.  

 

Alliance Francaise je zřizována podle místního práva státu, ve kterém sídlí a je 

registrovaná jako sdružení. Jedná se o neziskovou organizaci, která vzniká z iniciativy 

místních frankofilních a frankofonních obyvatel.75 

 

Alliance Francaise doplňuje činnost Francouzského Institutu, který působí primárně 

v Praze (Alliance Francaise v České republice, 2020a). Všechny Aliance spadají pod 

Nadaci francouzských aliancí založenou v roce 2007 se sídlem v Paříži. Ta zajišťuje 

koordinaci celosvětové sítě a každoročně spolupracuje s Ministerstvem pro zahraniční a 

evropské záležitosti na obnově dohody a s Francouzským institutem se účastní francouzské 

vládní politiky jazykové a kulturní spolupráce.76 Ministerstvu pro zahraniční a evropské 

záležitosti nepřísluší rozhodovat o zřízení nebo naopak zrušení pobočky Alliance Francaise 

(Tomalová, 2008: 72). Oproti Francouzskému institutu má Alliance Francaise nezávislejší 

pozici směrem k Ministerstvu zahraničních a evropských záležitostí. 

 

Alliance Francaise o sobě tvrdí, že je „apolitické nekonfesní sdružení, jehož cílem je 

šířit francouzský jazyk a frankofonní kulturu.“ (Alliance Francaise v České republice, 

2020a). Alliance Francaise se považuje za nástroj kulturní a jazykové různorodosti 

(Alliance Francaise v České republice, 2020b). Alliance poskytují v rámci své Médiatéky 

knihy, učebnice francouzštiny, CD a DVD.  

 

CEFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách 

 
75V čele představenstev zasedají osobnosti české občanské společnosti jako jsou ředitelé podniků, univerzitní 

profesoři apod.   

76Alliance Francaise uzavírá s ministerstvem zahraničních věcí dohodu o spolupráci, díky čemuž má možnost 

přístupu ke státním dotacím. 
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CEFRES je akademická organizace, která byla založená v roce 1991.77 Je součástí 

sítě zahraničních francouzských institutů (IFRE) a díky tomu je i servisní a výzkumné 

pracoviště francouzského Národního centra pro vědecký výzkum (Centre national de la 

recherche scientifique – CNRS). Formálně spadá CEFRES pod francouzské Ministerstvo 

zahraničních a evropských záležitostí a Národní centrum pro vědecký výzkum.  

 

V roce 201578 zahájila činnost Platforma CEFRES, která sdružuje Univerzitu 

Karlovu, Akademii věd ČR a francouzské Národní centrum pro vědecký výzkum. Tato 

platforma pokrývá humanitní a společenskovědní obory a zaměřuje se na vědeckou 

spolupráci ve střední Evropě (Tomalová, 2016: 231).  

 

CEFRES se snaží vytvořit síť mezi výzkumnými organizacemi z Francie, České 

republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. CEFRES přijímá mladé vědce a výzkumné 

pracovníky, „jejichž výzkumné projekty jsou v souladu se všeobecnou vědeckou politikou 

ústavu.“ (CEFRES, 2020a) CEFRES provozuje knihovnu a pořádá semináře. Nabízí 

zázemí pro doktorské studenty a výzkumníky primárně z Francie nebo zemí Visegrádské 

čtyřky. 79 

 

Campus France 

Agentura Campus France byla založená v roce 2007 (Tomalová, 2008: 61).  Jedná 

se o státní agenturu zřízenou za účelem „propagace studia ve Francii“. Její služby jsou 

poskytovány bezplatně. Předcházela jí organizace Edufrance. Campus France je v České 

republice zastoupena pomocí tzv. „espaces“ tedy kontaktních míst, která jsou v Praze a 

Brně. Pomáhají zájemcům o studiu ve Francii sestavit studijní plán a nabízí asistenci 

během vyřizování administrativních záležitostí (Campus France Česká republika, 2020a). 

Campus France spravuje platformu France Alumni République tchèque, která umožňuje 

absolventům s francouzskou zkušeností udržovat kontakty s Francií a mezi sebou 

 
77 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020. 

78 Podepsání dohody proběhlo již v roce 2014.  

79 Svou výzkumnou politiku definuje CEFRES třemi oblastmi, které byly artikulovány v rámci diskuse 

s českými vědeckými pracovníky a mají nabídnout interdisciplinární dialog, jedná se o přemístění, 

vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky; normy a transgrese; věci, stopy, mapování: prostor v jeho 

každodennosti (CEFRES, 2020b).  
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navzájem.  

 

Vzdělání 

Francouzské vzdělávání v České republice funguje na úrovni celé školní docházky. 

V Praze sídlí Francouzské lyceum, které patří pod Agenturu pro francouzské školství 

v zahraničí (Agence pour l’enseignement français à l’étranger).80 Školní docházka zde 

kombinuje jak český, tak francouzský školní systém. Žáci se učí také český jazyk a české 

dějiny (Studium – Francouzský institut v Praze, 2020). 

 

Francouzský element je citelný i v rámci některých českých škol. Od roku 1990 

fungují dvojjazyčné francouzsko-bilingvní sekce na čtyřech školách.81 Tyto programy 

nabízí maturitní zkoušku, která odpovídá francouzským standardům (Tomalová, 2016: 

231). Na českých vysokých školách je možné studovat česko-francouzské studijní 

programy, kdy student stráví část studia v České republice a druhou ve Francii.82 

 

Na druhou stranu existují prostředky pro Čechy, které jim umožní studium přímo 

ve Francii. V roce 1920 byla založena chlapecká sekce v Carnotova lycea v Dijonu. O tři 

roky později byla založena dívčí sekce na lyceu v Saint-Germain-en-Laye a v roce 1924 

třetí sekce v Nîmes.83 Francouzská vláda poskytuje stipendia pro doktorské studenty. Ti 

mohou finanční pomoc využít pro krátkodobé výzkumné projekty nebo pro tříleté studium 

nezbytné k získání diplomu pod dvojím vedením (Francouzské velvyslanectví v Praze, 

2019a). 

 

 
80 V této škole tvoří Francouzi 40 % žáků, Češi 35 %, 10 % žáci z bilingvních rodin a zbylých 15 % žáci 

jiných národností (Studium – Francouzský institut v Praze, 2020). 

81 Gymnázium Jana Nepomuckého v Praze, Gymnázium Matyáše Lercha v Brně, Slovanské gymnázium 

v Olomouci a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře 

82 To umožňuje Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita, VŠE, ČVUT, VUT a Západočeská univerzita 

v Plzni. 

83 Činnost těchto sekcí byla během komunismu přerušena a obnovena v roce 1990. 
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4.2.3. Cíle francouzské veřejné diplomacie84 

Cíle jednotlivých organizací hrají zásadní roli pro přiřazení veřejné diplomacie 

konkrétní země do jednoho ze dvou výše definovaných modelů. V tom případě je z 

pohledu francouzské veřejné diplomacie nejdůležitější aktér Francouzský institut, který se 

snaží „propagovat francouzský jazyk, kulturu a ideje.“ (Francouzský institut v Praze, 

2020a) Stejný cíl má Alliance Francaise (Francouzský institut v Praze, 2020a). Hlavním 

aktérem v otázce zprostředkování výměn je Campus France, který se snaží o „podporu 

studia ve Francii“ (Campus France Česká republika, 2020a). Z toho plyne, že cíle těchto 

organizací odkazují k modelu zlepšení obrazu Francie v České republice, což dělají skrz 

šíření jazyk a propagaci kultury.  

 

Redefinováním cíle prošel ústav CEFRES. V momentě založení byl cíl ústavu 

CEFRES „znovuobnovit vědecké výměny mezi Francií a střední Evropou“. (CEFRES, 

2020a) V současné době již došlo k navázání vztahů, které se nyní snaží prohlubovat, kdy 

cílí na spolupráci mezi francouzskými a středoevropskými akademiky. CEFRES tvrdí, že 

nepůsobí v České republice, aby propagoval francouzské zájmy. Tvoří jej výzkumníci 

nikoli diplomaté. Podle jeho ředitele je CEFRES součástí francouzské veřejné diplomacie, 

ale není jeho hlavní složkou. Veřejné diplomacie se účastní nepřímo.85 Z dat vyplývá, že 

cíl ústavu CEFRRES zapadá do modelu zlepšení obrazu a v rámci jeho cílů se jedná o 

nezávislou výzkumnou organizaci.  

 

Cílová skupina veřejné diplomacie Francie je velice široká. Činnost Francouzského 

institutu a poboček Alliance Francaise cílí na širokou veřejnost, která se zajímá o Francii, 

popřípadě mluví francouzsky. Studenty ze středních škol se zájmem o studium ve Francii 

pokrývá Campus France. Na vysokoškolské studenty, a především akademiky, cílí 

CEFRES. Zajímavostí je, že organizace francouzské veřejné diplomacie se snaží pokrýt 

nejen Francii, ale obecně frankofonní země. 

 

Organizace francouzské veřejné diplomacie cílí primárně na propagaci Francie 

v České republice. Díky tomu odpovídají cíle většiny organizací francouzské veřejné 
 

84 Kompletní přehled cílů i se zdroji viz. Příloha č. 7: Cíle organizací francouzské veřejné diplomacie 

(tabulka). 

85 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020. 
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diplomacie modelu zlepšení obrazu v zahraničí. Ovšem v případě hlavní organizace, 

Francouzského institutu, odkazuje cíl „posílit vliv“ (Francouzský institut v Praze, 2020a) 

na model prosazování zájmů. Formulace tohoto cíle směřuje k pojmu „diplomacie vlivu“, 

který se snaží upevnit pozici Francie. Podle cílů není možné rozlišit, o který model veřejné 

diplomacie se jedná. 

 

4.2.4. Spolupracující organizace86 

Všechny organizace francouzské veřejné diplomacie vytváří mohutnou síť 

spolupracujících aktérů, kteří se zabývají nejrůznějšími obory. Díky tomu spadá 

francouzská veřejné diplomacie do modelu zlepšení obrazu v zahraničí. Dílčí pobočky 

Alliance Francaise spolupracují především s organizacemi v místě jejich působení a 

vytváří tím rozsáhlou síť regionálních partnerů. Díky této struktuře mohou lépe cílit na 

větší část veřejnosti na lokální úrovni.87 Regionální Alliance Francaise pokrývají i okolní 

kraje, kde pobočka nesídlí.88 K nejintenzivnější spolupráci dochází mezi organizacemi 

francouzské veřejné diplomacie navzájem. Významné jsou také další francouzské zařízení 

působící v České republice, jako je Francouzsko-česká obchodní komora a platforma 

France Alumni République tchèque.8990 

 

Campus France a CEFRES se soustředí primárně na spolupráci se vzdělávacími 

organizacemi. Campus France se zaměřuje na práci se středními a vysokými školami. 

Naopak CEFRES spolupracuje s univerzitami a vědeckými organizacemi. Nejužší 

spolupráce probíhá s Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou, kdy spolupracují na 

Platformě CEFRES.91 

 
86 Kompletní přehled partnerů i s se zdroji viz. Příloha č. 8: Partneři organizací francouzské veřejné 

diplomacie (tabulka) 

87 Například pobočka Alliance v Ostravě spolupracuje s Centrem PANT, pobočka v Pardubicích s Centrem 

Kosatec a pobočka v Brně s Österreich Institut Brno. Další zařízení, se kterými francouzské spolupracují, 

jsou univerzity a vědecké knihovny, které se nachází v místech jejich působnosti. Tím se zaměřují na 

studenty. Nelze opomenou kulturní zařízení jako jsou kina, kde probíhají promítání, nebo divadla. 

88 Například Alliance Francaise v Pardubicích často spolupracuje s partnery z Hradce Králové. 

89 Alumni République tchèquesdružuje absolventy studijních pobytů ve Francii. 

90 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

91 Způsob navazování spoluprací se u jednotlivých organizací liší. Například ústav CEFRES většina 
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4.2.5. Témata92 

Stěžejní témata organizací francouzské veřejné diplomacie jsou kultura, jazyk a 

vzdělávání. Díky tomu je lze zařízení rozdělit na dvě skupiny. První z nich jsou 

organizace, jejíchž hlavními tématy jsou jazyk a kultura. Těmi jsou Francouzský institut a 

pobočky Alliance Francaise. Paleta kulturních témat, kterými se zabývá Francouzský 

institut je velice široká. Ačkoli Institut pořádal některé akce na politická témata, jednalo se 

pouze o akce v řádu několika jednotek za rok. Týkaly se aktuálních témat jako je 

populismus nebo migrační krize. Vzhledem k počtu akcí na dané téma nelze hovořit o 

systematickém vlivu na českou společnost. 

 

Pobočky Alliance Francaise se v obecné rovině soustředí na jazyk a poskytování 

jazykových zkoušek. Často se zabývají kinematografií, kdy promítají frankofonní filmy. 

Alliance Francaise se nezabývá pouze Francií, ale obecně frankofonním světem.93 Alliance 

se dále věnují se kultuře, umění a literatuře. Zajímavostí jsou pobočky Alliance Francaise 

v Plzni a Pardubicích, které do své činnosti zahrnují i téma gastronomie. 

 

Politická témata se vyskytují jen velmi málo a většinou jsou součástí zavedených 

formátů jako jsou projekce filmů nebo diskuse.94 Z tohoto ovšem nelze vyvodit, že se 

Alliance Francaise zabývá politickými tématy. Jedná se o jednorázové akce bez většího 

tematického ukotvení.  

 

Druhou skupinu tvoří organizace zabývající se vzděláním, kterými jsou CEFRES, 

Campus France a Francouzské lyceum v Praze. O konkrétní podobě témat lze hovořit 

pouze v případě ústavu CEFRES, protože jak Francouzské lyceum, tak Campus France se 

 

organizací, které mají zájem o spolupráci, kontaktuje. Další způsob je získávání kontaktů skrz známosti 

ředitele CEFRES v zahraničí. CEFRES dbá na dlouhodobou spolupráci. Ředitel ústavu CEFRES zdůraznil, 

že Česká republika a Francie jsou dnes brány jako rovnocenní partneři, což platí i v případě spolupráce. 

92 Kompletní přehled témat i se zdroji viz. Příloha č. 9: Témata, kterými se zabývají organizace francouzské 

veřejné diplomacie (tabulka) 

93 To dokládá pobočka Alliance Francaise v Brně, která pořádá Dny Afriky (Alliance Francaise Brno, 2018).  

94 Příkladem může být pobočka Alliance Francaise v Brně, která pořádala jednu diskusi týkající se rovnosti 

mužů a žen (Facebook, 2019). 
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soustředí výhradně na vzdělávání. Už ze své podstaty se CEFRES zabývá politickými 

tématy. CEFRES se dříve soustředil na tranzici po komunismu ve střední Evropě 

(CEFRES, 2020a). V současné době si doktorandi, kteří v CEFRES působí, vybírají témata 

sami, ale vždy je vítané, pokud se týkají střední Evropy.95   

 

Z přehledu témat, kterými se organizace francouzské veřejné diplomacie zabývají 

vyplývá, že nedochází k artikulaci jasných politických názorů, které by mohly být dále 

v České republice propagovány. Prostředky zabývající se nejdůležitějšími tématy, tedy 

kulturou, vzděláním a jazykem, tvoří drtivou většinu činnosti organizací veřejné 

diplomacie Francie. Výjimku představuje CEFRES, který je postavený na práci 

s politickými tématy, ale snaží se je prezentovat nestranně.96 Z těchto důvodů spadá 

francouzská veřejná diplomacie do modelu zlepšení obrazu v zahraničí. 

 

4.2.6. Nástroje97 

Nástroje veřejné diplomacie lze dělit pomocí kategorizace od Culla (viz. str. 21-23). 

Poslouchání je primárně interní záležitostí monitorování situace ve státě, kde veřejná 

diplomacie působí. V případě Francie funguje zpětná vazba zejména skrz CEFRES, kde 

dochází ke spolupráci a výměně názorů v akademické sféře.98 V případě této organizace 

jsou francouzské a české prvky rovnocenné.99 Obhajoba ve formě jednostranných 

prohlášení, která je hlavním nástrojem modelu prosazování zájmů, se vyskytuje u 

vyjádření velvyslanectví Francie, jinak k ní nedochází. 

 

Hlavní nástroj veřejné diplomacie je kulturní diplomacie, který řadí francouzskou 

veřejnou diplomacii k modelu zlepšení obrazu v zahraničí. Nejaktivnější organizace jsou 

Francouzský institut a pobočky Alliance Francaise, které se každoročně podílí na 

organizací velkých akcí jako je festival Francouzský podzim, festival Bonjour Plzeň!, 

 
95 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

96 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

97 Kompletní přehled nástrojů i se zdroji viz. Příloha č. 10: Nástroje organizací francouzské veřejné 

diplomacie (tabulka) 

98 Hlavní nástroj je Platforma CEFRES. 

99 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 
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festival Bonjour Brno!, Dny Frankofonie a Svátek hudby (Alliance Francaise v České 

republice, 2020c). Mezi další nástroje patří výstavy, tematické večery, představení, ale také 

turnaje v pétanque. Časté jsou taktéž gastronomické setkání.100 Pravidelně probíhá 

promítání filmů. Tento nástroj používá také Francouzský institut, který provozuje Kino 

35.101 Kulturní diplomacie se v rámci těchto dvou organizací nezaměřuje pouze na Francii, 

ale obecně na frankofonní země. Organizací francouzské veřejné diplomacie se snaží 

představit Francii a její kulturu ve všech aspektech. V porovnání s aktivitou Velké Británie 

a Německa v oblasti kulturní diplomacie je Francie nejaktivnější, k čemuž dopomáhá i 

široká síť poboček Alliance Francaise v regionech.  

 

Výměna probíhá na několika úrovních. Francie má samostatnou agenturu na 

zprostředkovávání výměn, kterou je Campus France. O výměnu na akademické úrovni se 

stará CEFRES.102 Výměna probíhá jak ve Francii, kam jsou vysíláni studenti díky Campus 

France nebo ústavu CEFRES, ale i v České republice v rámci Francouzského lycea v Praze 

a ústavu CEFRES. Ačkoli Francie disponuje širokou škálou médií, které jsou aktivní 

v zahraničí, nevysílá žádné z nich zprávy v češtině. Nástroj zahraniční vysílání není ze 

strany Francie v České republice používaný. 

 

Podle typologie Cowana a Arsenaulta (viz. str. 23-24) se francouzská veřejná 

diplomacie zaměřuje na dialog a spolupráci, které tvoří zásadní část její činnosti. Akcent 

na spolupráci je kladen u všech organizací francouzské veřejné diplomacie, což dokládá 

široká síť partnerů, se kterými francouzské organizace v České republice kooperují. 

Dochází také v používání monologu, ale v porovnání s dalšími dvěma formami nástrojů jen 

v omezené míře.  

 

Z přehledu vyplývá, že francouzská veřejná diplomacie spadá z hlediska nástrojů do 

modelu zlepšení obrazu, a to především díky silnému zapojení spolupráce a kulturní 

 
100 Dále lze jmenovat akci Café Francais, která probíhá jako setkání lidí, kteří hovoří francouzsky. 

101 Kino 35 spoluorganizuje filmové akce jako je Festival Jeden svět, Festival francouzského filmu nebo 

Festival Mezipatra (Kultura – Francouzský institut v Praze, 2020b).  

102 Nový projekt tohoto ústavu je TANDEM, v rámci kterého CEFRES usiluje o zapojení dvou akademiků, 

přičemž jeden má být z Akademie věd ČR a druhý z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum, 

v rámci společného výzkumného projektu (CEFRES, 2017).  
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diplomacie. V případě francouzské veřejné diplomacie v České republice došlo k úplné 

absenci nástroje zahraniční vysílání, který představuje jeden ze zásadních prostředků 

monologu. Částečně může být nahrazen využíváním sociálních sítí, kdy záleží na dosahu 

jednotlivých profilů. 

 

Všechny organizace francouzské veřejné diplomacie používají pro komunikaci sociální 

sítě.103 zejména Facebook. Zde má nejvíc sledujících Francouzský institut (14 095), 

Francouzské velvyslanectví (5 046) a trojici uzavírá pobočka Alliance Francaise v Brně 

(2 749). Organizace jsou na svých profilech velmi aktivní. Například Francouzské 

velvyslanectví přidává i několik příspěvků denně. Obsah sociálních sítí kopíruje témata 

organizací, která byla zmíněna výše. 

 

Další sociální sítě, které některé organizace veřejné diplomacie využívají, jsou 

Instagram, Twitter, LinkedIn a platforma YouTube. Jejich dosah v případě organizací 

francouzské veřejné diplomacie není nijak markantní. Twitter, který slouží pro přidávání 

krátkých zpráv, využívá zejména velvyslanectví. Účty francouzských organizací na 

sociální síti Instagram mají do 1 000 sledujících. Počet sledujících na YouTube se u 

organizací, které zde mají účet, pohybuje v řádu desítek.  

 

4.2.7. Evropská unie104 

Tématu EU se v případě Francie dostává větší pozornosti, než to bylo u veřejné 

diplomacie Velké Británie. Ani zde se nejedná o hlavní téma, kterým by se organizace 

veřejné diplomacie Francie aktivně a pravidelně zabývaly. Většina organizací pořádala 

akce na toto téma jen jednou nebo dvakrát za rok.  

 

Nejčastěji je téma EU zmiňováno francouzským velvyslanectvím, které má na 

svých webových stránkách sekci „Francie v Evropě“ (Velvyslanectví Francie v České 

 
103 Kompletní přehled sociálních sítí viz. Příloha č. 11: Sociální sítě organizací francouzské veřejné 

diplomacie (tabulka). 

104 Přehled, které organizací se zajímají o téma EU viz. Příloha č. 9: Témata, kterými se zabývají organizace 

francouzské veřejné diplomacie (tabulka) 
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republice, 2020).105 V případě velvyslanectví je nutné zmínit, že se nejedná pouze o 

organizaci veřejné diplomacie, ale jádro jeho činnosti tvoří politické styky mezi Francií a 

Českou republikou na nejvyšší úrovni. 

 

Ještě menší zájem o téma Evropská unie lze pozorovat u Francouzského institutu, 

Alliance Francaise a Campus France. Ojedinělý projekt, který organizoval Francouzský 

institut spolu s ústavem CEFRES, byl debatní cyklus „1989-2019, Cesty Evropy“, během 

kterého byla diskutována témata jako migrace nebo EU a mládež.106 Ústav CEFRES je 

proevropský, ale hlídá si svůj prostor na kritiku EU.107 CEFRES pořádal spolu 

s Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR konferenci s názvem „Beyond 1989 – Hopes 

& Disillusions after Revolutions“ („1989 – Naděje a deziluze po revolucích“), které se 

účastnil jak francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, tak jeho český protějšek 

Tomáš Petříček (Univerzita Karlova, 2019).108 

 

Na základě tohoto přehledu lze soudit, že organizace francouzské veřejné 

diplomacie v České republice věnují minimální pozornost tématu EU. Jako důvod lze 

zmínit maximální soustředění na témata kultury, jazyka a vzdělání Francie, respektive 

frankofonních zemí. EU nepředstavuje v česko-francouzských vztazích kontroverzní téma, 

se kterým by francouzské organizace v České republice cítily potřebu pracovat. 

4.3. Shrnutí 

Francie si v České republice buduje pomocí veřejné diplomacie silnou pozici. 

Z předešlé analýzy vyplývá, že organizace francouzské veřejné diplomacie jsou v České 

republice stále velmi aktivní. Hlavním předpokladem je regionálně roztříštěná struktura 

aktérů s hlavní centrálou v Praze, kteří spolupracují s rozsáhlou sítí partnerů s celostátní i 

 
105 Sekce zahrnuje do češtiny přeložené sdělení Emmanuela Macrona „Za evropskou obrodu“, ve které tvrdí, 

že Brexit je ohrožení Evropy a navrhuje několik změn, jak dosáhnout svobody, obrany a pokroku v Evropě. 

Zajímavostí je, že v prohlášení se o Evropské unii hovoří obecně jako o Evropě (Velvyslanectví Francie 

v Praze, 2019b). 

106 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

107 Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

108 Jednalo se o připomínkovou akci k výročí 30 let konce komunistického režimu v Československu. Menší 

akce se týkaly uprchlíků v Evropě a budoucnosti českých a slovenských Romů ve Velké Británii po Brexitu 

(Univerzita Karlova, 2019). 
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lokální působností. Díky tomu má francouzská veřejné diplomacie velký dosah. Navíc 

rozsáhlá základna partnerů z různých oborů odkazuje na model zlepšení obrazu 

v zahraničí, který se snaží pracovat s širokou škálou témat. 

 

Francouzská veřejná diplomacie se v případě České republiky soustředí hlavně na 

vzdělání a kulturní diplomacii se silným akcentem na francouzský jazyk. Počátek aktivity 

Francie se zaměřuje již na střední školy, kdy je možné studovat bilingvní česko-

francouzské sekce na českých školách a dále pokračovat ve studiu vysoké školy ve Francii. 

Systém vzdělávání je podpořen Francouzským institutem a širokou sítí poboček Alliance 

Francaise, kteří poskytují jak další výuku jazyka, tak jazykové zkoušky a celkový vjem 

doplňují řadou kulturních akcí s frankofonní tématikou. Neopomenutelnou součástí je 

ústav CEFRES, který funguje jako vědecká platforma s mezinárodní působností. 

 

Svou aktivní veřejnou diplomacií se Francie v České republice snaží upevnit svůj 

obraz, a to především důrazem na francouzskou kulturu. Nejpoužívanější formou je 

spolupráce, během které vystupuje česká a francouzská strana jako rovnocenní partneři. 

Z těchto důvodů odpovídá současná francouzská veřejná diplomacie modelu zlepšení 

obrazu v zahraničí, který v případě francouzské veřejné diplomacie v České republice 

funguje spíše na bázi upevňování představ o Francii. Jediným aspektem, který 

zpochybňuje zařazení do příslušného modelu, je cíl Francouzského institutu, který 

odkazuje na koncept „diplomacie vlivu“. V praxi francouzské veřejné diplomacie v České 

republice, především v otázce témat a nástrojů, se neprojevuje žádným výrazným 

způsobem, a to ani v případě konkrétního tématu EU.  
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5. Německá veřejná diplomacie 

5.1.Obecná charakteristika 

Německá veřejná diplomacie je nejspecifičtější ze tří zkoumaných případů, což 

spočívá především ve skutečnosti, že největší výzvou pro německou veřejnou diplomacii 

bylo a stále je vypořádat se s negativním obrazem, který si země nese jako dědictví druhé 

světové války.  

 

Po druhé světové válce se Německo snažilo znovuobnovit svou pozici ve světě a 

přesvědčit, že se změnilo. Toto úsilí bylo ztíženo tím, že nacistické Německo hojně 

využívalo propagandu, kvůli čemuž mohly být negativně přijímány i následně zaváděné 

praktiky veřejné diplomacie (Tomalová, 2008: 35). V počáteční fázi nemělo Německo 

jinou možnost než poslouchat a dodržovat pravidla mezinárodního prostředí, než se začalo 

pomalu dostávat ze svého postavení mezinárodního „vyvrhele“ (Cull, 2010: 12). Z tohoto 

důvodu byly zdroje měkké moci ve formě akademických a kulturních výměn předmětem 

velkých investic (Grix a Houlihan, 2014: 579-580). 

 

Poválečné Německo se také vyznačovalo nedostatkem tvrdé moci. I v následujících 

dekádách se Německo zdráhalo použít vojáky pro politické účely (Livingstone, 1992: 1).109 

Velké německé investice do oblasti měkké moci z velké části odráží německé zábrany 

ohledně budování aspektů tvrdé moci (Grix a Houlihan, 2014: 590).  

 

Německé organizace veřejné diplomacie se vyznačují velkou nezávislostí na 

centrální vládě, a to jak z formálního, tak faktického hlediska. Nevládní organizace si 

chtějí zachovat svou nezávislost a nechtějí být vnímány jako vládní nástroj primárně 

z historických důvodů. Dalším důvodem je snaha o pluralistickou prezentaci Německa 

(Auer a Srugies, 2013: 28). To se odráží na nezávislosti ředitelů Goethe Institutů na 

zastupitelských úřadech Německa (Tomalová, 2008: 35). Svou nezávislost zdůrazňují i 

politické nadace.110 Ty jsou ale financovány z rozpočtu německého ministerstva zahraničí 

(Konrad Adenauer Stiftung 2020). Nezávislost je uváděná i v rámcových koncepcích 
 

109 Během války v Perském zálivu, Německo přislíbilo Spojeným státům americkým, že jim pomohou uhradit 

náklady operace, ale nepošlou své vlastní jednotky (Livingstone, 1992: 1).  

110 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020 
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německé veřejné diplomacie a je podpořená skutečností, že veřejnou diplomacii provádí 

také jednotlivé spolkové země, což podporuje pluralistický pohled na Německo.111 

 

Přes silný důraz na nezávislost existuje zastřešující orgán na Ministerstvu 

zahraničí (Auswärtiges Amt), jehož činnost je omezená systémem dělení moci mezi více 

aktérů. Hlavní oddělení, které se zabývá veřejnou diplomacií, je Sekce pro kulturu a 

komunikaci (Abteilung für Kultur und Kommunikation). Sekce se dále dělí tematicky 

(výuka německého jazyka v zahraničí, německé školy v zahraničí, akademické výměny, 

zahraniční vysílání atd.), ale také geograficky (podle jednotlivých regionů světa) 

(Tomalová, 2008: 37).   

 

Dalším typickým rysem německé veřejné diplomacie jsou nadace. Ty jsou dvojího 

druhu – politické a nadace podporující vzdělání. Politické nadace112 jsou svázány 

s německými politickými stranami. Pobočky těchto nadací jsou zřizovány v zahraničí. 

V tomto případě se hovoří o tzv. „party diplomacy“ (viz str. 23). Vzdělání podporuje 

Nadace Alexandra von Humbolta nebo jedna z největších nadací v Evropě Nadace Roberta 

Bosche.  

 

Německo je také typické tím, že po určitou dobu probíhaly dvě praxe veřejné 

diplomacie. Veřejná diplomacie SRN byla tvořená kulturou „zdrženlivosti“, která 

následovala vědomé omezení agresivní expanzivní zahraniční politiky. Veřejná diplomacie 

byla aktivní pouze v zemích, které projevovaly zájem o SRN, a které jí uznávaly (Auer a 

Srugies, 2013: 22).113 Na země východní Evropy začala veřejné diplomacie SRN cílit 

během vlády Helmuta Kohla v 80. a 90. letech. Veřejná diplomacie byla financovaná 

převážně federálními ministerstvy, například ministerstvem zahraničí, ale byla prováděná 

zprostředkujícími organizacemi typu Goethe Institut nebo Institut pro zahraniční kulturní 

 
111 Například Zastoupení svobodného státu Bavorsko v Praze nebo kontaktní kancelář Saska v Praze. 

112 Jsou jimi Nadace Konrada Adenauera, Nadace Heinricha Bölla, Nadace Hannse Seidela, Nadace 

Friedricha Eberta, Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu a Nadace Rosy Luxemburgové 

113 Západní Německo se nejdříve cílilo na ostatní evropské státy a členy NATO (Auer a Srugies, 2013: 22). 

Primární důvod byl, že německá veřejná diplomacie se během studené války snažila profilovat Německo u 

americké veřejnosti jako spolehlivého spojence (Nye, 2008: 107).  V 80. letech upřelo svou pozornost na 

rozvojové země. Během vlády Kohla veřejná diplomacie cílila na země Commonwealthu, střední a východní 

Evropy (Auer a Srugies, 2013: 22). 
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vztahy, aby se zabránilo dojmu, že se jedná o státní činnost (Auer a Srugies, 2013: 22). 

 

Oproti tomu NDR nemohlo během provádění veřejné diplomacie vystupovat 

samostatně. Polovinu své existence nebylo NDR uznáno jako suverénní stát mimo státy 

východního bloku.114 Od 70. let, kdy došlo k uznání NDR jako suverénního státu, se 

strategie veřejné diplomacie zaměřila na úzkou spolupráci se Sovětským svazem a státy 

východního bloku a na druhé straně se vymezovala vůči západním státům.115 Po celou 

dobu byla praxe veřejné diplomacie kontrolovaná komunistickou stranou.116 Tato 

centralizace vedla k omezení pluralistického názoru (Auer a Srugies, 2013: 23). Ve 

srovnání s činností veřejné diplomacie SRN byla veřejná diplomacie NDR omezená. 

Nejdůležitější organizací byl Johann Gorrfried Herder Institut.117 

 

Následné sjednocení118 posílilo pozici Německa ve světě (Auer a Srugies, 2013: 

23). Sjednocení struktury veřejné diplomacie nebylo ideální. Kulturní instituty NDR byly 

zavřeny a jejich zaměstnanci propuštěni. Kvůli tomu přišlo Německo o experty na země 

bývalého východního bloku (Auer a Srugies, 2013: 24).  

 

5.1.1. Koncepty 

Ani v případě Německa není pojem „veřejná diplomacie“ používaný. V německé 

odborné literatuře se pojem „veřejná diplomacie“ používá především v souvislostí s prací 

USA (Zöllner, 2006: 162-163).  

 

 
114 Uznání a integrace do mezinárodního společenství byly primární cíle veřejné diplomacie Východního 

Německa až do 70. let. 

115 Zaměřuje se také na rozvojové a nezávislé země. 

116 Sjednocená socialistická strana Německa 

117 Johann Gorrfried Herder Institut se snažil zprostředkovat vzdělávání zahraničních učitelů němčiny a 

vysílal německé lektory to zahraničí (Düwell, 2015, 79-80). 

118 Mezi oběma částmi Německa panovala nevraživost. Svého vrcholu dosáhla v roce 1955, kdy byla vydaná 

Hallsteinova doktrína, které prohlašovala, že Západní Německo naváže diplomatické vztahy pouze s těmi 

zeměmi, které neuznají Východní Německo jako suverénní stát. Hallasteinova doktrína neměla dlouhé 

působení V roce 1973 byl vydaná Smlouva o základech vztahů mezi SRN a NDR, která potvrdila vzájemné 

uznání obou německých států (Auer a Srugies, 2013: 22).  
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Ekvivalent pro anglosaský pojem „veřejná diplomacie“ je přímý překlad 

„öffentliche Diplomatie“, ale také pojmy s lehce jiným významem jako jsou „diplomatická 

práce s veřejností“ („diplomatische Öffentlichkeitsarbeit“), „vztahy se zahraniční 

veřejnosti“ („aussenpolitische Öffentlichkeitsarbeit“) nebo „kulturní zahraniční politika“ 

(„auswärtige Kulturpolitik“) (Zöllner, 2006: 162-163). Poslední uvedený koncept je 

upřednostňovaný a oficiálně používaný německou vládou.  

 

V praxi německých organizací v České republice jsou v zásadě tři přístupy. Za 

součást veřejné diplomacie se považují hlavně česko-německé organizace jako je Česko-

německý fond budoucnosti nebo Sdružení Ackermann-Gemeinde.119 Příčinu lze hledat ve 

skutečnosti, že organizace působí v obou státech a nelze jim přisuzovat jednostranný 

pohled.  

 

Některé německé organizace se částečně považují za součást veřejné diplomacie 

Německa, ale stále zdůrazňují svou nezávislost na spolkové vládě, což obhajují snahou 

prosazení pluralitního obrazu Německa.120 Tuto skutečnost lze do značné míry vnímat 

v kontextu negativního obrazu Německa, kdy se organizace snaží dokázat, že nejsou 

nástroji vlivu spolkové vlády. Dalším přístupem je popření příslušnosti k veřejné 

diplomacii, kdy je jako důvod uváděno, že jejich cílem není snaha o prosazování 

německých idejí v zahraničí.121  

 

5.1.2. Koncepce 

Jednotná německé veřejná diplomacie je prováděna až od znovusjednocení 

Německa v roce 1990. Ačkoli žádný z rámcových dokumentů nepracuje s pojmem 

„veřejná diplomacie“, ale používají koncept „kulturní zahraniční politika“, není možné tyto 

dokumenty vynechat, protože způsob, jakým chápou koncept „kulturní zahraniční politika“ 

spadá do definice veřejné diplomacie použité v této práci. 

 

 
119 Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020 

120 Rozhovor s představitelem DAAD, 16.3. 2020; rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor 

s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020 

121 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020 
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Nejzásadnější dokumenty jsou Konzeption 2000 a Auswärtige Kultur- und 

Bildingspolitik in Zeiten der Globalisierung. Rámcový dokument Konzeption 2000 z roku 

2000 se zabývá „kulturní zahraniční politikou“, kterou definuje pomocí její praxe, kdy 

„získává partnery a přátele pro Německo, a tak přímo podporuje zásadní zájmy naší 

země.“ (Auswärtiges Amt, 2000) To má provádět pomocí „dialogu, výměn a spoluprací 

mezi lidmi a kulturami“ (Auswärtiges Amt, 2000).  

 

V následujícím dokumentu Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten 

der Globalisierung - Partner gewinnen, Werte vermitteln, Interessen vertreten z roku 

2011 je taktéž používán termín „kulturní zahraniční politika“. Zde je tento koncept 

definovaný „prostřednictvím nástrojů vzdělávání, výměny a dialogu a přístupu založeného 

na partnerství, který se vyznačuje vzájemným respektem ke kultuře ostatních, oslovujeme 

lidi přímo a získáváme je pro naši zemi, naše hodnoty a naše myšlenky“ (Auswärtiges Amt, 

2011).  Oba rámcové dokumenty odkazují na model prosazování zájmů u zahraniční 

veřejnosti, protože kladou důraz na podporu zájmů Německa. Mají v úmyslu k tomu 

používat dialog a spolupráci, což nejsou standardní nástroje používané pro tento model. 

Volba těchto nástrojů může odrážet skutečnost, že se Německo snaží omezit používání 

monologu z důvodu dříve zmíněné historické zátěže.  

 

Lehce odlišné pojetí „kulturní zahraniční politiky“ popisují pravidelné Zprávy 

spolkové vlády o zahraniční police. Ani tyto zprávy nepracují s pojmem „veřejná 

diplomacie“. Zprávy popisují zahraniční kulturní politiku jako třetí pilíř německé 

zahraniční politiky,122 s jehož pomocí „přímo oslovují lidi v německých partnerských 

zemích a vytvářejí pevný základ pro partnerské a přátelské mezinárodní vztahy.“ 

(Bundesregierung, 2018) Tím dochází k opuštění modelu prosazování zájmů. Z hlediska 

konceptů nelze německou veřejnou diplomacii jednoznačně zařadit do jednoho z modelů. 

 

 
122 Dalšími dvěma jsou ekonomické a politické vztahy. 
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5.2. Německá veřejná diplomacie v České republice 

Jako o současné veřejné diplomacii Německa můžeme v kontextu České republiky 

hovořit až od 90. let. Pro komplexní obraz vývoje německé veřejné diplomacie v České 

republice bude ve stručnosti představen přístup SRN a NDR před sjednocením.  

 

V roce 1956 založilo v Praze svou pobočku Kulturní a informační centrum (Kultur-

Informations Zentrum).123 Postupně popularita tohoto centra slábla, protože měl až moc 

agresivní charakter proti SRN a úroveň nabízeného kulturního programu byla nízká 

(Ammon, 1991). Oproti tomu vztahy mezi ČSR a SRN ožívaly po 2. světové válce jen 

velice pomalu.124 Československo nepředstavovalo pro SRN prioritní východoevropský 

stát.125 Částečně aktivní byla v Československu služba DAAD. Její činnost byla ztížená 

skutečností, že Československo chtělo umělce a vědce vysílat a tím šířit svůj vliv, nikoli je 

přijímat (Baštová, 2015: 243-245). Docházelo tedy k asymetrii v četnosti užívání nástrojů 

veřejné diplomacie. Zásadním momentem byl začátek vysílání Deutsche Welle v češtině 

v 60. letech (Deutsche Welle, 2008). 

 

Po znovusjednocení Německa začala německá veřejná diplomacie cílit na 

postkomunistické země (Tomalová, 2008: 36, Auswärtiges Amt, 2000).126 V roce 1990 byl 

založen Goethe Institut v Praze a své pobočky v Praze začaly zakládat i německé politické 

nadace. Nutno dodat, že například vztahům s Polskem přikládali Němci větší důležitost 

(Baštová, 2015: 252). Přesto byla německá veřejná diplomacie v České republice aktivní a 

podporovala její vstup do EU (Herz, 2000: 94).  

 

 
123 Kulturní a informační centrum spadalo pod Společnost pro kulturní vztahy se zahraničím (Gesellschaft für 

kulturelle Verbindungen mit dem Ausland). Centra tvořila jakousi protiváhu Goethe Institutu (Ammon, 

1991). V případě pražského centra se jednalo o vůbec první zahraniční pobočku. 

124 Oficiální diplomatické vztahy mezi Československem a SRN byla navázány Pražskou smlouvou, která 

vstoupila v platnost v roce 1974.  

125 SRN v tomto směru nejvíce záleželo na Sovětském svazu, NDR a Polsku. V otázce kulturu pak na 

Maďarsku, Rumunsku a Sovětském svazu. 

126 V České republice došlo k zajímavému případu předání organizace. Německou školu v Praze, která byla 

založená v roce 1989 NDR, převzala v roce 1990 sjednocená SRN (Baštová, 2015). 
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V 90. letech lze hovořit o boomu v oblasti česko-německé spolupráce, kdy došlo 

k podepsání řady významných smluv,127 kterými byly založeny četné česko-německé 

platformy. Nejzásadnější z nich byla Česko-německá deklarace o společných vztazích a 

jejich budoucím vývoji z roku 1997. Na základě deklarace vznikl Česko-německý fond 

budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum, na které v roce 2001 navázalo Česko-

německé fórum mládeže.  

 

Ačkoli po roce 2000 deklaruje Německo jiné geografické oblasti zájmu,128 

nastavená činnost německé veřejné diplomacie v České republice pokračovala stejně 

aktivně. Jediným ukončeným projektem byl konec vysílání Deutsche Welle v češtině 

v roce 1999 (Deutsche Welle, 2008). 

 

5.2.1. Aktéři německé veřejné diplomacie v České republice 

Množství aktérů,129 kteří v České republice provádí německou veřejnou diplomacii 

je velice široké. Lze je rozdělit do několika skupin podle jejich cílů a témat, kterými se 

zabývají a nástrojů, které k jejich prosazování používají. Nejdůležitějším zůstává 

Velvyslanectví SRN v České republice spolu s Goethe Institutem, který tvoří síť smluvních 

partnerů v podobě Goethe center.  

 

Samotnou kapitolou jsou německé organizace zabývající se zahraničním 

vzděláváním, a to na všech stupních školní výuky. Snahou je poskytovat nejen německé 

 
127 V roce 1990 byla podepsaná dohoda o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek 

v Praze a v Berlíně. V roce 1992 podepsala Česká republika se SRN Smlouvu o dobrém sousedství a 

přátelské spolupráci. V roce 1999 vnikla Dohoda mezi vládou České republiky a vládou SRN o kulturní 

spolupráci. 

128 Pozornost Německa se přesunula do Asie, Latinské Ameriky a Afriky. 

129 Obtížně zažaditelný aktér je soukromá Nadace Brücke/Most, která byla založená v roce 1997. Cílem této 

nadace, který sídlí v Drážďanech, je podporovat a rozvíjet spolupráci mezi Českou republikou a dalšími státy 

a střední a východní Evropy. Její projekty a akce se konají výhradně v Německu (Nadace Brücke/Most, 

2020). Jako jeden z projektů nadace fungoval Pragkontakt Jedná se o kancelář v České republice, která 

zprostředkovává exkurze pro německé studenty. Od roku 2018 je Pragkontakt samostatnou organizací 

(Rozhovor s představitelem Pragkontaktu, 3.4. 2020) 
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vzdělání v České republice, ale také zprostředkovat studijní pobyty v Německu, čemuž se 

věnuje několik organizace a iniciativ.  

 

Typicky německou záležitostí jsou politické nadace, které sympatizují 

s německými politickými stranami. Samotná jejich přítomnost v České republice predikuje 

model prosazování zájmů. Není možné opomenout skutečnost, že v České republice má 

pobočky šest130 politických nadací, včetně té spadající pod stranu Die Linke, což navozuje 

dojem, že se centrální německá veřejná diplomacie snaží o představení politických témat 

v co nejširším spektru politických přístupů. Většina poboček politických nadací v České 

republice, ale i Goethe Institut, je centrálou pro činnost těchto organizací v dalších 

evropských státech, což predikuje důležitost České republiky v kontextu německé veřejné 

diplomacie. 

 

Neopomenutelnou složkou jsou česko-německé organizace, které v zásadě vznikly 

za základě smluv mezi oběma zeměmi. Ačkoli se jedná o organizace, které není možné 

jednoznačně zařadit do německé veřejné diplomacie, jsou neodmyslitelnou součástí této 

práce, jelikož se významně podílí na utváření obrazu Německa v České republice.  

 

Mnohem aktivnější než v případě Francie nebo Velké Británie je německá menšina 

v České republice, která je i přes odsun v 40. letech početná. Němci se sdružují do 

krajanských spolků, které zaštiťuje Shromáždění německých spolků (Landesversammlung 

der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien)131 a Spolek Němců a přátel německé 

kultury (Kulturverband) (Velvyslanectví SRN v Praze, 2020a).132 

 

Velvyslanectví SRN v České republice 

Velvyslanectví SRN je zastupitelský úřad Německa v České republice. V rámci 

veřejné diplomacie na velvyslanectví fungují dvě oddělení. Prvním z nich je kulturní 

referát, který „koordinuje zahraniční kulturní a vzdělávací politiku SRN v České republice 

 
130 V práce je uvedeno pouze pět. Poslední, Nadace Hannse Seidela, je v práci považovaná za regionální 

organizaci. 

131 Shromáždění německých spolků sídlí v Praze a zaštiťuje 22 samostatných spolků. V rámci své činnosti 

vydává německy psaný měsíčník Landesecho. 

132 Založený v roce 1969 a zaštiťuje 23 organizací především v pohraničních regionech. 
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v těsné spolupráci s různými zprostředkovatelskými organizacemi.“ (Velvyslanectví SRN 

v Praze, 2020b). Druhý je referát pro vědu a výzkum, který se „zabývá česko-německou 

spoluprací v oblasti vědy, vzdělání a výzkumu“. Velvyslanectví se primárně zaměřuje na 

události na podzim roku 1989, kdy na velvyslanectví přebývaly stovky uprchlíků z NDR.  

 

Goethe Institut 

Goethe Institut je kulturní institut, který zaměřuje svou činnost na jazykové 

vzdělávání a kulturní program. První Goethe Institut byl založený v roce 1951 jako 

nástupce Německé akademie (Deutsche Akademie, DA) (Tomalová, 2008: 36). V roce 

2000 se sloučil s Inter Nationes.133 Současná centrála Goethe Institutu je v Mnichově. 

 

V České republice sídlí Goethe Institut od roku 1990. Odtud koordinuje činnost 

Goethe Institutů na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku a 

Estonsku.134 Goethe Institut tvoří síť partnerů skládající se ze smluvních Goethe center, 

německých knihoven, partnerských knihoven,135 tvz. odborných knihoven pro učitele 

němčiny136 a zkouškových center (Goethe Institut Tschechien, 2020a).137 Integrální 

součástí institutu je knihovna a kavárna (Goethe Institut Tschechien, 2020b). 

 

Goethe Institutu pracuje na vlastní odpovědnost a politicky nezávisle (Goethe 

Institut Tschechien, 2020b). V porovnání s Francií se v případě Německa vyskytuje 

relativně velká nezávislost ředitelů Goethe Institutů na zastupitelských úřadech Německa 

v dané zemi (Tomalová, 2008: 35).138 V hostitelské zemi je ředitel Goethe Institutu 

 
133 Inter Nationes byla organizace, která informovala o německé kultuře v zahraničí. 

134 Z tohoto důvodu je nazýván regionálním institutem. Přitom až do roku 2001 byl součástí regionální 

skupiny Mittel- und Südosteuropa spolu s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem a 

státy bývalé Jugoslávie. 

135 Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje Německá knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, 

Moravská zemská knihovna Německá knihovna, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Moravskoslezská 

knihovna v Ostravě. 

136 Břeclav, České Budějovice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Krnov, Pardubice. 

137 Brno, České Budějovice, Hodonín, Kostelec nad Orlicí, Litoměřice, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha, 

Přerov a Zlín. 

138 V roce 1976 podepsal Goethe Institut s německým ministerstvem zahraničí smlouvu, která upravila status 

Goethe Institutu na nezávislou kulturní organizaci (Tomalová, 208: 36). Goethe Instituty si střeží svou 

nezávislost na vládě, což je možné díky kumulací kompetencí z oblasti kultury v rukách německých 
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nezávislý na velvyslanectví a není mluvčím německé vlády a vládní politiky. Přesto mají 

ředitelé Goethe Institutu povinnost spolupracovat s velvyslanectvím a informovat 

Ministerstvo zahraničních věcí o aktivitách139 (Tomalová, 2008: 37).   

 

Goethe centra 

Goethe Institut tvoří síť poboček Goethe center, což jsou české organizace, jejíchž 

činnost probíhá na základě smlouvy s Goethe Institutem. V České republice najdeme 

Goethe Zentrum v Pardubicích (Goethe Zentrum Pardubice, 2020)140 a Goethe 

Zentrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Goethe Centrum Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, 2020).141 

 

Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdients, 

DAAD) 

Německá akademická výměnná služba je sdružení, které bylo založeno v roce 

1925. DAAD funguje jako spolek německých škol a studentských organizací. Jeho hlavní 

funkcí je informování o možnostech studia v Německu a poskytování stipendií pro studijní 

pobyty. DAAD také vysílá německé lektory do zahraničí a financuje partnerství vysokých 

škol142 a mezinárodních vědeckých projektů (DAAD, 2019). 

 

V roce 1963 DAAD zprostředkoval první studijní pobyt československých vědců a 

vysokoškolských učitelů v SRN (Heinemann, 2000: 39). DAAD byla jednou z organizací, 

které se snažily „překonat železnou oponu“ (Golombek, 2010: 1-3). Spolupráce 

s Československem byla v 60. letech ve srovnání s ostatními východoevropskými zeměmi 

intenzivnější, což může být dáno tehdejší uvolněnější situací. V 70. letech však byla 

 

spolkových vlád (Tomalová, 2008: 35). 

139 Navíc v teoretické rovině má dokonce ministerstvo právo veta, pokud je činnost Goethe Institutu 

v rozporu se zahraničněpolitickými zájmy Německa (Tomalová, 2008: 37). 

140 Goethe Zentrum v Pardubicích bylo založené v roce 2003. Mimo jiné Goethe Zentrum provozuje 

knihovnu (Goethe Zentrum Pardubice, 2020). 

141 Goethe Zentrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vzniklo v roce 2004. Centrum nabízí 

služby jazykového kompetenčního centra, které usiluje o snazší dorozumění v příhraničních oblastech 

výukou němčiny i češtiny (Goethe Centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020).  

142 DAAD nabízí podporu česko-německé spolupráce vysokých škol. Činí tak v rámci partnerství německých 

vysokých škol s východní Evropou tzv. Ostpartnerschaften nebo partnerství mezi germanistickými instituty. 
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většina forem podpory DAAD zcela zrušena.143 V roce 1993 zahájil DAAD program 

„Německý jazyk ve státech střední a východní Evropy“ (Deutsche Sprache in Mittel- und 

Osteuropäischen Staaten), který se snažil podporovat výuku němčiny144 (Boťová, 2016: 

53).  První tři němečtí lektoři DAAD byli vyslaní do Československa v roce 1990 a jejich 

počet od té doby narostl. Od přelomu tisíciletí začal klesat a ustálil se na 30 učitelích a 

jednom odborném poradci pro němčinu145 (Boťová, 2016: 55, 69). V České republice 

zastupuje DAAD od roku 2000 Informační kancelář146 v Praze a lektoři DAAD, kteří 

vyučují na českých vysokých školách (DAAD Česká republika, 2020a).147 

 

Vzdělání 

Německá veřejná diplomacie věnuje velkou pozornost oblasti vzdělávání, a to 

především snaze o rozšíření výuky němčiny a německému školství v zahraničí. Na posílení 

výuky němčiny v zahraničí se podílí celá řada organizací. S cílem centralizace koordinace 

aktivit v oblasti jazykového vzdělávání v zahraničí se DAAD, Goethe Institut a ZfA spolu 

s německým ministerstvem zahraničí a místními velvyslanectvími sjednotily do platformy 

Netzwerk Deutsch.  

 

Na podporu němčiny v České republice vznikla řada iniciativ. Jedna z největších je 

iniciativa „Šprechtíme“, která vznikla v roce 2011, a na které spolupracují jak německé, 

tak rakouské organizace (Šprechtíme, 2020).148 Nedílnou součástí je soutěž „Jugend 

debattiert international“, v rámci které studenti diskutují na nejrůznější témata 

v němčině.149 

 

Druhou oblast tvoří obecně německé školství v zahraničí, které je v kompetenci jak 

 
143 Po sloučení Východního a Západního Německa byla pod DAAD integrovaná i podpora stipendistů NDR. 

Ti své aktuální studium mohli dokončit, ale dále se v programu nepokračovalo.  

144 Jednalo se o letní kurzy, stipendia, vysílání německých lektorů a jiné.  

145 V roce 1992 jich bylo v Česku 22.  

146 Dnes Information Point Praha 

147 Zajímavým projektem je program podpory společných projektů mezi AV ČR a DAAD, který cílí 

především na podporu studijních pobytů doktorandů. Projekt byl zahájen v roce 2002. 

148 Velvyslanectví SRN a Rakouska, Goethe Institut, DAAD, ZfA, Rakouské kulturní fórum v Praze, 

Österreich Institut Brno, Česko-německá obchodní a průmyslová komora (Šprechtíme, 2020).  

149 Soutěž začala v roce 2005 v ČR a Polsku a posléze se rozšířila i do dalších zemí. 
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federace, tak jednotlivých spolkových republik. Na samotném zahraničním vzdělávání 

participuje široká škála aktérů. Koordinace probíhá prostřednictvím společného Výboru 

pro školskou spolupráci v zahraničí (Bund-Länder-Ausschluss für schulische Arbeit im 

Ausland - BLASchA)150. Jeho výstupy pak uvádí do praxe Centrála pro zahraniční školství 

(ZfA). Německé zahraniční vzdělávání lze rozdělit na středoškolské a vysokoškolské.  

 

Centrála pro zahraniční školství (Zentralstelle für Auslandsschulwesen, ZfA)151 

Centrála pro zahraniční školství je zastřešující organizace, která je zodpovědná za 

německé školní vzdělávání v zahraničí. ZfA funguje pod dohledem ministerstva zahraničí 

(ZfA, 2020a). Ačkoli se jedná o organizaci, která nemá pobočku v České republice, její 

činnost zde probíhá v rámci několika desítek partnerských škol. Jednou z aktivit ZfA je 

zprostředkování jazykového diplomu Konference ministrů spolkových zemí (Deutsches 

Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz, DSD), kterou je od roku 1998 možné složit 

v České republice na tzv. školách DSD (ZfA, 2003: 6).152 

 

Zásadní je iniciativa PASCH – „Schulen – Partner der Zukunft“, kterou 

spravuje německé ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ZfA, Goethe Institutem, DAAD a 

PAD. Projekt vznikl v roce 2008 a představuje jednu z největších iniciativ týkajících 

vzdělávání a podpory výuky němčiny v zahraničí. Cílem je vzbudit zájem o výuku 

němčiny na základě partnerských škol. V současné době je v České republice 1 německá 

škola v Praze153154, 29 škol DSD,155 3 tzv. Fit školy156 a jedna německá profilová škola157 

 
150 Tvoří jej německé Ministerstvo zahraničí, ZfA a 16 spolkových zemí. 

151 V tabulkách v příloze bude německé školství v České republice, včetně Německé školy v Praze, zařazeno 

pod ZfA, které je zastřešující organizací. 

152 Zkouška DSD je integrovaná do školní výuky a je zdarma. 

153 Německá škola v zahraničí pod dohledem ZfA.  

154 Německá škola v Praze funguje od roku 2001 a zahrnuje mateřskou školu, základní školu a gymnázium, 

kde studenti nastupují v 5.třídě. Na škole se vzdělávají češti a němečtí žáci společně. Školu financuje SRN, 

tak MŠMT ČR(Deutsche Schule Prag, 2020). 

155 Škola v národním vzdělávacím systému, které nabízí diplom DSD pod dohledem ZfA.  

156 Škola v národním vzdělávacím systému, kde jsou rozšířené hodiny němčiny pod dohledem Goethe 

Institutu. Tyto školy výuku němčiny zavádějí.  

157 Škola v národním vzdělávacím systému s výrazným německým akcentem na vyučování a ukončení pod 

dohledem ZfA. Jedná se o Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, na kterém je od roku 1991 německé oddělení. Na 

tomto gymnáziu se mohou žáci šest let bilingvně vzdělávat. Na konci studia skládají německou i českou 
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(PASCH-Initiative, 2019). 

 

Obrázek č.2: Školy PASCH v České republice 

 

 

(zdroj: autorka podle: PASCH-Initiative, 2019) 

 

Mezi tyto školy patří i dvojjazyčné Gymnázium Thomase Manna a Základní škola 

německo-českého porozumění, které zřídilo Shromáždění německých spolků v České 

republice (Velvyslanectví SRN v Praze, 2020a). Neopomenutelné je Gymnázium 

Friedricha Schillera v Pirně, které je prvním česko-německým gymnáziem v Německu. 

Poskytuje šestiletou výuky v rámci dvounárodnostní třídy pro 15 českých a 15 německých 

studentů (MŠMT ČR, 2020).158 

 

Síť podpory vysokoškolského vzdělávání je ještě robustnější. Probíhá pomocí 

vysílání studentů do Německa nebo formou partnerství vysokých škol. Největší organizací 

zabývající se výměnami je TANDEM – Koordinační centrum česko-německých výměn 

mládeže159 sídlící v Plzni a Řezně (Regensburg), které se snaží o sbližování a rozvoj 

 

maturitu. 

158 Sekce byla otevřena na základě smlouvy mezi Ministerstvem školství a mládeže a tělovýchovy ČR A 

Státního ministerstva kultu Svobodného státu Sasko. 

159 Koordinační centrum v Plzni bylo zřízeno v roce 1997 na základě společného prohlášení ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN. 
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všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. 

Poskytuje poradenské služby a podporuje organizace obou zemí při uskutečňování výměn. 

Centrum je součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni (TANDEM, 2020a). 

 

Studijní pobyty v Německu podporuje kampaň „Studieren in Deutschland.“ 

V České republice je to pak iniciativa „Do Německa na zkušenou“ (Do Německa na 

zkušenou, 2020).160 Německé organizace veřejné diplomacie poskytují širokou škálu 

stipendií.161 Zajímavostí je mezinárodní parlamentní stipendium IPS, v rámci kterého se 

studenti a absolventi zúčastní stáže v německém Spolkovém sněmu. Snaha je i o udržování 

kontaktu po absolvování pobytu. Toho je docíleno pomocí absolventského portálu 

Alumniportal Deutschland. V České republice funguje Humbordtův klub (Humboldt 

Klub in der Tschechischen Republik), který sdružuje bývalé a současné stipendisty 

Humboldtovy nadace (Humboldt klub ČR, 2020). 

 

Spolupráce probíhá také na úrovni vysokých škol. K lednu 2018 bylo 553 vazeb 

mezi českými a německými vysokými školami (Velvyslanectví SRN v Praze, 2020c).162 

Ty spolupracují mimo jiné na oborech double-degree.163 

 

Na vědecké úrovni164 funguje spolupráce mezi Akademií věd České republiky a 

Německou výzkumnou společností (Deutsche Forschungsgemeinschaft).165  Mezi česko-

 
160 Projekt Do Německa na zkušenou funguje od roku 2005. Hlavní myšlenka je informovat mladé lidi o 

možnostech v Německu. Projekt vznikl na půdě Česko-německého fóra mládeže (Do Německa na zkušenou, 

2020).  

161Program Waltera Hallsteina, Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg, Program Copernicus, Stipendium nadace 

mummertových, stipendia DAAD, stipendium Česko- německého fondu budoucnosti, Česko-německý 

program pro mladé profesionály (CGYPP), BayBIDS stipendium161, pobytová stipendia Akademie Schloss 

Solitute, BAYHOST Jahresstipendiumprogramm, Baden-Wüttenberg stipendium pro studující, roční 

stipendium svobodného státu Bavorsko, stipendia Robert Bosch Stiftung 

162 Na německé straně to bylo 172 vysokých škol a na české straně 45.  

163 Na Univerzitě Karlově funguje studijní program „Česko-německá studia“, kdy studenti absolvují roční 

studijní pobyt na Univerzitě v Regensburgu. 

164 Na zkoumání česko-německých vztahů se specializuje Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, které se 

zabývá historií soužití Němců a Čechů v Čechách. Jedná se však o českou organizaci.  

165 Jedná se o Programu vědecké a akademické spolupráce, který zajišťuje spolupráci na výzkumných 

projektech, pořádání seminářů a jiných vědeckých setkání. 
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německé vědecké spolupráce patří aktivity společnosti Frauenhofer166, projekt RICAIP.167 

 

Politické nadace 

Specifickými i organizacemi německé veřejné diplomacie jsou politické nadace.168 

Ty jsou navázány na německé politické strany a v zahraničí mají pobočky. Pražské 

pobočky většiny politických nadací jsou centrálou pro více států.  

 

Nadace Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung, KAS) 

Nadace Konrada Adenauera je blízká německé Křesťansko-demokratické unii 

(CDU). Spoluzakladatel je první německý spolkový kancléř Konrad Adenauer, jehož 

jméno nadace nese. V Praze působí nadace od roku 1991 (Konrad Adenauer Stiftung – 

Zastoupení v ČR, 2020a). 

 

Nadace Henricha Bölla (Heinrich Böll Stiftung, HBS) 

Nadace Heinricha Bölla se označuje za „zelený think-tank a mezinárodní síť pro 

politické vzdělávání a dialog“ (Heinrich Böll Stiftung Prague, 2020). Nadace je propojená 

s německou stranou zelených Bündnis 90/Die Grünen. Pražská kancelář byla založená 21. 

srpna 1990, tedy 22 let po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a byla první 

zahraniční kanceláří nadace. Pražská kancelář spravuje projekty také na Slovensku, 

v Maďarsku a Chorvatsku (Heinrich Böll Stiftung Prague, 2020). 

 

Nadace Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung, FES) 

Nadace Friedricha Eberta je nejstarší politickou nadací v Německu. V rámci 

politického spektra je spřízněná se Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD). 

 
166 V rámci strategického dialogu se v říjnu 2016 uskutečnil tzv. Frauenhofer technologický dialog. U této 

příležitosti bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi českým Úřadem vlády a společností 

Frauenhofer. na jeho základě se nyní připravuje vznik projektových center Frauenhofer v Liberci, Praze a 

Brně.  

167 Projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) má za cíl položit 

základy budoucího česko-německého výzkumného centra pokročilé průmyslové výroby. Za tímto účelem se 

spojily ČVUT v Praze, CEITEC-VUT v Brně, Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz a 

Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik.  

168 Další politickou nadací, která působí v České republice je Nadace Hannse Seidela. Nadace je spjatá s 

bavorskou CSU. Z tohoto důvodu je považovaná na regionální nadaci a proto je z obsahu práce výjmuta.  
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Pražská pobočka byla otevřená v roce 1990 a koordinuje činnost nadace i na Slovensku.169 

 

Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu (Friedrich Naumann Stiftung für 

Freiheit, FNS) 

Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu je blízká německé Svobodné 

demokratické straně (FDP). Pražská kancelář spravuje 8 států ze střední Evropu a Baltské 

státy a je součástí sítě 4liberty.eu (Friedrich Naumann Foundation for Freedom Prague, 

2020).  

 

Nadace Rosy Luxemborgové (Rosa Luxembourg Stiftung, RLS) 

Nadace Rosy Luxemburgové je partnerskou stranou Die LINKE. Pražská kancelář 

byla otevřená v roce 2018 a je centrálou pro Slovensko a Maďarsko (Nadace Rosy 

Luxemburgové, 2020a). 

 

Česko-německé projekty 

Česko-německé projekty nesmí být v této práci opomenuty. Většina těchto projektů 

byla vytvořená na základě smluv, které byly uzavřené mezi Českou republikou a SRN 

v 90. letech. Ačkoli se nejedná o organizace typicky zařaditelné do německé veřejné 

diplomacie, významně se podílí na utváření obrazu Německa v České republice. Česko-

německé organizace podněcují dialog mezi Čechy a Němči v rámci různých věkových a 

ideových skupin.  

 

Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) 

Česko-německý fond budoucnosti vznikl na základě Česko-německé deklarace 

z 21. ledna 1997.170 Fond poskytuje prostředky k financování projektů společného zájmu 

České republiky a Německa. Během prvních 10 let sloužila většina prostředků na projekty 

pro oběti nacionálněsocialistického násilí (Česko-německý fond budoucnosti, 2020b). Nyní 

Fond podporuje především mládež, kulturu, diskusní fóra, odbornou spolupráci, vydávání 

publikací, obnovu památek, sociální projekty, partnerství obcí a poskytuje stipendia 

 
169 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020 

170 Základní kapitál ze státních rozpočtů České republiky a SRN byl 85 milionů korun. Fond měl fungovat 10 

let, ale v roce 2007 se obě země dohodly na pokračující spolupráci a do fondu bylo přidaly obě země dalších 

18 milionů. K dalšímu prodloužení o 10 let došlo v roce 2017. 
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(Česko-německý fond budoucnosti, 2020a). 

 

Česko-německé diskusní fórum 

Jedním z projektů je Česko-německé diskusní fórum založené v prosinci 1997 na 

základě Česko-německé deklarace (Česko-německé diskusní fórum, 2020a). Fórum se 

snaží pěstovat dialog a zapojovat do něj všechny společenské skupiny171, které mají zájem 

o partnerství obou zemí. Probíhá formou každoroční konference, kde se diskutuje o 

aktuálních tématech Německa a Česká republiky (Česko-německý fond budoucnosti, 

2020c).172 

 

Česko-německé fórum mládeže 

Na základě Česko-německého diskusního fóra vzniklo v roce 2001 Česko-německé 

fórum mládeže, které spojuje mladé lidi z Německa a České republiky, kteří se na 

pravidelných setkáváních snaží hledat řešení a diskutovat současné problémy. Fóra se 

účastní 30 mladých lidí ve věku mezi 16 a 25 lety.  

 

Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) 

Sdružení Ackermann-Gemeinde vznikl v roce 1999. Navazuje na působení 

německého spolu působícího v SRN a ČSR. SAG provozuje kancelář v Praze (Sdružení 

Ackermann-Gemeinde, 2020a). Pro členy od 14 do 26 let funguje organizovaná skupina 

SPIRÁLA (Sdružení Ackermann-Gemeinde, 2020b). 

 

Další česko-německé organizace jsou Česko-německá fotbalová škola, Česko-

německá a Slovensko-německá komise historiků, Evangelický sbor německého jazyka, 

Německá římskokatolická farnost v Praze, Pražský divadelní festival a Pražský literární 

dům autorů německého jazyka. 

5.2.3. Cíle německé veřejné diplomacie173 

Organizace veřejné diplomacie lze podle cílů rozlišit do několika kategorií. První 

 
171 občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství 

172 V volbě tématu konference rozhoduje Rada Česko-německého diskusního fóra.  

173 Kompletní přehled cílů i se zdroji viz. Příloha č. 12: Cíle organizací německé veřejné diplomacie a česko-

německých organizací (tabulka) 
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skupina organizací, která zahrnuje Velvyslanectví SRN, Goethe Institut a Goethe centra se 

snaží představit Německo pomocí rozšiřování výuky jazyka a přiblížení německé kultury, 

sportu a obecně německé společnosti. Z cílů jejich činnosti vyplývá, že se jedná o model 

zlepšení obrazu v zahraničí. V rámci stejného modelu funguje i druhá skupina organizací, 

do které patří DAAD nebo TANDEM, u kterých je primární oblastí zájmu vzdělání. Tyto 

organizace si kladou za cíl podporovat studijní výměny a německé školství v České 

republice.  

 

Hůře uchopitelné jsou německé politické nadace. Jako hlavní cíl uvádí 

„poskytování politického vzdělání“174, „rozvoj občanské společnosti“ (Konrad Adenauer 

Stiftung - Zastoupení v ČR , 2020a)175 a „podporu demokracie“ (Konrad Adenauer 

Stiftung - Zastoupení v ČR , 2020a).176 V poledních dvou případech se jedná o obecné cíle, 

které se snaží o podporu demokratické společnosti. Za větší pozornost stojí cíl „poskytovat 

politické vzdělání“, který odkazuje na model prosazování zájmů. Ačkoli se jedná o 

vzdělávání, probíhá se strany nadací, které inklinují k ideologii svých politických stran.  

 

Zde je nutné zmínit, že tato činnost probíhá ze strany šesti nadací, což poskytuje 

pluralitní obraz. Každá nadace totiž ve svých cílech reflektuje svou politickou orientaci. 

Například v případě Nadace Heinricha Bölla je to „informovat o klimatu a energii“177, 

„posilovat liberální pozici“ u Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu178 nebo v případě 

Nadace Friedricha Eberta je to „posílení sociální demokracie“.179 Podle svých cílů fungují 

německé politické nadace v modelu prosazování zájmů. Jedná se však o zájmy politických 

stran, pod které spadají. 

 

Cíl česko-německých organizací je jednoznačný – „stavět mezi Čechy a Němci 

mosty“180 a fungovat jako platforma pro dialog mezi oběma národy, a to mezi různými 

věkovým kategoriemi. O to se snaží Česko-německé diskusní fórum, Česko-německé 

 
174 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020 

175 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020 

176 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020 

177 Rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020 

178 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020 

179 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020 

180 Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020 
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fórum mládeže i Sdružení Ackermann-Gemeinde. Financování těchto aktivit poskytuje 

Česko-německý fond budoucnosti. Cíle organizací svou povahou odpovídají modelu 

zlepšení obrazu, které se děje skrze setkávání a seznamování příslušníků obou národů.  

 

Z této analýzy vyplývá, že z cílů jednotlivých organizací německé veřejné 

diplomacie nevyvstává jednoznačný model, který by byl aplikovatelný na všechny 

subjekty. Pro zpřesnění výsledku je nutné podrobit analýze i další aspekty. 

 

5.2.4. Spolupracující organizace181 

Ve stejném rozdělení organizací německé veřejné diplomacie lze pokračovat i 

v případě subjektů, se kterými organizace v rámci České republiky spolupracují. Subjekty, 

se kterými organizace navázaly spolupráci odpovídají podstatě jejich cílů, které si 

organizace vytyčily. Nejširší síť těchto partnerů vytvořil Goethe Institut, který 

spolupracuje s organizacemi, které se zabývají stejnými tématy jako Institut.182 Konkrétně 

jsou jimi německé organizacemi veřejné diplomacie, kulturní organizacemi, ale i 

organizacemi veřejné diplomacie jiných států, jako je Francouzský institut nebo Rakouské 

kulturní fórum v Praze.  

 

Významnou část subjektů tvoří regionální organizace a knihovny. Obdobné složení 

spolupracujících organizací kopírují Goethe centra, ačkoli v menší míře, a také 

Velvyslanectví SRN. Navíc se zde objevují vědecké organizace a univerzity. Z povahy 

svých partnerů spadají předcházející subjekty do modelu zlepšení obrazu v zahraničí, 

především díky silné základně partnerů Goethe Institutu. Organizace zabývající se 

vzděláním spolupracují se školami a dalšími německými organizacemi veřejné diplomacie, 

což také zapadá do modelu zlepšení obrazu. V tomto ohledu je jedinečný TANDEM, který 

spolupracuje i se subjekty jako je Památník Lidice nebo Památník Terezín.   

 

Některé politické nadace kladou velký doraz na spolupráci se partnery. Například 

činnost Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu spočívá výhradně na spolupráci 

 
181 Kompletní přehled partnerů i se zdroji viz. Příloha č. 13: Partneři organizací německé veřejné diplomacie 

a česko-německých organizací (tabulka). 

182 Rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020 
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s partnery.183 Stejně tak Nadace Friedricha Eberta pořádá jen minimum akcí bez 

partnerů.184 Obecně spolupracují nadace s think tanky, vládními orgány a nevládními 

organizacemi. Zřídka se objevuje spolupráce mezi nadacemi navzájem. Některé politické 

nadace jako Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu spolupracují s mládežnickými 

platformami českých politických stran. Neomezují se jen na subjekty politicky příbuzné, 

díky čemuž dochází k mezipartajní spolupráci.185 Kvůli akcentu na politické i organizace je 

inklinují politické nadace k modelu prosazování zájmů.  

 

Česko-německé organizace spolupracují především mezi sebou. Výjimku tvoří 

České-německý fond budoucnosti, který iniciativy subjektů sponzoruje. Jedná se o široké 

spektrum organizací, které se zabývají školstvím, studijními pobyty a občanskou 

společností,186 což odkazuje na model zlepšení obrazu v zahraničí.  

 

5.2.5. Témata187 

V případě témat, kterými se organizace německé veřejné diplomacie zabývají, 

dochází k částečnému smazání rozdílů mezi výše zmíněnými skupinami. V současné chvíli 

je možné definovat tři základní oblasti – vzdělání a jazyk, kultura a politika. Všechny 

organizace německé veřejné diplomacie se různými úseky těchto témat zabývají.  

 

Vzdělání a jazyk tvoří základ činnosti Goethe Institutu, Goethe center, DAAD, 

TANDEMu, ale také Česko-německého fondu budoucnosti, který vzdělávací a jazykové 

aktivity sponzoruje. Rozšiřování znalosti jazyk a německé školství zahraničí zahrnuje 

model zlepšení obrazu v zahraničí. Do kategorie vzdělávání je možné zahrnout také 

politické vzdělávání, které provádí politické nadace. Téma politického vzděláváním spadá 

do modelu prosazování zájmů.  

 

 
183 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020 

184 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020 

185 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020 

186 Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020 

187 Kompletní přehled témat i se zdroji viz. Příloha č.14: Témata, kterými se zabývají organizace německé 

veřejné diplomacie a česko-německé organizace (tabulka) 
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Jedním z témat v rámci modelu zlepšení obrazu v zahraničí je kultura. Německé 

organizace veřejné diplomacie kladou důraz na kinematografii, literaturu, divadlo a hudbu. 

O oblast kultury se zajímá velvyslanectví SRN, Goethe Institut, Goethe centra a v kontextu 

česko-německých organizací Sdružení Ackermann-Gemeinde.  

 

Poslední klíčové témata je politika, které je nutné vnímat z hlediska jeho dílčích 

částí. Nejzásadnější z nich jsou historická témata, především z doby druhé světové války 

nebo roku 1989, kdy Velvyslanectví SRN sloužilo jako útočiště pro uprchlíky z NDR 

(Velvyslanectví SRN v Praze, 2019). Snaha o vyrovnání s minulostí rezonuje u velké části 

německých organizací. Nejvýrazněji je však diskutováno česko-německými organizacemi. 

Nejvýznamnější je Česko-německý fond budoucnosti, který původně sloužil pro 

odškodnění obětí nacionálněsocialistického násilí (Česko-německý fond budoucnosti, 

2020b). Další je Sdružení Ackermann-Gemeinde, které zprostředkovává výstavu Svědkové 

lidskosti.188189  

 

Další často zmiňované partikulární aspekty rámcového tématu politika jsou ochrana 

životního prostředí, energetika, populismus, demokracie, tržní ekonomika, bezpečnost, 

občanská společnost, uprchlická krize a migrace nebo EU. Například TANDEM se zabýval 

tématem uprchlické krize, ale „snažil se poukázat také na negativa tohoto fenoménu“.190  

 

Politické nadace se věnují tématům dle svých politických preferencí. Nadace 

Heinricha Bölla, která se označuje za „zelený think tank“ (Heinrich Böll Stiftung Prag, 

2020) klade důraz na ochranu klimatu a energetiku. Nadace Friedricha Eberta se zajímá o 

témata práce a odbory a sociální demokracie. Oproti tomu Nadace Rosy Luxemburgové se 

zabývá demokratickým socialismem. Většina organizací si stanovuje roční nebo víceletá 

rámcová témata, v rámci kterých jsou nejaktivnější191192193 Česko-německé organizace se 

 
188 Rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020 

189 Výstava pojednává o odpůrcích nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů.  

190 Rozhovor s představitelem TANDEMu, 23.4. 2020 

191 Nadace Friedricha Eberta a TANDEM tvoří tříleté plány, Nadace Friedricha Naumana pro svobodu a 

Česko-německý fond budoucnosti tvoří roční plány a Nadace Heinricha Bölla tvoří víceleté plány.   

192 Česko-německý fond budoucnosti pokrývá příspěvky, které se týkají ročního tématu až do výše 70 %, 

proti běžným 50 % (Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020) 

193 Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor 
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zabývají tématy, které oba národy spojují.194  

 

Témata, se kterými budou pracovat volí organizace několika způsoby. Jednou 

z možností je, že jim je navrhují partneři a výsledné téma vzniká na základě diskuse 

s partnery.195 V tomto případě nelze prokázat, jakou měrou jsou do volby témat 

zainteresované samotné německé organizace. Na druhou stranu případě DAAD stanovuje 

úkoly a náplň práce centrála DAAD.196  

 

Jelikož se všechny organizace zabývají širokou škálou politických témat, spadá 

kompletní německá veřejná diplomacie do modelu prosazování zájmů, v rámci kterého 

jsou tato témata primárně zpracovávaná. Je ovšem nutné zmínit, že příslušnost do určitého 

modelu neurčuje pouze jeden aspekt, v tomto případě témata, ale je nutná komplexní 

analýza všech kritérií.  

 

5.2.6. Nástroje197 

Poslouchání (viz str. 21-23) probíhá transparentně především v rámci Česko-

německého diskusního fóra, Česko-německého fóra mládeže a TANDEMu.198199 V případě 

ostatních organizací se jedná o interní monitoring cílové veřejnosti, který prokazatelně 

probíhá u Nadace Heinricha Bölla.200 Poslouchání je základní předpoklad veřejné 

diplomacie jako „dvouproudé cesty“. Pro přiřazení německé veřejné diplomacie do 

jednoho z modelů je nutná analýza zbylých nástrojů.  

 

 

s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020; rozhovor s představitelem 

TANDEMu, 23.4. 2020 

194 Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020 

195 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020 

196 Rozhovor s představitelem DAAD, 16.3. 2020 

197 Kompletní přehled nástrojů i se zdroji viz. Příloha č. 15: Nástroje organizací německé veřejné diplomacie 

a česko-německých organizací (tabulka) 

198 TANDEM se snaží spojit Čechy a Němce, aby spolu diskutovali a vyměnili si názory. Například se jedná 

o přístup ke správě památných míst (Rozhovor s představitelem TANDEMu, 23.4. 2020). 

199 Rozhovor s představitelem TANDEMu, 23.4. 2020 

200 Rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020 
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Obhajoba, tvořící základ modelu prosazování zájmů, probíhá především formou 

sociálních sítí, na kterých jsou všechny organizace německé veřejné diplomacie aktivní. 

Další nástroj obhajoby je vydávání publikací a článků, kde je z podstaty věci prezentován 

autorův názor.201  

 

Nástroje kulturní diplomacie využívané organizacemi německé veřejné 

diplomacie jsou divadelních představení, promítání filmů, workshopy, festivaly, koncerty a 

výstavy. Roli hrají i knihovny, které provozuje Goethe Institut a Goethe centra. Časté jsou 

tzv. česko-německé stammtische, které pořádají různé organizace (Velvyslanectví SRN 

v Praze, 2020c).202 Vzdělání a jazyk jsou propagovány formou jazykových kurzů, na které 

navazují jazykové zkoušky Goethe Zertifikat nebo DSD.  

 

To vše jsou nástroje modelu zlepšení obrazu v zahraničí. Do kategorie nástrojů 

kulturní diplomacie spadají také konference, semináře, přednášky, kulaté stoly a 

workshopy, které organizace používají pro práci s politickými tématy. Ačkoli se jedná o 

nástroje modelu zlepšení obrazu v zahraničí, při monologické formě mohou inklinovat 

k modelu prosazení zájmů. Forma tohoto nástroje bude rozebrána u typologie dle forem 

nástroje. 

 

Na nástroji výměn, spadajícího do modelu zlepšení obrazu, se podílí primárně 

DAAD a TANDEM. Neodmyslitelnou součástí je Česko-německý fond budoucnosti, který 

poskytuje stipendia. Jistou formou výměn jsou i stáže nabízené nadacemi, Goethe 

Institutem nebo Goethe centry.  

 

Nástroj zahraniční vysílání není od roku 1999, kdy bylo zrušeno vysílání Deutsche 

Welle v češtině, v případě německé veřejné diplomacie v České republice uplatňován. 

Částečně ho nahrazují sociální sítě, kde jsou organizace německé veřejné diplomacie 

aktivní. 

 
201 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020 

202 Jedná se o Česko-německou kavárnu v Praze, Štamtiš Ústavu germánských studií UK, Prager Runde, 

Německý stamtiš, Štamtiš Goethe Institutu pro praktikanty, Česko německý štamtiš v Plzni, Německo-

rakousko-švýcarsko-český štamtiš v Plzni, Mezinárodní štamtiš Brno, Germanistický štamtiš Ostrava a 

Štamiše v německé pohraničí. in 
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Typologie podle Cowana a Arsenaulta (viz. str. 23-24) může přinést jasnější 

zařazení do jednoho z modelů. Nejčastěji zdůrazňovaná je spolupráce, která je zásadní pro 

všechny organizace německé veřejné diplomacie, a to jak z hlediska spolupráce na 

organizování dané akce, tak z hlediska obsahu nástroje, tedy spolupráce účastníků.  

 

Stejně tak důraz na dialog zmiňují všechny organizace. A to také ve formě dialogu 

během konferencí, seminářů a diskusí. Snahu o pluralitu názorů během pořádaných akcí 

zmiňuje většina nadací německé veřejné diplomacie203 Někteří se snaží názorové plurality 

docílit pomoci výběru široké palety řečníků.204 Pluralitu řečníků pojímají nejen 

z názorového hlediska, ale také z hlediska genderu, oborové příslušnosti a státní 

příslušnosti. Shodují se však na tom, že charakter účastníků by měl být demokratický a 

měli by se vyvarovat účastníků s extrémistickými názory.205  

 

Užívanými nástroji monologu jsou vyjádření na sociálních sítích, vydávání 

publikací a akce, kde je prosazován jeden názor. To, jakým způsobem organizace německé 

veřejné diplomacie pracují s konkrétním politickým tématem a jakou formu nástrojů 

k tomu využívají bude analyzováno na konkrétním případu EU. 

 

Organizace německé veřejné diplomacie jsou velice aktivní na sociálních sítích206. 

Většina z nich má profil na Facebooku,207 na kterém se snaží informovat o svých 

aktivitách. Největší sledovanost má Goethe Institut (23 964), následovaný Velvyslanectvím 

SRN (5 482) a Česko-německým fondem budoucnosti (2 612).  

 
203 Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor 

s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; rozhovor 

s představitelkou HBS, 9.4. 2020; rozhovor s představitelem TANDEMu, 23.4. 2020 

204 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor 

s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020 

205 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; 

rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020 

206 Kompletní přehled sociálních sítí i se zdroji viz. Příloha č. 16: Sociální sítě organizací německé veřejné 

diplomacie a česko-německých organizací (tabulka) 

207 Výjimku tvoří Česko-německé diskusní fórum a Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu, která sdílí 

svůj profil s dalšími pobočkami této nadace. 
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Profily na ostatních sociálních sítích jako je Instagram nebo Twitter má pouze 

zlomek organizací. Obsah těchto profilů kopíruje příspěvky na jejich profilu na Facebooku. 

Velvyslanectví SRN, Goethe Institut, Nadace Heinricha Bölla, Nadace Friedricha Eberta a 

TANDEM spravují účty na YouTube, ale dosah těchto účtů je minimální.  

 

5.2.7. Evropská unie208 

Přístup organizací veřejné diplomacie Německa bude demonstrován na případu EU. 

V rámcovém dokumentu z roku 2011 je zmíněno posílení Evropy jako jeden z cílů.209 

V rámci svých cílů a definovaných témat se na otázku EU soustředí velká část 

zkoumaných organizací.210  Za zmínku stojí cíl Nadace Friedricha Naumana pro svobodu, 

který značí „boj proti euroskepticismu“ a citace z webových stránek Nadace Friedricha 

Eberta. „Česká republika zaujímá v rámci evropského diskurzu spíše pasivní roli. Hlavním 

cílem naší činnosti je proto zapojit do debaty o aktuálních výzvách a dalším směřování 

evropské integrace české představitele a představitelky politiky, státní správy, vědy a 

občanské společnosti.“ (Friedrich Ebert Stiftung zastoupení v České republice, 2020)  

 

Tyto organizace považují Českou republiku za euroskeptickou, ačkoli jsou její 

představitelé proevropští.211 Většina organizací se považuje za pro-evropsky 

orientované.212 Nebrání se účasti euroskeptických řečníků na jejich akcích, ale nesmí se 

jednat o extremisty.213 Evropská perspektiva hraje stále větší roli v rámci česko-německých 

platforem jako je Česko-německé diskusní fórum (Česko-německý fond budoucnosti, 

 
208 Přehled, které organizace se zajímají o téma EU viz. Příloha č.14: Témata, kterými se zabývají organizace 

německé veřejné diplomacie a česko-německé organizace (tabulka) 

209„Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten der Globalisierung - Partner gewinnen, Werte 

vermitteln, Interessen vertreten“ 

210 Konkrétně se jedná o Velvyslanectví SRN, Goethe Institut, Nadace Konrada Adenauera, Nadace Heinricha 

Bölla, Nadace Hanse Seidela, Nadace Friedricha Eberta, Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu, Česko-

německé diskusní fórum a Sdružení Ackermann-Gemeinde. 

211 Rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 2020; rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020 

212 Rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; rozhovor s představitelkou HBS, 9.4. 2020; 

rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020 

213 Rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020 
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2020c) nebo Sdružení Ackermann-Gemeinde (Sdružení Ackerman-Gemeinde, 2019). 

 

Hlavní je forma výběru nástrojů. Nejčastěji používaným nástrojem, který využívají 

německé politické nadace pro práci s tématem EU, jsou panelové diskuse, které probíhají 

na témata Brexitu, eurozóny, migrace a budoucnosti EU. V kontextu EU byly atraktivním 

tématem volby do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu 2019.214 To se 

promítlo i do aktivity vybraných organizací na sociálních sítích, kde se o tomto tématu 

zmínila většina z nich.  

 

Nejaktivnější nadací je Nadace Friedricha Eberta. Zajímavostí je, že v drtivé 

většině panelových diskusí hovoří čeští experti a politici. Počet řečníků z Německa je 

zanedbatelný a v konečném důsledku vyrovnaný s počtem řečníků ze třetích států (např. 

Friedrich Ebert Stiftung Zastoupení v České republice, 2019). Z detailního pohledu na 

formu nástrojů veřejné diplomacie je zřejmé, že v případě diskusí o tématu EU nelze zcela 

zařadit německou veřejnou diplomacii do modelu prosazování zájmů, pokud tvoří drtivou 

většinu řečníků Češi a diskuse je organizována několika subjekty především českého 

původu. Přesto nemůže být německý aspekt opomenut.  

 

Monolog a s ním model prosazení zájmů se vyskytuje pouze ve formě článků, 

respektive příspěvků sdílených na profilech na Facebooku. Další formou monologu je 

projekt Goethe Institutu „Evropa 2019“, který sbíral příběhy z celé Evropy na základě, 

kterých měli mladí lidé „zaujmout stanovisko k současné EU“ (Goethe Institut Tschechien, 

2019). Tématu EU se věnuje i sekce časopisu já-du (Já-du, 2020). 

 

Ani analýza konkrétního tématu EU nedokázala s jistotou přiřadit německou praxi 

veřejné diplomacie v České republice k jednomu ze dvou typů modelů. Dva typy 

dominantních nástrojů – debaty na bázi spolupráce s partnery a dialogu s českými řečníky 

a články a příspěvky na sociálních sítích ve formě monologu, které jsou používané 

v případě konkrétního tématu EU, zamezují jasnému přiřazení jednoho z modelů veřejné 

diplomacie. 

 

 
214 Rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020 



 

 

101 

5.3. Shrnutí 

Německá veřejná diplomacie v České republice je nejaktivnější ze tří zkoumaných 

praxi veřejné diplomacie. Ačkoli po roce 2000 došlo k částečnému přesunutí pozornosti 

německé veřejné diplomacie k jiným geografickým oblastem, aktivita německých 

organizací v České republice nebyla nijak zásadně omezená a nadále zůstává iniciativní. 

Důvodem takto masivní činnosti může být jiná výchozí pozice veřejné diplomacie, než 

tomu bylo v případě Francie a Velké Británie. Německo má stále negativní precedens 

z doby Třetí říše a 2. polovinu 20. století provádělo veřejnou diplomacii v rámci dvou 

ideologicky rozdílných států. Roli může hrát geografická blízkost a silné historické vazby 

k České republice. 

 

Přesto se z analýzy nepodařilo určit, do jakého modelu veřejné diplomacie německá 

praxe v České republice spadá. Model zlepšení obrazu veřejnosti byl v německé praxi 

veřejné diplomacie použitý především z důvodu negativního obrazu, který má Německo 

z dob druhé světové války, kdy bylo Německo agresorem, a který byl v kontextu České 

republiky do velké míry podpořen Mnichovskou dohodou a situací za Protektorátu. 

Z aktivity organizací německé veřejné diplomacie a česko-německých organizací vyplývá, 

že toto téma ještě nebylo zcela překonáno a nedošlo k úplnému smíření s minulostí. 

 

Hlavní argument zařazení do modelu zlepšení obrazu Německa v České republice 

je snaha o rozšíření výuky němčiny a bohatá kulturní činnost, především ze strany Goethe 

Institutu. Svou roli hraje různorodá síť partnerů z mnoha oblastí. Akcent je kladen na 

německé školství v České republice. Další zásadní důvod pro zařazení do modelu zlepšení 

obrazu je akcent na dialog a spolupráci, což zdůrazňují všechny subjekty.  

 

Na model prosazení zájmů odkazuje aktivní zájem všech organizací o politická 

témata, částečné využívání nástroje obhajoby a existence německých politických nadací. 

Poslední aspekt ovšem není tak jednoznačný. Německé politické nadace jsou státem 

financované organizace s cílem podporovat politické vzdělání. Existence šesti215 poboček 

německých politických nadací předesílá snahu o prosazení široké škály politických názorů 

 
215 V práci je uvedeno pět nadací. Šestá je Nadace Hannse Seidela, která je z důvodu své příslušnost 

k bavorské CSU považována za regionálního aktéra. 
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na konkrétní témata. Německá veřejná diplomacie se snaží o to, aby nepůsobila jako 

monolit, ale nabídla různorodé úhly pohledu na fenomény, což dělá mimo jiné skrz tyto 

nadace. Proti modelu prosazování zájmů hovoří i skutečnost, že v případě diskusí o 

konkrétním tématu EU využívaly německé organizace spolupráci s dalšími subjekty a toto 

téma komunikovaly primárně prostřednictvím diskusí, kde drtivou většinu řečníků tvořili 

Češi. Zdá se, že politické nadace se snaží vytvořit platformu pro debaty o vybraných 

tématech.  

 

Z analýzy vyplývá, že německou praxi veřejné diplomacie není možné jednoznačně 

přiřadit k žádnému z modelů veřejné diplomacie definovaných v této práci.   
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Závěr 

Cílem práce bylo popsat veřejnou diplomacii Francie, Velké Británie a Německa 

v České republice. V praxi vybraných tří států lze vysledovat několik shodných fenoménů. 

Všechny tři praxe veřejné diplomacie prošly stejným vývojem. Během socialistické éry 

Československa všechny vybrané státy omezily nebo úplně zastavily aktivity své veřejné 

diplomacie na území České republiky. Výjimkou byla pouze NDR. K obnovení aktivit 

veřejné diplomacie došlo až po sametové revoluci v roce 1989. Následující desetiletí 

představovalo boom aktivity těchto států v České republice.  

 

Postupná ztráta zájmu o Českou republiku probíhá od roku 2000, a to u každého 

státu jinou měrou. Za zásadní důvod lze považovat vstup České republiky v daném období 

do NATO a EU, čímž Česká republika potvrdila své západní směřování. Není možné 

opomenout teroristické útoky z 11. září 2001, kdy západní státy pocítily potřebu 

komunikovat s arabským světem. Z tohoto důvodu přesunuly svou pozornost ke státům na 

Blízkém východě a v Asii. 

 

Dalším společným rysem je základ struktury veřejné diplomacie, kde hlavní 

organizace tvoří velvyslanectví společně s kulturním institutem, který se kromě 

představování kultury soustředí na šíření jazyka. V zásadě se shodují i témata, se kterými 

organizace veřejné diplomacie pracují.  

 

Ačkoli jsou praxe veřejné diplomacie podobné, v několika zásadních věcech se 

odlišují. Lze jmenovat odlišnou míru nezávislosti kulturní organizace na velvyslanectví. 

Zde je jednoznačně nejprovázanější praxe francouzské veřejné diplomacie, kdy je kulturní 

oddělení velvyslanectví přímo spojené s Francouzským institutem. Naopak na nezávislost 

na oficiálním zastupitelském úřadě dbá Goethe Institut. Odlišný je i přístup k partnerům 

kulturních organizací. Goethe centra fungují na základě smlouvy s Goethe Institutem. 

Oproti tomu Britská centra jsou na British Council nezávislá. Další odlišností jsou 

specifické organizace, které spadají pod veřejnou diplomacii vybraných zemí, které 

v České republice působí. V tomto případě je nejspecifičtější existence poboček 

německých politických nadací, které spadají pod německé politické strany.  
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Rozdílná je i míra zájmu o Českou republiku, kdy jí největší pozornost věnuje 

Německo. Oproti tomu v případě Velké Británie dochází k minimálnímu zájmu. Ačkoli se 

dá předpokládat, že britská veřejná diplomacie se v době Brexitu bude snažit být 

v členských státech EU aktivní, aby zamezila zhoršení vztahů s těmito zeměmi 

zapříčiněných jejím odchodem z tohoto společenství, opak je pravdou. Z analýzy 

vyplynulo, že britské organizace veřejné diplomacie se k tématu EU, respektive Brexitu, 

nevyjadřovaly. Zjistit, jakou měrou došlo k omezení činnosti britské veřejné diplomacie 

v České republice, může být předmětem zkoumání další práce. 

 

Pojem veřejná diplomacie se začal v mezinárodním prostředí používat teprve 

nedávno, ačkoli činnosti, které lze dnes označit tímto konceptem, najdeme již ve starověku. 

Státům vždy záleželo na jejich pověsti v zahraničí, proto se snažily pracovat se zahraniční 

veřejnosti, což se ještě zintenzivnilo s rozvojem globalizace a nových komunikačních 

kanálů. V současné době nemá tento koncept jednotnou definici, která by jednoznačně 

vymezila jeho cíle a definovala rozsah aktivit. Navíc je veřejná diplomacie často 

zaměňovaná s příbuznými pojmy jako je kulturní diplomacie, nation branding nebo 

propaganda. Autorka přesto věří, že veřejná diplomacie je originální koncept, který si 

zaslouží hlubší zkoumání.  

 

Jednotné používání termínu veřejná diplomacie se nevyskytuje ani v případě států 

zkoumaných v této práci. Z tohoto důvodu bylo nutné zvolit definici veřejné diplomacie, 

která sjednotí pod tento koncept vhodné aktivity a poskytne základ pro analýzu.  

Rámováním stejných aktivit shodným pojmem přispěla tato práce k vymezení a sjednocení 

praxí vybraných států pod termín veřejná diplomacie, což umožňuje další bádání a jejich 

případnou komparaci. 

 

Na základě teorie veřejné diplomacie došlo k formulaci dvou obecných modelů 

veřejné diplomacie. Hlavním kritériem pro tvorbu modelů byly cíle, které praxe veřejné 

diplomacie jednotlivých států sledují. První z nich se snaží o zlepšení obrazu dané země 

v očích zahraničního publika, k čemuž využívá nástrojů dialogu a spolupráce se širokou 
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sítí partnerů. Důraz je kladen na pestrou paletu témat, aby byl stát představen ve své 

komplexnosti.  

 

Druhý model představuje nástavbu k prvnímu. V rámci modelu prosazování zájmů 

dochází k aktivnímu činnosti s cílem představit u zahraniční veřejnosti svůj pohled na daný 

fenomén. Nejedná se však o propagandu. Vždy je kladen důraz na zpětnou vazbu od cílové 

skupiny a fakta, se kterými organizace pracují jsou pravdivá.  

 

Zásadní pro práci bylo zařazení praxí veřejné diplomacie Německa, Francie a 

Velké Británie v České republice do jednoho z definovaných modelů, díky kterému bylo 

možné poskytnout ucelený pohled na praxe veřejných diplomacií v České republice. Již 

předesílaný omezený zájem o Českou republiky ze strany Velké Británie se odráží na míře 

aktivit organizací britské veřejné diplomacie a komunikaci, která ve většině případů 

probíhá formou monologu, ke kterému není nutné zapojení obou zúčastněných stran. 

Aktivnější veřejnou diplomacii praktikuje Francie s důrazem na kulturu a Německo, které 

se snaží představit v široké škále aspektů včetně politiky, což provádí pomocí politických 

nadací. Z analýzy vybraných kritérií vyplývá, že žádná ze tří vybraných praxí veřejné 

diplomacie působících v Česko republice jednoznačně nefunguje v rámci modelu prosazení 

zájmů. Nejvíc se k tomuto modelu přibližuje německá praxe. Jednoznačnému zařazení 

však odporuje způsob, jakým s vybraným tématy organizace pracují, kdy se snaží sloužit 

jako platforma pro sdílení názorů. Příčin této skutečnosti lze najít několik. 

 

Prvním důvodem pro absenci modelu prosazení zájmů může být skutečnost, že 

vybrané státy sdílejí s Českou republikou základní hodnoty a západní orientaci. Mezi 

zeměmi neexistují zásadní rozpory, které by bylo nutné osvětlit prostředky veřejné 

diplomacie.  Není nutné ovlivňovat státy, se kterými má vysílací země přátelské vztahy a 

shodne se na klíčových aspektech. 

 

Dalším vysvětlením může být skutečnost, že veřejná diplomacie se snaží pouze o 

představení své země, popřípadě o zlepšení negativního obrazu své země v zahraničí, ale 

nesnaží se veřejnost cílové země ovlivnit dle svých preferencí. Naskýtá se možnost, že 
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ačkoli jsou cíle některých organizací formulovány se záměrem ovlivnění, jako je tomu u 

Francie a konceptu „diplomacie vlivu“, praxe veřejné diplomacie těmto cílům neodpovídá 

a snaží se o šíření povědomí o vysílací zemi u zahraniční veřejnosti. 

 

Existuje zde jakási dichotomie mezi definicemi klíčových pojmů v rámcových 

koncepcích týkajících se veřejné diplomacie a prováděnou praxí. Podle těchto dokumentů 

se Velká Británie a Německo snaží získat zahraniční veřejnost za svou stranu. Ačkoli 

Francie nerámuje základní koncepty tímto způsobem, na snahu o působení na zahraniční 

občany odkazuje koncept diplomacie vlivu. Praxe tedy nesplňuje vytyčené cíle.  

 

Poslední interpretací této dichotomie může být i limit této práce z hlediska 

zkoumaných dat, která byla sbíraná především z otevřených zdrojů. Nelze tedy 

prokazatelně určit celkový rozsah aktivit organizací veřejné diplomacie vybraných tří států.  

 

Ať je důvod jakýkoli, je nutné zdůraznit, že práce nepředstavuje komplexní praxi 

veřejné diplomacie Francie, Německa a Velké Británie. Z důvodu zacílení na konkrétní 

případ České republiky došlo ke zkoumání malé části komplexní reality veřejné 

diplomacie vybraných států. K jednotlivým státům, respektive regionům, mají státy 

praktikující veřejnou diplomacii odlišný přístup. Z tohoto hlediska může práce poskytnout 

pouze rámcovou ilustraci toho, jakým způsobem provádí vybrané státy veřejnou 

diplomacii. 

 

Budoucí práce by se měly zaměřit na další testování vytvořených modelů v případě 

jiných aktérům kteří používají veřejnou diplomacii, kterými jsou například mezinárodní 

organizace. Další možností je testování modelů při zacílení veřejné diplomacie vybraných 

států na odlišné cílové země. Zajímavé by bylo zkoumání veřejné diplomacie v kontextu 

států Blízkého východu nebo popřípadě zemí, se kterými má stát provozující veřejnou 

diplomacii konfliktní vztahy.  
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Summary 

The thesis aimed to describe public diplomacy of France, Great Britain, and 

Germany in the Czech Republic. Public diplomacy is considered a new concept that was 

firstly formulated by Edmund Gullion in the 1960s. The main spread, however, followed 

after the 2000s. The term public diplomacy is not used by all states. Concerning the same 

activities, states use different terms to describe them. The thesis frames the activities of 

three states by the concept of public diplomacy. Specifically, the thesis describes the 

design of public diplomacy of France, Germany, and Great Britain in the Czech Republic. 

 

Based on a theoretical framework, two models were formulated. According to the 

first model, states use public diplomacy to spread awareness about their country “in the 

eyes” of the foreign public. For this purpose, they use cooperation and dialogue and 

information about a wide variety of themes while cooperating with other institutions from 

various fields. As per the second model, states use public diplomacy to promote their 

interests abroad. States try to present their values, decisions, and preferences to the foreign 

public using monologue. It is important to mention that it is not propaganda. According to 

the second model, states explain their motives. 

 

Public diplomacy of France, Great Britain, and Germany were examined. 

According to several criteria, such as the goals mentioned in the official documents, the 

goals of individual public diplomacy institutions, partners, topics, and the tools they use to 

work with the topics, the states were assigned a public diplomacy model. Based on the 

analysis, none of the examined states works within the model of enforcing their interests. 

There are three possible explanations. It is possible that the Czech Republic shares the 

same main values and does not have any conflict with the three selected states. In this case, 

enforcement is not needed. According to the second explanation, public diplomacy is about 

promoting the states and not about trying to persuade the foreign public. The last 

explanation refers to the limits of the data that was collected from open sources that do not 

provide the exact pattern of the activities of the institutions. Any future work should use 

formulated models for countries with different cultural background. 
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recherche en sciences sociales) 

CGYPP – Czech-German Young Professionals Program 

CNRS – Národní centrum pro vědecký výzkum (Centre national de la recherche 

scientifique – CNRS) 

CSU – Křesťansko-sociální unie Bavorska (Christlich-Soziale Union in Bayern)  

ČNFB – Česko-německý fond budoucnosti 

ČR – Česká republika 

ČSR – Československá republika 

ČVUT – České vysoké učení technické 

DA – Německá akademie (Deutsche Akademie) 

DAAD – Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer 

Austauschdients) 

DSD – Jazykový diplom Konference ministrů spolkových zemí (Deutsches Sprachdiplom 

der Kulturministerkonferenz) 

EU – Evropská unie 

FDP – Svobodná demokratická strana (Freie Demokratische Partei) 

FES – Nadace Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung) 

FIFA – Mezinárodní federace fotbalových asociací (Fédération Internationale de Football 

Association) 

FNS – Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu (Friedrich Ebert Stiftung für die 

Freiheit) 

HBS – Nadace Heinricha Bölla (Heinrich Böll Stiftung) 
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IfA – Institut pro zahraniční vztahy (Institut für Auslandsbeziehungen) 

IPS – Mezinárodní parlamentní stipendium 

KAS – Nadace Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung) 

MSMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty) 

NDR – Německá demokratická republika 

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OSN – Organizace spojených národů 

PAD – Pedagogická výměnná služba (Pädagogischer Austauschdients) 

PR – vztahy s veřejností (public relations) 

RICAIP – Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production 

RLS – Nadace Rosy Luxemburgové (Rosa Luxembourg Stiftung) 

SAG – Sdružení Ackermann-Gemeinde 

SPD – Sociálnědemokratická strana Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 

SRN – Spolková republika Německo 

UK – Spojené království (United Kingdom) 

USA – Spojené státy americké 

VUT – Vysoké učení technické 

ZfA – Centrála pro zahraniční školství (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) 
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V demokratické společnosti mají obyvatelé státu silný hlas a angažují se v politickém dění. 

Občané volí své představitele prostřednictvím voleb. Svým postojem je mohou ovlivnit, a 

ti pak jednají dle vůle lidu. Pokud občany ovlivňují ostatní státy, mohou tyto země získat 

podporu a sympatie obyvatel cílové země a mohou lépe prosadit své cíle v mezinárodním 

prostředí. Ačkoli jsou praktiky ovlivňování obyvatel jiného státu staré jako diplomacie 

sama, pojem veřejné diplomacie je v mezinárodním prostředí používán teprve od 60. let 

20. století, kdy jej poprvé použil Edmund Gullion (Szondi, 2008: 2). Veřejná diplomacie 

používá širokou škálu aktivit a nástrojů jako jsou média, kulturní organizace, výuka cizího 

jazyka, sbližování kultur a celková prezentace dané země. Jedná se tedy o velice důležitý 

fenomén, který se s nástupem moderních technologií, a především internetu, posunul do 

jiné úrovně. Komunikace je nyní snazší a veřejnou diplomacii lze provádět masověji.  

 

V kontextu České republiky působí veřejná diplomacie mnoha států. Pro účely této 

diplomové práce byly vybrány Francie, Velká Británie a Německo. Tyto tři země jsou 

srovnatelné podle řady kritérií. Jedná se o tři největší ekonomiky Evropské unie, které jsou 

zároveň České republice blízké z hlediska geografického i kulturního. Všechny tři státy 

jsou, zatím, členy Evropské unie a Severoatlantické aliance, které jsou pro Českou 

republiku zásadními mezinárodními organizacemi.  

 

Výzkumný cíl a výzkumná otázka 

Cílem budoucí diplomové práce je popsat veřejnou diplomacii Francie, Německa a Velké 

Británie v České republice. Jaké má cíle? Jaké prostředky používá? Jaký je mechanismus 

jejího fungování? 

 

Primárním cílem bude zjistit, zda veřejná diplomacie Francie, Německa a Velké Británie 

funguje skrz sbližování, propagaci a propojování kultur, nebo se i přímo vyjadřuje 

k politickým tématům. Pokud ano, tak jakou formou. Na případových studiích bude 

zjištěno, zda konkrétní případy veřejné diplomacie slouží k vytváření pozitivního obrazu u 

zahraniční veřejnosti nebo slouží i k získávání spojenců s cílem podpory pro svou 

zahraniční politiku. 

 

Přehled stávající literatury 

O veřejné diplomacii bylo napsáno již mnoho odborných článků a publikací. Přístupy 
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autorů ke zkoumání tohoto konceptu lze rozdělit do několika skupin. 

 

První část autorů se snažila fenomén veřejné diplomacie dále rozčlenit a kategorizovat. 

Rozdělují jej na partikulární části, které dále podrobují výzkumu (Gregory, 2008, Cowan a 

Arsenault, 2008 Cull, 2008, Zaharna, Novotný, 2011 Nye, 2008). Gregory definuje funkce 

veřejné diplomacie jako porozumění kultur, postojů a chování, navázání a udržení vztahů a 

ovlivnění názorů. Podle něj funguje veřejná diplomacie v rámci třech dimenzí – nepřetržité 

vysílání zpráv, střednědobé politické kampaně s přidanou hodnotou a dlouhodobá 

angažovanost. Taktéž zmiňuje několik modelů veřejné diplomacie (Gregory, 274, 276).  

Podobně rozpracoval veřejnou diplomacii i Nye. Podle něj má veřejná diplomacie tři 

dimenze – denní komunikaci, strategickou komunikaci a poslední dimenzí je rozvoj 

dlouhotrvajících vztahů s klíčovými jedinci (Nye, 2008: 101-102). Cowan a Arsenaut 

definují zásadní aspekty veřejné diplomacie jako monolog, dialog a spolupráci (Cowan a 

Arsenault, 2008: 10). Cull rozdělil veřejnou diplomacii na poslouchání, obhajobu, kulturní 

diplomacii, výměnu a vysílání (Cull, 2008: 31). 

 

Druhá skupina autorů komparuje termín veřejné diplomacie s dalšími příbuznými pojmy 

jako je propaganda nebo na něj nazírá skrz jednotlivé části veřejné diplomacie jako je 

nation branding, mediální pokrytí, image státu a využívání symbolů (Chang a Lin, 2014, 

Wang a Chang, 2004, Zhang, 2006, Yang et al., 2012, Seo a Kinsey, 2013). Wang a Chang 

se zabývali významem návštěv představitelů států v jiných zemích a mediálnímu pokrytí 

těchto událostí (Wang and Chang, 2004). Oproti tomu Chang a Lin pracovali s vývojem 

vztahu mezi propagandou a veřejnou diplomacií (Chang and Lin, 2014). Zhang zkoumal 

veřejnou diplomacii jako interakční proces symbolů, během kterého se národy aktivně 

zúčastňují v jejich konstrukci, vyjednávání významu symbolů a uskutečňování akcí 

založených na jejich významu (Zhang, 2006). Yang naproti tomu prosazoval 

multidisciplinární přístup. Tvrdil, že kombinace vytváření image a budování vztahů utváří 

rámec, skrz který lze chápat veřejnou diplomacii (Yang et al., 2012: 652). 

 

Další významný soubor autorů přistupuje k veřejné diplomacii skrze její postupný vznik, 

který se snaží popsat v rámci vývoje definic tohoto pojmu, a tím tedy nastínit změny v jeho 

chápání (Gilboa, 2008, Zhong a Lu, 2013, Zhang, 2006, Šedinová, 2017, Bauer, 1993, 

Peterková, 2011, Nye, 2008, Vanc a Fitzpatrick, 2016). Značná část autorů se taktéž 



 

 

139 

zabývala shrnutím literatury napsané na téma veřejné diplomacie, snažila se je 

kategorizovat a definovat zásadní mezníky vývoje (Gilboa, 2008, Vanc a Fitzpatrick, 

2016). Toto téma bude dále rozpracováno v rámci definování pojmu veřejná diplomacie. 

 

Ačkoli bylo o veřejné diplomacii napsáno mnoho publikací, jen málo z nich se detailně 

věnovalo konkrétní veřejné diplomacii a jejímu působení na konkrétní občany jiné země. 

Zahrnutí tří zemí do dané analýzy je také unikátním přístupem. Pro porozumění veřejné 

diplomacii je nutné porozumět tomu, jak se lidé učí o jiném národě (Yang et al., 2012: 

653). Je důležité zjistit, jak veřejná diplomacie funguje v praxi. Tomu se věnovalo jen pár 

autorů (Gilboa, 2008). 

 

Konceptuální a teoretický rámec, výzkumné hypotézy 

Základní koncept celé diplomové práce je veřejná diplomacie. Ta je ovšem vnímána jako 

součást měkké moci.  

 

Nye definuje měkkou moc jako schopnost ovlivnit ostatní za účelem získání něčeho skrz 

přitažlivost. Měkká moc státu záleží na jeho kultuře, hodnotách a politice (Nye, 2008: 94).  

Jedním z nástrojů měkké moci je veřejná diplomacie. Její definice prošla značným 

vývojem od doby, kdy byla poprvé zmíněna Edmundem Gullionem v 60. letech 20. století. 

Praktiky veřejné diplomacie lze ovšem najít již mnohem dříve. Lze říci, že jsou stejně staré 

jako diplomacie sama. Během snahy o uchopení konceptu veřejné diplomacie se měnil i 

obsah tohoto pojmu. Řada autorů se tímto tématem zabývala. Pro Szondiho je předěl 60. 

léta 20.století, kdy pojem veřejné diplomacie definoval Edmund Gullion (Szondi, 2008).  

 

Gilboa dělí veřejnou diplomacii, a tím i její obsah, do tří historických kategorií. První 

definice hovořily o cílech. V druhé fázi byly definice upraveny dle tehdejšího vývoje 

mezinárodních vztahů, kdy braly v potaz jevy jako je interdependence. Rozšířil se i okruh 

aktérů používajících veřejnou diplomacii, kdy přibyly nevládní organizace. Třetí fáze 

zahrnuje tzv. novou veřejnou diplomacii v 21. století, která reaguje na revoluci 

v komunikačních technologiích. Předjímá, že veřejná diplomacie apeluje na názor 

veřejnosti, média a globální kulturu. Navíc pojímá veřejnou diplomacii jako dvouproudou 

cestu. Gilboa pak dle svého rozdělení vytvořil tři modely veřejné diplomacie – základní 

model studené války, nestátní transnacionální model a model domácího PR (Gilboa, 2008).  
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Cull rozdělil veřejnou diplomacii na poslouchání, obhajobu, kulturní diplomacii, výměnu a 

mezinárodní vysílání. Podle něj vytváří veřejná diplomacie „memes“. To jsou představy, 

které mohou být předány od jedné osoby k druhé skrz sociální sítě. V rámci poslouchání se 

aktéři veřejné diplomacie snaží sesbírat data o zahraniční veřejnosti a jejich názorech. Dle 

nich přizpůsobují veřejnou diplomacii. Obhajoba znamená, že aktér aktivně prosazuje 

určitou politiku, názory nebo aktérovy zájmy v mysli zahraniční veřejnosti. Dle Culla je 

tato část často centrem struktury veřejné diplomacie. Kulturní diplomacie je snaha o řízení 

mezinárodního prostředí skrz prezentaci kulturních zdrojů a úspěchů v zahraničí. Výměna 

pak znamená vysílání občanů do zahraničí a přijímání zahraničních občanů za účelem 

studia a asimilace. Posledním aspektem je pak zahraniční vysílání prostřednictvím rádia, 

televize a internetu (Cull, 2008: 32-34).  

 

Jak bylo demonstrováno, množství dělení veřejné diplomacie je bohaté. Spektrum definic 

veřejné diplomacie je ještě širší. Pro účely diplomové práce bude použita definice Jany 

Peterkové. Ta říká, že veřejná diplomacie je pravdivá komunikace se zahraničním 

publikem, jejímž cílem je vytváření u adresátů pozitivní představy o dané zemi, které jim 

umožní sdílet s ní její hodnoty a ty posléze využít při vzájemné spolupráci (Peterková, 10).  

Podle této definice se snaží státy vybudovat u ostatních zemí pozitivní obraz. Ve světové 

politice vždycky záleželo na reputaci (Nye, 2010). Veřejná diplomacie je v první řadě o 

propagaci a udržování mezinárodních vztahů (Melissen, 2005: 21). K tomu používá 

porozumění, zaujmutí a ovlivnění veřejnosti v širokém spektru záležitostí týkajících se 

vládnutí, ekonomického růstu, demokracie a distribuce zboží a služeb (Gregory, 2008: 

276). Cílem veřejné diplomacie je tedy získat „srdce a mysl“ občanů cizího státu (Szondi, 

2008: 6).  

 

Podle Cowana a Arenaulta je pro účinnou veřejnou diplomacii nutný monolog, dialog a 

spolupráce. Monolog funguje na základě jednostranné komunikace. Taktéž to je část 

veřejné diplomacie, která je nezbytná pro nápravu nechtěného sdělení provedeného mimo 

kontrolu vlády, které by mohlo potenciálně narušit pověst národa. Cílem dialogu je navázat 

porozumění mezi lidmi. Příkladem může být pořad Dialogue of Culture na německé 

Deutsche Welle, kde diskutují odborníci z Německa a arabského světa (Cowan a 

Arsenault, 2008: 11-19). Posledním aspektem je spolupráce, během které lidé spolupracují 
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na společném projektu. Ta umožňuje rovný a v některých případech efektivnější přístup 

k zapojení zahraniční veřejnosti a vytváření dlouhodobých vztahů. Jako příklad vytváření 

dlouhodobých vztahů jsou uváděny „Leadership programms“ v rámci kterých navštěvují 

země vysocí představitelé nebo akademici. Dalším je pak výuka jazyků, aktivity kulturních 

a jazykových institutů, partnerství měst (Zaharna, 93) nebo návštěvy nejvyšších státních 

činitelů (Wang a Chang, 2004: 11). 

 

Každá země ovšem volí odlišnou strategii s ohledem na historii, kulturu, velikost nebo 

diplomatický potenciál (Novotný, 2011: 70). Způsob, jakým je veřejná diplomacie 

definována jednotlivými vládami, určuje to, jak je praktikována (Szondi, 2008: 9). Taktéž 

záleží na změně v globální komunikaci (Cowan a Arsenault, 2008: 12). 

 

Zhang hovoří o veřejné diplomacii jako o kultivací image země (Zhang a Swartz, 2009: 

382). To je dominantním tématem veřejné diplomacie. Předpokládá se, že vlády se snaží 

kultivoval určitý obraz svého národa u mezinárodní veřejnosti, a že strategie veřejných 

vztahů pomáhá vybudovat a propagovat tento obraz. To je důležité, protože skrz kultivaci 

obrazu jiných národů a svého vlastního národa lidé posuzují události na vzdálených 

místech (Yang et al., 2012: 653). Wang tyto praktiky nazývá „veřejnou tváří“ tradiční 

diplomacie (Wang, 2006: 91). Z toho vyplývá první hypotéza:  

 

H1: Státy používají veřejnou diplomacii pro zlepšení svého obrazu v očích zahraniční 

veřejnosti. 

 

Veřejná diplomacie se snaží zapojit občany cizí země do pěstování příznivých 

mezinárodních vztahů. Je to vládní proces komunikace se zahraničními občany s cílem 

porozumění s myšlenkami, ideály, organizacemi, kulturou, národními cíli a současnou 

politikou (Zhong a Lu, 2013: 542-543). Gregory tvrdí, že veřejnou diplomacii používají 

státy s cílem porozumět kulturám, postojům a chování, s cílem vytvořit a udržovat vztahy a 

ovlivnit názory a akce k podpoře zájmů (Gregory, 2008: 274).  

 

Ke zlepšení reputace dané země je nutné kontinuální a soustavné budování vzájemné 

důvěry, které má za cíl zajistit lepší výchozí pozici pro uskutečňování zahraniční politiky 

(Nye, 2004: 107). Měkká moc má nepřímý vliv na vytváření určitého prostředí, které může 
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vést ke schopnosti ovlivnění politických rozhodnutí veřejností. Pro země s odlišným 

politickým, ekonomickým a kulturním systémem je nejlepší možnost ovlivnění názoru 

veřejnosti zvýšení vzájemného porozumění a respektování rozdílů skrze pozitivní mediální 

zprávy a podporu výměn. Veřejná diplomacie je pak jedním z nástrojů měkké moci 

(Servaes, 2012: 643).  

 

Podle Culla je jednou součástí veřejné diplomacie také obhajoba, tedy pokus aktéra řídit 

mezinárodní prostředí prováděním aktivní komunikační činnosti za účelem propagace 

konkrétní politiky, nápadu nebo aktérových obecných zájmů v „myslích občanů jiných 

států“. (Cull, 2008: 32). Obhajoba je pak centrálním aspektem veřejné diplomacie. 

Hlavním prostředkem obhajoby je pak monolog ve formě projevu, zprávy, tiskové zprávy 

nebo vyjádření (Cowan a Arsenault, 2008: 13). Informace sdělované v rámci veřejné 

diplomacie slouží k zapojení veřejnosti pro dosažení žádoucích politických cílů (Zaharna, 

88). Aktéři veřejné diplomacie by neměli jen sdělovat správnou zprávu, ale pracovat na 

vytvoření vhodného prostředí pro tyto zprávy skrz podporu vhodných mezinárodních a 

domácích regulačních režimů (Cull, 2008: 52). Evropské státy se zaměřují na využití 

veřejné diplomacie při zlepšení svých ekonomik, promítání identity a dosahování 

politických cílů (Gregory, 2008: 275). 

 

Veřejnou diplomacii formují zájmy, hodnoty, identity, vzpomínky a geostrategický kontext 

(Gregory, 2008: 276). Je používána k porozumění následků politických rozhodnutí, 

stanovení politické agendy, ovlivnění diskurzu v občanské společnosti a získání souhlasu 

se strategiemi, které vyžadují kompromisy mezi náklady, riziky a výhodami (Gregory, 

2008: 276). Je důležité porozumět, nikoli souhlasit (Cowan a Arsenault, 2008: 19). Z toho 

vyplývá druhá hypotéza: 

 

H2: Státy používají diplomacii s cílem získat spojence pro své počínání v 

mezinárodním prostředí. 

 

Empirická data a analytická technika 

Z hypotéz lze vytvořit dva modely veřejné diplomacie. Podle prvního modelu státy 

používají veřejnou diplomacii za účelem vytváření pozitivního obrazu o dané zemi, a to 

především skrz přibližování kultury, umění, literatury, poskytování výuky jazyka a 
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výměny občanů. Jedná se tedy o jakýsi model zlepšení obrazu v zahraničí. Druhý model 

počítá s tím, že veřejná diplomacie je používána pro obhajobu svého zahraničního jednání 

a získání spojenců pro svou zahraniční politiku. Je to tedy model prosazování zájmů.  

 

V rámci diplomové práce budou zkoumány německé, francouzské a britské organizace, 

které provozují veřejnou diplomacii na území České republiky. Jedná se o velvyslanectví, 

nadace, kulturní organizace jako Aliance Francaise, Goethe Institut nebo British Council a 

další. Jako primární zdroj dat poslouží informace sesbírané v rámci rozhovorů s 

představiteli těchto organizací. Bude se jednat o polostrukturované rozhovory s předem 

připravenými standardizovanými otázkami, které budou pro všechny organizace stejné. 

Jako další zdroj budou využity webové stránky jednotlivých organizací, profily na 

sociálních sítích, jejich propagační materiály a informace volně dostupné na internetu a 

tištěných platformách.  

 

Ze souboru výstupů těchto organizací, jako jsou přednášky, akce, články, příspěvky na 

sociálních sítích a další, bude hodnoceno, jakým tématem se zabývají. Témata jsou 

definována jako věda, kultura, vzdělávání, jazyky, umění, literatura a politika. Z daného 

rozčlenění a z vyjádření představitelů těchto organizací bude jištěno, zda se dané 

organizace snaží o sblížení a propagaci své země skrz kulturu, umění, a tím pádem 

odpovídají modelu zlepšení obrazu v zahraničí nebo se aktivně vyjadřují k politické situaci 

a odpovídají modelu prosazování zájmů.  

 

Diplomová práce bude obsahovat tři jednopřípadové studie zpracované na základě 

kvalitativního výzkumu. Bude se tedy jednat o detailní analýzu jednotlivých případů. 

Cílem případových studií je snaha o hluboké porozumění a vysvětlení daného případu. 

Jsou odlišovány dva typy případových studií – jedinečné a instrumentální. Jedinečná má za 

cíl detailně popsat konkrétní případ, kdežto instrumentální se snaží dále spojit tento případ 

s teorií (Kořan, 2008: 33). Případové studie připravují základ pro zobecňování, které je 

nutné pro tvorbu teorií a modelů (Gilboa, 2008: 70). V případě této diplomové práce se 

bude jednat o tří případové studie popisující veřejnou diplomacii Francie, Německa a 

Velké Británie v České republice. Taktéž je nutné určit časový rámec práce. Pro účely 

budoucí diplomové práce je zvolen rok 2019. Důvodem je nutné omezení pro dostatečný 

čas na analýzu a vyhotovení práce s předpokládaným odevzdáním v květnu 2020. Kratší 
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časový rámec navíc umožní detailněji prostudovat činnost organizací veřejné diplomacie 

vybraných zemí.  

 

Plánovaný obsah práce 

Diplomová práce bude rozdělená na teoretickou a deskriptivně-analytickou část. 

V teoretické části bude přiblížen pojem veřejné diplomacie v kontextu měkké moci a role 

tohoto fenoménu v soudobých mezinárodních vztazích. Bude zmapována literatura, která 

byla na toto téma napsána a budou definovány tzv. research gaps. Taktéž bude přiblížen 

vývoj definování tohoto pojmu, a tím i vývoj samotné veřejné diplomacie. Dále bude 

termín veřejná diplomacie odlišen od podobného pojmu propaganda a budou popsány jeho 

jednotlivé složky, nástroje a cíle, které má za úkol prosazovat.  

 

Druhá, analyticko-deskriptivní, část se bude skládat ze tří případových studií, které popíšou 

veřejnou diplomacie Francie, Německa a Velké Británie v České republice. Bude nastíněn 

vývoj jednotlivých diplomacií, jejich koncepce a cíle. Následovat bude struktura 

jednotlivých organizací, které působí v České republice v rámci diplomacie uvedených tří 

zemí. Bude provedena analýza aktivit organizací vybraných tří zemí provádějících 

veřejnou diplomacii v České republice. Následovat bude shrnutí výsledků.   
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Příloha č. 1: Otázky k rozhovorům  

1. Jak byste obecně definoval cíle Vaší organizace v České republice? 

2. Jaké nástroje/prostředky používáte k práci s jednotlivými tématy? 

3. Pro koho jsou vaše akce určené? Pro širokou veřejnost nebo pro užší okruh lidí? 

4. S jakými organizacemi spolupracuje? Podle čeho si je vybíráte? 

5. Jakými tématy se zabýváte, podle čeho je vybíráte a jakým způsobem s nimi 

pracujete? Která témata jsou pro Vás prioritní? Reagujete na aktuální témata? 

Uprchlíci, Brexit, globální změny klimatu atd.? 

6. Snažíte se během akcí zajistit pluralitu názorů? Pokud ano, jak? 

7. Pracujete s politickými tématy? 

8. Pro konkrétní případ přístupu organizací jsem si pro svou diplomovou práci vybrala 

Evropskou unii. Vycházím z předpokladu, že každá země má k této organizaci jiný 

přístup. Zaobíráte se i tímto tématem? Jakým způsobem s tímto tématem pracujete?   

9. Znáte pojem veřejná diplomacie? Používáte jej? Považujete se za součást veřejné 

diplomacie Německa? 

10. Kdo financuje Vaší organizaci? 
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Příloha č. 2: Cíle organizací britské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE CÍL 

Britské 

velvyslanectví 

• rozvoj a udržování vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou 

republikou 

• rozvoj společných zájmů v NATO a OSN 

• podpora obchodu a investic 

• zlepšení obranyschopnosti prostřednictvím Britského armádního 

poradního a výcvikového týmu 

• věda a propojování výzkumníků 

British Council • vytvářet příležitosti pro vzájemnou spolupráci lidí ze Spojeného 

království a České republiky 

• pomoci lidem v jejich osobním rozvoji, a to prostřednictvím 

nově nabytých dovedností, nových příležitostí a nově 

navázaných dlouhodobých partnerství 

• přispívat k šíření kvalitní výuky angličtiny 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – British Council Prague(2020); British Embassy Prague(2020) 
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Příloha č. 3: Partneři organizací britské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE PARTNEŘI 

Britské velvyslanectví Akademie věd ČR 

British Chamber of a Commerce Czech 

Republic 

CzechInvest 

CzechStartups 

Edison Filmhub 

Festival svobody 

Kino Lucerna 

NCK – gender a věda 

Paměť národa 

Univerzita Karlova 

Ústav pro studium totalitních režimů 

British Council ADETO 

AMATE (Asociace mediků angličtiny) 

AUA CR (Asociace učitelů angličtiny) 

Akademie věd ČR 

Bohemia Ventures 

Česká centra 

Česká školní inspekce 

Člověk v tísni 

DOX Centrum současného umění 

Deník Metro 

Divadlo Archa 

Dny evropského filmu 

Galerie Rudolfinum 

Information Planet 

MSAUA (Moravskoslezská asociace učitelů 

angličtiny) 

Ministerstvo kultury ČR 

Ministerstvo školství ČR 

Národní divadlo Praha 
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Národní institut pro další vzdělávání 

NT Live 

Nadace Tomáše Bati 

Neuron 

Nový PORG 

Národní ústav pro vzdělání 

RSJ Algorithmic trading 

Rádie Wave 

SCIO 

Spolek Praha/Cáchy 

Vzdělávací institut Středočeského kraje 

Vysočina Education 

ZŠ Mládí 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – British Council Prague(2020); British Embassy Prague(2020) 

 

Facebook – Britsh Council Czech Republic(2020); Britské velvyslanectví v Praze – British 

Embassy Prague(2020) 
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Příloha č. 4: Témata, kterými se zabývají organizace britské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE TÉMA 

Britské velvyslanectví architektura, historie, hudba, 

kinematografie, klima, královská rodina, 

kultura, literatura, věda a výzkum, 

významná výročí 

British Council  architektura, design, divadlo, hudba, jazyk, 

kinematografie, kreativní ekonomika, 

královská rodina, literatura, móda, 

společnost, tanec, umění, věda a výzkum, 

vzdělávání,  

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – British Council Prague(2020); British Embassy Prague(2020) 

 

Facebook – Britsh Council Czech Republic(2020); Britské velvyslanectví v Praze – British 

Embassy Prague(2020) 

 

LinkedIn – British Embassy Prague(2020) 

 

Twitter – British Embassy Prague(2020) 
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Příloha č. 5: Nástroje organizací britské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE NÁSTROJE 

Velvyslanectví Velké Británie debata, den otevřených dveří, koncert, 

konference, přednáška, seminář, sociální 

sítě, výstava, web 

British Council debata, divadelní představení, jazyková 

zkouška, jazykový kurz, přednáška, rádio, 

sociální sítě, sponzoring, výměna expertů, 

web 

Zdroj: autorka podle: 

 

Webová stránka – British Council Prague(2020); British Embassy Prague(2020) 

 

Facebook – Britsh Council Czech Republic(2020); Britské velvyslanectví v Praze – British 

Embassy Prague(2020) 

 

LinkedIn – British Embassy Prague(2020) 

 

Twitter – British Embassy Prague(2020) 
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Příloha č. 6: Sociální sítě organizací britské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE LINKEDIN 

Britské 

velvyslanectví v 

ČR 

12 568 - 4 669 - 578 

British Council 13 536 

pro více 

kanceláří jako 

British Council 

Europe 

- - -- 

Zdroj: autorka podle: 

 

Facebook – Britsh Council Czech Republic(2020); Britské velvyslanectví v Praze – British 

Embassy Prague(2020) 

 

LinkedIn – British Embassy Prague(2020) 

 

Twitter – British Embassy Prague(2020) 
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Příloha č. 7: Cíle organizací francouzské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE CÍL 

Francouzské velvyslanectví • totožné s Francouzským institutem 

Francouzský institut • přiblížit aktuální francouzskou kulturu 

• hostit nevšední projekty 

• uvádět odvážná a novátorská díla, 

iniciovat setkání mezi českými a 

francouzskými umělci 

• rozvíjet stále plodné vztahy mezi oběma 

zeměmi se silnou kulturní tradicí 

• přispívat k šíření povědomí o Francii v 

zahraničí v těsném dialogu s místní 

kulturou 

• reagovat na požadavky Francie v rámci 

otevřené spolupráce 

• propagovat francouzský jazyk, kulturu a 

ideje, ale také školení pracovníků 

francouzské kulturní sítě 

• posilovat vliv, spolupráci a poskytování 

odborných informací a poradenství 

• propagovat iniciativy umožňující větší 

propojování projektů 

• podporovat "nových hlasů" literatury 

• propagovat knihy od frankofonních 

autorů, podporovat jejich překlad do 

češtiny, organizuje názorové debaty 

• Kino 35 – zviditelnit filmové novinky a 

podpořit jejich propagaci, a to i mimo 

rámec festivalů 

• Galerie 35 - vést dialog a podporovat 

výměny mezi francouzskou a českou 

uměleckou scénou, podporovat nové 
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talenty, jako například umělce, kteří se 

zúčastnili projektu residenčních pobytů 

Štrasburk / Praha 

Alliance Francaise • zajišťovat výuku francouzského jazyka, 

a to pro všechny kategorie veřejnosti 

• šířit povědomí o kulturách 

frankofonních zemí 

• podporovat dialog mezi těmito 

kulturami a kulturou země, ve které sídlí 

CEFRES • znovuobnovit vědecké výměny mezi 

Francií a střední Evropou 

• spolupráce mezi francouzskými a 

českými akademiky 

• přispívat ke vzdělání doktorandů 

Campus France • podpořit studium ve Francii 

• propagovat francouzský systém u 

českých gymnazistů a dalších studentů 

Francouzské lyceum v Praze • zajišťovat obecnou dostupnost veřejné 

služby vzdělání a výchovy pro děti 

francouzských státních příslušníků  

•  přispívat k šíření francouzského jazyka 

a kultury zejména prostřednictvím 

našich zahraničních žáků a participovat 

na posilování vztahů mezi vzdělávacími 

systémy Francie a ostatních zemí 

Zdroj: autorka podle: 

webová stránka – Allinace Francaise Brno (2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise 

Ostrava(2020); Alliance Francaise Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); 

Alliance Francaise v České republice(2020); Campus France v České republice(2020); 

CEFRES(2020); Francouzský institut v Praze(2020); Lycée Francais de Praguev; 

Velvyslanectví Francie v České republice(2020) 
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Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 
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Příloha č. 8: Partneři organizací francouzské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE PARTNEŘI 

Francouzské velvyslanectví Alliance Francaise 

Bistro à Table 

CEFRES 

France Culture 

Francouzské lyceum v Praze 

Francouzský institut 

Francouzský trh 

Francouzský institut ARGO 

Akademie věd České republiky 

Alliance Francaise 

CEFRES 

CMBV 

CNRS – dépasser les frontières 

Campus France 

Ceaac 

Collegium 

Česká televize 

Čtyři dny 

Den architektury 

Design blok 

Fle.fr 

Fotograf festival 

Garamond 

Havran 

Jeden svět 

Kino 35 – FAMU, filmové školy 

Kino Aero 

Knihovna Václava Havla 

KoresponDance 

Kruh 

Lycée Francais de Prague 
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Masarykova univerzita 

Meet Factory 

Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy ČR 

Národní galerie v Praze 

ODEON 

Opéra National de Paris 

Památník národního písemnictví 

Politologický klub FSV UK 

Prague College 

Prague Writer’s Festival 

SIMS Studentská samospráva 

TanecPraha 

Týden Francie 

Uni France 

Univerzita Karlova 

Velvyslanectví ČR v Lucembursku 

VŠE 

Wallonie 

Alliance Francaise Campus France 

Český rozhlas 

France Alumni République tchèque 

Francouzsko-česká obchodní komora 

Francouzský institut 

VŠE 

- Ostrava AHOL 

Centrum PANT 

Chef nomade 

DOK 

Hudební bazar 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida 

L’assoce 

MOJE Ostrava 
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Moravskoslezský kraj 

Ostravská univerzita 

Statutární město Ostrava a Nová radnice 

- Pardubice Artco Pardubice 

Artičok 

Centrum Kosatec 

Club přítel pétanque Hradec Králové 

Divadlo29 

Ekocentrum PALETA 

Europe Direct Pardubice 

Filmový klub Pardubice 

Krajská knihovna v Pardubicích 

Město Hradec Králové 

Město Pardubice 

Opera studio Praha 

Pardubice Živě 

Pardubický kraj 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci 

Králové 

Středisko Region Val-de-Loire 

Univerzita Hradec Králové 

- Liberec Eurocentrum Liberec 

Europe Direct Liberec 

HáRáPes 

Kino Varšava 

Krajské vědecká knihovna Liberec 

- Brno CMG a SOŠPg Brno 

CzechLit – České literární centrum 

Divadelní svět Brno 

ESN Brno United 

ESN MUNI Brno 

ESN Mendelu Brno 

HaDivadlo 
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Jihomoravský kraj 

Kino Art 

Knihkupectví Academie Brno 

La Bouchér 

Masarykova univerzita 

Meeting Brno 

Moravská galerie v Brně 

Moravská zemská knihovna 

Národní divadlo Brno 

Spolek přítel Raduilt de Souches 

Österreich Institut Brno 

- Jižní Čechy Akademická knihovna Jihočeské univerzity 

EN USB Budweis 

Jihočeská univerzita 

Jihočeský kraj 

Kino KOTVA 

Město České Budějovice 

- Plzeň Franche-Comte Conseil régional 

Limoges 

Liége 

Moving station – kulturní centrum 

Plzeň 

Plzeňský kraj 

Slam poetry CZ 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 

kraje 

WBI – Wallonie-Bruxelles International 

Západočeská univerzita v Plzni 

CEFRES Akademie věd České republiky 

CASA – Česká asociace pro sociální 

antropologii 

Centrum pro ekonomický výzkum 

(CERGE-EI) 
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ČVUT 

Češti kvakeři 

Francouzské velvyslanectví 

IGISS 

Jihočeská univerzita 

Masarykova univerzita 

Ministerstvo evropských a zahraničních 

věcí (MEAE) 

Modern Jewish History Seminar 

Multikulturní centrum Praha 

Národního centra pro vědecký výzkum 

(CNRS) 

Polský institut 

Prague Civil Society Centre 

Skautský Institut 

Sorbonna 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

Univerzita Karlova 

Univerzita Palackého 

Univerzita Pardubice 

Ústav mezinárodních vztahů 

Vysoká škola ekonomická 

Západočeská univerzita 

Campus France Alliance Francaise 

France Alumni République tchèque 

Francouzský Institut 

Gymnázia 

Masarykova univerzita 

Střední školy 

Veletrh Gaudeamus 

Západočeská univerzita v Plzni 

Francouzské lyceum v Praze Francouzský institut 

Zdroj: autorka podle: 
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webová stránka – Allinace Francaise Brno (2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise 

Ostrava(2020); Alliance Francaise Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); 

Alliance Francaise v České republice(2020); Campus France v České republice(2020); 

CEFRES(2020); Francouzský institut v Praze(2020); Lycée Francais de Praguev; 

Velvyslanectví Francie v České republice(2020) 

 

Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

 

Facebook – Alliance Francaise Brno(2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Ostrava(2020); Alliance Francaise 

Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); Ambassade de France en République 

tchèque(2020); Campus France République tchèque(2020); CEFRES(2020); Institut 

français de Prague(2020); Lycée Francais de Prague(2020) 
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Příloha č. 9: Témata, kterými se zabývají organizace francouzské veřejné diplomacie 

(tabulka) 

ORGANIZACE TÉMATA 

Francouzské velvyslanectví EU, gastronomie, genderová rovnost, 

jaderná energetika, kultura, lidská práva, 

politika, sport, vzdělání, věda a výzkum, 

životní prostředí 

Francouzský institut cirkus, design, divadlo, fotografie, 

geopolitické otázky, hudba, jazyk, 

kinematografie, kultura, literatura, migrační 

krize, populismus, tanec, umění, věda a 

výzkum, vzdělání 

Alliance Francaise architektura, divadlo, gastronomie, historie, 

hudba, jazyk, kinematografie, kultura, 

literatura, móda, politika, sport, umění, 

vzdělání 

CEFRES historie, politika, umění, věda a výzkum, 

vzdělání 

Campus France vzdělání 

Francouzské lyceum v Praze vzdělání 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – Allinace Francaise Brno (2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise 

Ostrava(2020); Alliance Francaise Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); 

Alliance Francaise v České republice(2020); Campus France v České republice(2020); 

CEFRES(2020); Francouzský institut v Praze(2020); Lycée Francais de Praguev; 

Velvyslanectví Francie v České republice(2020) 

 

Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

 

Facebook – Alliance Francaise Brno(2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Ostrava(2020); Alliance Francaise 
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Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); Ambassade de France en République 

tchèque(2020); Campus France République tchèque(2020); CEFRES(2020); Institut 

français de Prague(2020); Lycée Francais de Prague(2020) 

 

Instagram – Alliance Francaise Brno(2020); Alliance Francaise de Plzeň(2020); Alliance 

Francaise Jižní Čechy(2020); Alliance Francaise Pardubice(2020); Institut français de 

Prague(2020) 

 

LinkedIn – Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); CEFRES(2020) 

 

Twitter – AFG Brno(2020); AF Pardubice(2020); CEFRES(2020); IF Prague(2020); La 

France à Prague(2020); Lfp.cz(2020) 

 

YouTube – Afbrno(2020); Alliance Francaise de Pardubice(2020); Alliance Francaise de 

Plzeň(2020); Campus France République tchèque(2020); CEFRES Prague(2020); 

Francouzský institut v Praze / Institut français de Prague(2020); Medias LFP(2020) 
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Příloha č. 10: Nástroje organizací francouzské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE NÁSTROJE 

Francouzské velvyslanectví články, den otevřených dveří, festival, 

konference, kulatý stůl, poradenství, 

sociální sítě, tisková konference, web 

Francouzský institut debata, jazyková zkouška, jazykový kurz, 

knihovna, koncert, přednáška, setkání, 

sociální sítě, taneční představení, výstava, 

web 

Alliance Francaise debata, den otevřených dveří, festival, 

jazyková zkouška, jazykový kurz, knihovna, 

koncert, projekce filmů, přednáška, setkání, 

sociální sítě, tematické večery, výstava, web 

CEFRES knihovna, konference, publikace, 

přednáška, seminář, setkání, sociální sítě, 

sponzoring, výzkum, web 

Campus France poradenství, přednáška, sociální sítě, web 

Francouzské lyceum v Praze sociální sítě, výuka, web 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – Allinace Francaise Brno (2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise 

Ostrava(2020); Alliance Francaise Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); 

Alliance Francaise v České republice(2020); Campus France v České republice(2020); 

CEFRES(2020); Francouzský institut v Praze(2020); Lycée Francais de Praguev; 

Velvyslanectví Francie v České republice(2020) 

 

Rozhovor s představitelem CEFRESu, 26.3. 2020 

 

Facebook – Alliance Francaise Brno(2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Ostrava(2020); Alliance Francaise 

Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); Ambassade de France en République 

tchèque(2020); Campus France République tchèque(2020); CEFRES(2020); Institut 
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français de Prague(2020); Lycée Francais de Prague(2020) 

 

Instagram – Alliance Francaise Brno(2020); Alliance Francaise de Plzeň(2020); Alliance 

Francaise Jižní Čechy(2020); Alliance Francaise Pardubice(2020); Institut français de 

Prague(2020) 

 

LinkedIn – Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); CEFRES(2020) 

 

Twitter – AFG Brno(2020); AF Pardubice(2020); CEFRES(2020); IF Prague(2020); La 

France à Prague(2020); Lfp.cz(2020) 

 

YouTube – Afbrno(2020); Alliance Francaise de Pardubice(2020); Alliance Francaise de 

Plzeň(2020); Campus France République tchèque(2020); CEFRES Prague(2020); 

Francouzský institut v Praze / Institut français de Prague(2020); Medias LFP(2020) 
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Příloha č. 11: Sociální sítě organizací francouzské veřejné diplomacie (tabulka) 

ORGANIZACE FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE LINKEDIN 

Francouzské 

velvyslanectví 
5 046 - 2 815 - - 

Francouzský Institut 14 095 664 535 126 - 

Alliance Francaise – 

Ostrava 
1 574 - - - - 

Alliance Francaise – 

Jižní Čechy 
867 599 - - 20 

Alliance Francaise – 

Brno 
2 749 556 1392 3 - 

Alliance Francaise – 

Liberec 
1 418 - - - - 

Alliance Francaise – 

Pardubice 
1 314 994 802 20 - 

Alliance Francaise – 

Plzeň 
1 731 960 - 3 - 

Campus France 1 319 - - 17 - 

CEFRES 1 318 - 321 107 90 

Francouzské lyceum 

v Praze 
1 008 - 41 154 - 

Zdroj: autorka podle: 

 

Facebook – Alliance Francaise Brno(2020); Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); 

Alliance Francaise Liberec(2020); Alliance Francaise Ostrava(2020); Alliance Francaise 

Pardubice(2020); Alliance Francaise Plzeň(2020); Ambassade de France en République 

tchèque(2020); Campus France République tchèque(2020); CEFRES(2020); Institut 

français de Prague(2020); Lycée Francais de Prague(2020) 

 

Instagram – Alliance Francaise Brno(2020); Alliance Francaise de Plzeň(2020); Alliance 

Francaise Jižní Čechy(2020); Alliance Francaise Pardubice(2020); Institut français de 

Prague(2020) 
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LinkedIn – Alliance Francaise Jižní Čechy(2020); CEFRES(2020) 

 

Twitter – AFG Brno(2020); AF Pardubice(2020); CEFRES(2020); IF Prague(2020); La 

France à Prague(2020); Lfp.cz(2020) 

 

YouTube – Afbrno(2020); Alliance Francaise de Pardubice(2020); Alliance Francaise de 

Plzeň(2020); Campus France République tchèque(2020); CEFRES Prague(2020); 

Francouzský institut v Praze / Institut français de Prague(2020); Medias LFP(2020) 
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Příloha č. 12: Cíle organizací německé veřejné diplomacie a česko-německých organizací 

(tabulka) 

ORGANIZACE CÍL 

Velvyslanectví SRN • podporovat a utvářet česko-německé vztahy v 

nejrůznějších oblastech – od politiky po sport, od 

ekonomiky po bezpečnost, od životního prostředí po 

infrastrukturu 

• spolupráce s místními nositeli kultury i podpora 

německého jazyka a sledování svébytné kulturní práce 

německé menšiny 

• péče o válečné hroby  

• informovat o vědeckých kooperačních programech a 

zprostředkovávat kontakty mezi výzkumem a podniky 

Goethe Institut • učit se od sousedů a zkušenosti z Česka vrátit zpětně do 

Německa 

• podporovat znalost německého jazyka v zahraničí 

• pěstovat mezinárodní kulturní spolupráci 

• informovat o kulturním, společenském a politickém 

životě  

• zprostředkovávat komplexní obraz Německa 

• posilovat výstavbu společenských struktur a podporovat 

celosvětovou mobilitu 

Goethe Zentrum – Pardubice • podporovat rozšiřování znalostí němčiny v širokém 

regionu severovýchodních Čech  

• vytvářet interkulturní dialog 

• zprostředkovat podrobný pohled na aktuální kulturní 

společenské a politické dění v německy mluvících zemích 

Goethe Zentrum – České 

Budějovice 

• propagovat němčinu a kulturu německy mluvících 

oblastech 

DAAD • poskytovat informace o studiu a výzkumu v Německu, o 

stipendiích DAAD i jiných organizací 

• poskytovat poradenství pro zájemce o studijních či 
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výzkumných pobytech v Německu 

• podporovat studenty a vědce z českých vysokých škol 

formou stipendia 

• podporovat internacionalizaci ve vysokoškolském 

prostředí a vědě 

• podporovat germanistiku 

• podporovat bývalé stipendistů DAAD 

• udělovat stipendia studentům a vědcům  

• financovat partnerství vysokých škol a mezinárodní 

vědecké projekty  

• vysílat do celého světa německé lektory, kteří pak vyučují 

na zahraničních vysokých školách v německém jazyce 

ZfA • nemá jasně definované cíle pro Českou republiku 

Nadace Konrada Adenauera • zasazovat se o to, aby lidé mohli žít svobodně a 

důstojně 

• přispívat k tomu, aby Německo dostálo své rostoucí 

odpovědnosti ve světě 

• přimět lidi k tomu, aby v tomto smyslu spoluvytvářeli 

budoucnost 

• podporovat demokracii, právní státnost a sociálně-tržní 

hospodářství  

• podporovat kontinuální zahraničně a bezpečnostně 

politický dialog, stejně tak jako kulturní a náboženský 

dialog 

• rozvíjet aktivní sítě v politice, hospodářství a 

společnosti 

• přispívat k mezinárodnímu řádu, který každé zemi 

umožňuje rozvíjet svou svobodu a vlastní odpovědnost  

• upevňovat odolnost svobodné demokracie; rozvoj 

demokratických institucí 

• rozvíjet občanskou společnost 

• zasazovat se o dialog a spolupráci v Evropské unii se 
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zaměřením na střední Evropu 

• zpracovat totalitní minulost 

Nadace Heinricha Bölla • poskytovat politické vzdělávání 

• podporovat politického výzkumu 

• rozšiřovat politické svobody 

• podporovat demokracii 

• informovat o lidských právech, klimatu, energii a 

bezpečnosti 

Nadace Friedricha Eberta • podporovat demokracii, právní stát, rozvoj aktivní 

občanské společnosti 

• přispívat k utváření sociálně spravedlivé společnosti 

• zasazovat se o evropskou myšlenku 

• podporovat bilaterální dialog s Německem, jakož i 

regionální a globální spolupráci 

• podporovat spravedlivou ekonomiku 

• posílit sociální demokracii 

Nadace Friedricha Naumanna 

pro svobodu 

• poskytovat politické vzdělávání 

• posilovat pozici svobody, tržní ekonomiky, lidských práv, 

právního státu 

• zvýšení přitažlivosti a přijetí svobodné a otevřené 

společnosti 

• konsolidace veřejných rozpočtů 

• reforma systémů sociálního zabezpečení 

• integrace menšin a boj proti nacionalismu a 

euroskepticismu 

Nadace Rosy Luxemburgové • podporovat dialog a propojování politických, sociálních 

kulturních iniciativ, které usilují o emancipaci 

• podporovat politické vzdělávání, které nadace chápe jako 

prostředek k rozvoji transformačních procesů pro 

vytvoření solidární, spravedlivé a ekologicky ohleduplné 

společnosti 
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Česko-německý fond 

budoucnosti 

• vybudovat přátelství a partnerství  

• pomáhat stavět mosty mezi Čechy a Němci 

• cíleně podporovat projekty, svádí dohromady lidi obou 

zemí 

• podporovat rozvoj osobních kontaktů mezi mladými 

z obou zemi 

Česko-německé diskusní 

fórum 

• podporovat dialog mezi Čechy a Němci 

Česko-německé fórum 

mládeže 

• vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a 

politického dění 

Sdružení Ackermann-

Gemeinde 

• obnovení pevných vazeb mezi Čechy a Němci 

• stavět mosty mezi Čechy a Němci na křesťanském 

základě 

• podporovat společnou debatu mezi generacemi a 

odstraňovat předsudky 

• přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy 

• oslovovat a vzdělávat v oblasti mravní, náboženské, 

kulturní, sociální a občanské 

TANDEM • zprostředkovat česko-německou spolupráci mezi 

mladými lidmi 

• podporovat sbližování a rozvoj všestranných styků a 

přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a 

Německa 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – Česko-německé diskusní fórum(2020); Česko-německé fórum 

mládeže(2020); Česko-německý fond budoucnosti(2020); DAAD Česká republika(2020); 

Friedrich Ebert Stiftung zastoupení v České republice(2020); Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom Prague(2020); Goethe Centrum Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích(2020); Goethe Institut Tschechien(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); 

Heinrich Böll Stiftung Praha(2020); Konrad Adenauer Stiftung – Zastoupení v ČR(2020); 

Nadace Rosy Luxemburgové – Zastoupení v České republice(2020); Sdružení Ackermann-
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Gemeinde(2020); TANDEM(2020); Velvyslanectví SRN v Praze(2020) 

Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem DAAD, 16.3. 

2020; rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 

2020; rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; rozhovor s představitelkou 

HBS, 9.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020; rozhovor s představitelem 

TANDEMu, 23.4. 2020 
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Příloha č. 13: Partneři organizací německé veřejné diplomacie a česko-německých 

organizací (tabulka) 

ORGANIZACE PARTNEŘI 

Velvyslanectví SRN CEITEC 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora 

Česko-německé fórum mládeže 

Česko-německý fond budoucnosti 

DAAD 

Falling Walls Lab Česká republika 

Francouzský institut 

Goethe Institut 

JUKON 

Knihovna Václava Havla 

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 

Minderheiten verbinden 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

Německá římskokatolická farnost v Praze 

Ostravská univerzita 

Polský institut v Praze 

Shromáždění německých spolků 

TANDEM 

Univerzita Karlova 

VIDA 

Goethe Institut Anthropictures 

CAMP – Centrum architektury a městského plánování 

Collegium Bohemicum 

CreativeMornings Prague 

CzechLit – České literární centrum 

Česko-německý fond budoucnosti 

Česká centra 

Činoherní studio 

DAS FILMFEST - festival německy mluvených filmů 

Das Buch 
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EVZ Foundation 

FSV UK 

Festival tanečních filmů 

Francouzský institut 

Fresh Eye 

Galerie Jaroslava Fragnera 

Hlídací pes 

Institut úzkosti 

Institute H21 

Jádu 

Klášter Broumov – Vzdělávací a kulturní centrum 

Krajská vědecká knihovna Liberec 

Kreativní Evropa 

Masarykova demokratická akademie 

Mezinárodní hudební festival Dobrišská brána 

Mezipatra QFF 

Moravská zemská knihovna 

Muzeum romské kultury 

MŠMT 

Nadace Friedricha Eberta 

Nadace Heinricha Bölla 

Nakladatelství Argo 

Národní divadlo 

Národní galerie Praha 

Národní technická knihovna 

Německá knihovna Olomouc 

Österreich Institut Brno 

Pražský divadelní festival německého jazyka 

Rakouské kulturní fórum v Praze 

reSITE Festival 

SharedCities: CreativeMomentum 

Slovenský institut Praha 

Společnost pro queer paměť 
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Statutární město Ústí nad Labem 

Škograd 

Šprechtíme 

TANDEM 

Tschechisch-Deutsche Kulturtage 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov 

Vědecká knihovna v Olomouci 

Wikimedia Česká republika 

Západočeská galerie Plzeň 

Živá pamět 

Goethe Zentrum – Pardubice Česko-německý fond budoucnosti 

Český rozhlas Pardubice 

Evropský spolkový dům 

Pardubice 

Pardubický kraj 

Goethe Zentrum – České 

Budějovice 

Goethe Institut 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Jihočeský kraj 

Město České Budějovice 

Šprechtíme 

DAAD Bayrische Repräsentanz 

CEITEC 

Česko-německý fond budoucnosti 

české univerzity 

Do Německa na zkušenou 

Dům zahraniční spolupráce MŠMT a MŠMT 

Goethe Institut 

Goethe-Institut Praha 

Německé velvyslanectví 

Německé velvyslanectví Praha 

TANDEM 

Univerzita Hradec Králové 

Univerzita Karlova 
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VIDA 

ZfA Střední školy a gymnázia 

Nadace Konrada Adenauera AMO 

CDK 

CES (Centrum evropských studií) 

CEVRO 

Centrum pro evropská studia na VŠE 

Česká křesťanská akademie 

EUTIS 

Evropské hodnoty 

Forum 2000 

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku 

Knihovna Václava Havla 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 

Mladí křesťanští demokraté 

Mladí lidovci 

Nadace Hannse Seidela 

Platforma evropské paměti a svědomí 

Polský institut v Praze 

Prague Security Studies Institute 

Pražské kreativní centrum 

Sdružení Ackermann-Gemeinde 

Skautský Institut 

TOP tým 

TOPAZ 

VŠE 

Wilfried Martens Center for European Studies 

Nadace Heinricha Bölla AMO 

CAMP- Centrum arcihtektury a městského plánování 

EURACTIV.cz 

Euroaktiv 

European Security Journal 

Europeum 
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Evropský dům Praha 

Goethe Institut 

Impact Hub Prague 

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 

Minimum Waste Prague 

Pražské kreativní centrum 

Ústav mezinárodních vztahů 

Vědecká knihovna v Olomouci 

Nadace Friedricha Eberta Akademie věd ČR 

Evropské hnutí v České republice 

Goethe Institut 

Idealiste.cz 

Masarykova demokratická akademie 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Multikulturní centrum Praha 

Nevládní organizace 

Odborová centrála a odborové svazy 

Pražské kreativní centrum 

Rada pro mezinárodní vztahy 

Shromáždění německých spolků 

Škoda Auto Vysoká škola 

Univerzita karlova 

Ústav mezinárodních vztahů 

Úřad vlády 

Vládní instituce 

Výzkumné ústavy & univerzity 

Nadace Friedricha Naumanna 

pro svobodu 

AMO 

CETA 

Forum 2000 

Freedom Games 

IPPS 

Liberální institut 

Mladí občané 
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Zentrum der Politik 

Nadace Rosy Luxemburgové Diem25 Czech Republic 

Ekumenická akademie 

Green New Deal pro Evropu 

NESEHNUTÍ 

Prostor39 

Škola alternativ 

Česko-německý fond 

budoucnosti 

Adalbert Stifter Verein 

Alice Francis 

Antikomplex 

Asociace pro mezinárodní otázky 

Brno Expat Centre 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

Collegium Bohemicum 

Česko-německé fórum mládeže 

Česko-německý fond budoucnosti 

Činoherní studio 

DEPO2015 

Denkort Bunker Valentin 

Deutsch-Tschechisches Kabarett 

Deutscher Journalisten-Verband 

Divadlo na cucky 

Do Německa na zkušenou 

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit 

Doprava Ústeckého kraje 

Enter UL 

Europäische Akademie Berlin 

Fakulta umění a designu UJEP 

Forum 2000 

Frýdlantsko 

Galerie Garáž 

Galerie Hraničář 

Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech 
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Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden 

Globale - Festival für grenzüberschreitende Literatur 

Goethe Institut  

Gojo 

Gymnázium Kadaň 

HUNDREDS 

Hessisches Staatsballett 

Hillersche Villa 

Hospodářské noviny 

ICEJ Česká Republika 

ITCHY 

InEuropa 

Institut Terezínské iniciativy 

International Visegrad Fund 

Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ 

Deutschland) 

Jugend debattiert in Mittel- Ost- und Südosteuropa 

KEYNOTE 

KRAFTKLUB 

Kafka Band 

Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU 

Keramika Maříž 

Krajská vědecká knihovna Liberec 

Kreisjugendring Erzgebirge e.V. 

Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung 

Kultura v Jeseníku 

Kulturbrücke Fratres 

Kulturforum ALTE POST 

Kulturou proti antisemitismu 

KunstBauerKino 

LandesEcho 

Landeszentrale für politische Bildung Bremen 

Lanterna Futuri 
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Literaturhaus München 

MUZIKA JUDAIKA 

MYDY 

Magdalena Kozena Collegium 1704 

Masarykova demokratická akademie 

Moldavská dráha 

Muzeum města Brna 

Muzeum města Ústí nad Labem 

Místní kultura 

Město Jeseník 

Město Kadaň 

Město Říčany 

Městské muzeum v Kadani 

Nadace Friedricha Eberta 

Nadační fond nezávislé žurnalistiky 

Neisse Film Festival 

Never Sol 

Olivova dětská léčebna 

Ostravské centrum nové hudby - Ostrava Center for New Music 

Paměť národa 

Plzeň.eu mog61 e. V. 

Popráci 

Prague Media Point 

Prague Pride 

Pražský divadelní festival německého jazyka 

Preßnitz lebt - Přísečnice žije 

ProART 

Rakouské kulturní fórum v Praze 

SUKUS z.s. 

Seliger Gemeinde 

Sion 

spolek pro kulturu a krajinu 

Správa železnic státní organizace 
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Staatstheater Darmstadt 

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města Ústí nad 

Labem 

Studio Hrdinů 

TANDEM 

V centru / Im Zentrum 

Vila Tugendhat 

Vršovické divadlo MANA 

Větrné mlýny 

Xavier Darcy 

Zofie Dares 

Západočeská galerie v Plzni 

Židovské muzeum v Praze 

Život víry 

Česko-německé diskusní 

fórum 

Česko-německé fórum mládeže 

Česko-německý fond budoucnosti 

Česko-německé fórum 

mládeže 

Česko-německý fond budoucnosti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

TANDEM 

Sdružení Ackermann-

Gemeinde 

Česko-německá obchodní komora 

Česko-německé diskusní fórum 

Česko-německý fond budoucnosti 

Česká biskupská konference 

Ekumerická rada církví 

Federace židovských náboženských obcí 

Nadace Bernarda Soldana 

Nadace Hannse Seidela 

Nadace Konrada Adenauera 

Renovabis 

Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde 

Spolková Ackermann-Gemeinde 

Velvyslanectví Rakouska 

Velvyslanectví SRN 
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TANDEM Česko-německý fond budoucnosti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Památník Lidice 

Památník Terezín 

Romské muzeum v Brně 

Školy 

Velvyslanectví SRN 

Západočeská univerzita v Plzni 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – Česko-německé diskusní fórum(2020); Česko-německé fórum 

mládeže(2020); Česko-německý fond budoucnosti(2020); DAAD Česká republika(2020); 

Friedrich Ebert Stiftung zastoupení v České republice(2020); Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom Prague(2020); Goethe Centrum Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích(2020); Goethe Institut Tschechien(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); 

Heinrich Böll Stiftung Praha(2020); Konrad Adenauer Stiftung – Zastoupení v ČR(2020); 

Nadace Rosy Luxemburgové – Zastoupení v České republice(2020); Sdružení Ackermann-

Gemeinde(2020); TANDEM(2020); Velvyslanectví SRN v Praze(2020) 

 

Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem DAAD, 16.3. 

2020; rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 

2020; rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; rozhovor s představitelkou 

HBS, 9.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020; rozhovor s představitelem 

TANDEMu, 23.4. 2020 

 

Facebook – Česko-německé fórum mládeže/ Deutsch-tschechisches Jugendforum(2020); 

Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds(2020); DAAD 

Česká republika(2020); Friedrich Ebert Stiftung, zastoupení v České republice(2020); 

Goethe Institut Prag(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); Goethe Zentrum Jihočeské 

univerzity České Budějovice(2020); Heinrich Böll Stiftung Prague(2020); Konrad 

Adenauer Stiftung v České republice(2020); Nadace Rosy Luxemburgové(2020); Německé 

velvyslanectví v Praze(2020); Sdružení Ackermann-Gemeinde(2020); TANDEM - Czech-

German Youth Exchange Coordination Centre(2020) 
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Příloha č.14: Témata, kterými se zabývají organizace německé veřejné diplomacie a česko-

německé organizace (tabulka) 

ORGANIZACE TÉMATA 

Velvyslanectví SRN energetika, gastronomie, historie, hudba, jazyk, kultura, sport, 

EU, uprchlická krize, věda a výzkum, vzdělání, životní prostředí 

Goethe Institut architektura, design, divadlo, Evropa, fake news, historie, hudba, 

jazyk, kinematografie, kultura, literatura, populismus, právní stát, 

svoboda, svobodná žurnalistika, umění, významná výročí, 

vzdělání, životní prostředí 

Goethe Zentrum – Pardubice divadlo, historie, hudba, jazyk, kinematografie, kultura, 

literatura, vzdělání 

Goethe Zentrum – České 

Budějovice 

divadlo, gastronomie, hudba, jazyk, kinematografie, kultura, 

literatura, vzdělání 

DAAD jazyk, věda a výzkum, vzdělání 

ZfA jazyk, vzdělání 

Nadace Konrada Adenauera • bezpečnost, demokracie, EU, historie, hospodářsko-politické a 

technologické výzvy, nezávislá média, právní stát, propaganda, 

společnost, vzdělání, životní prostředí 

Nadace Heinricha Bölla bezpečnost, demokracie, energetika, EU, genderová rovnost, 

klima, lidská práva, mírová politika, populismus, životní 

prostředí 

Nadace Friedricha Eberta architektura, bezpečnost, Brexit, budoucnost automobilového 

průmyslu, demokracie, digitalizace, energetika, EU, genderová 

rovnost, menšiny, migrační krize, práce a odbory, společnost, 

životní prostředí 

Nadace Friedricha Naumanna 

pro svobodu 

lidská práva, právní stát, svoboda, tržní ekonomika 

Nadace Rosy Luxemburgové bezpečnost, demokratický socialismus, ekonomika, historie, 

společnost, životní prostředí 

Česko-německý fond 

budoucnosti 

divadlo, historie, hudba, kinematografie, kultura, literatura, 

menšiny, památky, partnerství, sociální projekty, společnost, 

tanec, vzdělání 
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Česko-německé diskusní 

fórum 

energetika, EU, historie, inovace, migrační krize 

Česko-německé fórum 

mládeže 

budoucnost, svoboda, životní prostředí 

Sdružení Ackermann-

Gemeinde 

EU, genderová rovnost, historie, kultura, náboženství 

TANDEM historie, jazyk, uprchlická krize, vzdělání 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – Česko-německé diskusní fórum(2020); Česko-německé fórum 

mládeže(2020); Česko-německý fond budoucnosti(2020); DAAD Česká republika(2020); 

Friedrich Ebert Stiftung zastoupení v České republice(2020); Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom Prague(2020); Goethe Centrum Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích(2020); Goethe Institut Tschechien(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); 

Heinrich Böll Stiftung Praha(2020); Konrad Adenauer Stiftung – Zastoupení v ČR(2020); 

Nadace Rosy Luxemburgové – Zastoupení v České republice(2020); Sdružení Ackermann-

Gemeinde(2020); TANDEM(2020); Velvyslanectví SRN v Praze(2020) 

 

Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem DAAD, 16.3. 

2020; rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 

2020; rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; rozhovor s představitelkou 

HBS, 9.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020; rozhovor s představitelem 

TANDEMu, 23.4. 2020 

 

Facebook – Česko-německé fórum mládeže/ Deutsch-tschechisches Jugendforum(2020); 

Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds(2020); DAAD 

Česká republika(2020); Friedrich Ebert Stiftung, zastoupení v České republice(2020); 

Goethe Institut Prag(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); Goethe Zentrum Jihočeské 

univerzity České Budějovice(2020); Heinrich Böll Stiftung Prague(2020); Konrad 

Adenauer Stiftung v České republice(2020); Nadace Rosy Luxemburgové(2020); Německé 

velvyslanectví v Praze(2020); Sdružení Ackermann-Gemeinde(2020); TANDEM - Czech-

German Youth Exchange Coordination Centre(2020) 
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Instagram – Česko-německé fórum mládeže(2020); Česko-německý fond 

budoucnosti(2020); Deutsche Botschaft Prag(2020); Goethe Institut Tschechien(2020); 

Nadace Rosy Luxemburgové(2020); Tandem(2020) 

Twitter – Goethe Institut Prag(2020) 

 

Youtube – Friedrich Ebert Stiftung Praha(2020); Goethe Institut Prag(2020); Heinrich Böll 

Stiftung Prag(2020); Německé velvyslanectví v Praze(2020); Tandem Plzeň, 

Regensburg(2020) 
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Příloha č. 15: Nástroje organizací německé veřejné diplomacie a česko-německých 

organizací (tabulka) 

ORGANIZACE NÁSTROJE 

Velvyslanectví SRN 
den otevřených dveří, diskuse, festival, konference, přednáška, 

seminář, sociální sítě, web 

Goethe Institut 

články, festival, filmové představení, jazyková zkouška, 

jazykový kurz, knihovna, koncert, konference, poradenství, 

projekce filmů, projekt, přednáška, seminář, sociální sítě, studijní 

pobyty, stáž, výměna expertů, výstava, web, workshop 

Goethe Zentrum – Pardubice 

divadelní představení, exkurze, jazyková zkouška, jazykový 

kurz, knihovna, projekce filmů, projektové dny pro školy, 

seminář, setkání, sociální sítě, stáž, web, workshop 

Goethe Zentrum – České 

Budějovice 

debata, divadelní představení, exkurze, jazyková zkouška, 

jazykový kurz, knihovna, koncert, projekce filmů, přednáška, 

sociální sítě, výstava, web, workshop 

DAAD 
poradenství, sociální sítě, sponzoring, web, účast na 

informačních akcích, přednáškách a seminářích 

ZfA jazyková zkouška, partnerství, sociální sítě, web 

Nadace Konrada Adenauera 
debata, konference, kulatý stůl, poradenství, publikace, 

přednáška, přednáška, seminář, sociální sítě, sponzoring, web 

Nadace Heinricha Bölla 
divadelní představení, konference, podcast, publikace, seminář, 

sociální sítě, sponzoring, výstava, web 

Nadace Friedricha Eberta 
diskuse, exkurze, konference, publikace, přednáška, seminář, 

sociální sítě, stáž, web, workshop, články 

Nadace Friedricha Naumanna 

pro svobodu 
poradenství, publikace, přednáška, seminář, sociální sítě, web 

Nadace Rosy Luxemburgové konference, přednáška, seminář, sociální sítě, web, workshop 

Česko-německý fond 

budoucnosti 

pomoc obětem nacionálněsocialistického násilí, sponzoring 

(stipendia, výměna, publikace, obnova památek, partnerství, 

workshop, seminář, konference, výstava), sociální sítě, web 

Česko-německé diskusní 

fórum 
konference, publikace, sociální sítě, web 
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Česko-německé fórum 

mládeže 

debata, plenární zasedání, setkání, sociální sítě, web, workshop 

Sdružení Ackermann-

Gemeinde 

jazyková škola, konference, kongres, panelové diskuse, poutní 

cesty, publikace, přednáška, seminář, setkání, sociální sítě, 

sympozia, výstava, web, zpravodaj 

TANDEM jazyková animace, jazykový kurz, kontaktní databáze, 

partnerství, poradenství, publikace, přednáška, seminář, setkání, 

sociální sítě, sponzoring, výměna expertů, web, workshop 

Zdroj: autorka podle: 

 

webová stránka – Česko-německé diskusní fórum(2020); Česko-německé fórum 

mládeže(2020); Česko-německý fond budoucnosti(2020); DAAD Česká republika(2020); 

Friedrich Ebert Stiftung zastoupení v České republice(2020); Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom Prague(2020); Goethe Centrum Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích(2020); Goethe Institut Tschechien(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); 

Heinrich Böll Stiftung Praha(2020); Konrad Adenauer Stiftung – Zastoupení v ČR(2020); 

Nadace Rosy Luxemburgové – Zastoupení v České republice(2020); Sdružení Ackermann-

Gemeinde(2020); TANDEM(2020); Velvyslanectví SRN v Praze(2020) 

 

Rozhovor s představitelkou ČNFB, 21.4. 2020; rozhovor s představitelem DAAD, 16.3. 

2020; rozhovor s představitelkou FES, 28.4. 2020; rozhovor s představitelem FNS, 17.3. 

2020; rozhovor s představiteli Goethe Institutu, 23.3.2020; rozhovor s představitelkou 

HBS, 9.4. 2020; rozhovor s představitelem SAG, 20.3. 2020; rozhovor s představitelem 

TANDEMu, 23.4. 2020 

 

Facebook – Česko-německé fórum mládeže/ Deutsch-tschechisches Jugendforum(2020); 

Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds(2020); DAAD 

Česká republika(2020); Friedrich Ebert Stiftung, zastoupení v České republice(2020); 

Goethe Institut Prag(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); Goethe Zentrum Jihočeské 

univerzity České Budějovice(2020); Heinrich Böll Stiftung Prague(2020); Konrad 

Adenauer Stiftung v České republice(2020); Nadace Rosy Luxemburgové(2020); Německé 

velvyslanectví v Praze(2020); Sdružení Ackermann-Gemeinde(2020); TANDEM - Czech-

German Youth Exchange Coordination Centre(2020) 
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Instagram – Česko-německé fórum mládeže(2020); Česko-německý fond 

budoucnosti(2020); Deutsche Botschaft Prag(2020); Goethe Institut Tschechien(2020); 

Nadace Rosy Luxemburgové(2020); Tandem(2020) 

 

Twitter – Goethe Institut Prag(2020) 

 

Youtube – Friedrich Ebert Stiftung Praha(2020); Goethe Institut Prag(2020); Heinrich Böll 

Stiftung Prag(2020); Německé velvyslanectví v Praze(2020); Tandem Plzeň, 

Regensburg(2020) 
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Příloha č. 16: Sociální sítě organizací německé veřejné diplomacie a česko-německých 

organizací (tabulka) 

ORGANIZACE FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE LINKEDIN 

Velvyslanectví SRN 5 482 1062 - 13 - 

Goethe Institut 23 964 2459 660 426 - 

Goethe Zentrum – 

Pardubice 
511 - - - - 

Goethe Zentrum – 

České Budějovice 
250 - - - - 

DAAD 1 333 - - - - 

ZfA - - - - - 

Nadace Konrada 

Adenauera 
400 - - - - 

Nadace Heinricha 

Bölla 
1 082 - - 15  

Nadace Friedricha 

Eberta 
1 854 - - 38 - 

Nadace Friedricha 

Naumanna pro 

svobodu 

sdílí profil 

s dalšími 

pobočkami 

- - - - 

Nadace Rosy 

Luxemburgové 
342 28 - - - 

Česko-německý 

fond budoucnosti 
2 612 237 - - - 

Česko-německé 

diskusní fórum 
- - - - - 

Česko-německé 

fórum mládeže 
2 275 171 - - - 

Sdružení 

Ackermann-

Gemeinde 

504 - - - - 

TANDEM 2 507 198 - 29 - 

Zdroj: autorka podle: 
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Facebook – Česko-německé fórum mládeže/ Deutsch-tschechisches Jugendforum(2020); 

Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds(2020); DAAD 

Česká republika(2020); Friedrich Ebert Stiftung, zastoupení v České republice(2020); 

Goethe Institut Prag(2020); Goethe Zentrum Pardubice(2020); Goethe Zentrum Jihočeské 

univerzity České Budějovice(2020); Heinrich Böll Stiftung Prague(2020); Konrad 

Adenauer Stiftung v České republice(2020); Nadace Rosy Luxemburgové(2020); Německé 

velvyslanectví v Praze(2020); Sdružení Ackermann-Gemeinde(2020); TANDEM - Czech-

German Youth Exchange Coordination Centre(2020) 

 

Instagram – Česko-německé fórum mládeže(2020); Česko-německý fond 

budoucnosti(2020); Deutsche Botschaft Prag(2020); Goethe Institut Tschechien(2020); 

Nadace Rosy Luxemburgové(2020); Tandem(2020) 

 

Twitter – Goethe Institut Prag(2020) 

 

Youtube – Friedrich Ebert Stiftung Praha(2020); Goethe Institut Prag(2020); Heinrich Böll 

Stiftung Prag(2020); Německé velvyslanectví v Praze(2020); Tandem Plzeň, 

Regensburg(2020) 

 


