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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá francouzskou africkou politikou vůči zemím subsaharského 

regionu v první polovině prezidentského mandátu Emmanuela Macrona (2017–2020). 

Vysvětluje pojetí moci v kontextu mezinárodních vztahů, zaměřuje se na koncept duality 

měkké a tvrdé moci. Věnuje se francouzské zahraniční politice, důraz klade na období 

V. republiky, které stanovilo postavení prezidenta coby důležitého aktéra v zahraničně-

politických otázkách. Představuje gaullistickou tradici a zaobírá se tím, zda je možné 

považovat prezidenta Macrona za jejího následovníka. Práce odpovídá na otázku, zda se 

změnila francouzská africká politika vůči zemím subsaharského regionu s příchodem 

Macrona, což demonstruje na třech případových studiích – Burkina Faso, Mali a Nigeru. 

Hledá rozdílnosti v přístupu k jednotlivým zemím. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the French African policy towards the countries of the sub-

Saharan region during the first half of the presidential term of Emmanuel Macron (2017–

2020). It explains the concept of power in the context of international relations and focuses 

on the concept of duality of soft and hard power. The thesis focuses on French foreign policy, 

emphasising the period of the Fifth Republic, which established the position of the president 

as an important participant in foreign policy issues. It represents a Gaullist tradition and 

inquires whether president Macron can be considered as its successor. The thesis answers 

the question of whether the French African policy towards the countries of the sub-Saharan 

region has changed when Emmanuel Macron became president, which is demonstrated in 

three case studies – Burkina Faso, Mali and Niger. It looks for differences in the approach 

to the individual countries. 
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ÚVOD 
Afrika měla v zahraniční politice Francie vždy významné postavení. Tradičně se 

ubírala dvěma směry – k oblastem Maghrebu a Sahelu. Vztah Francie k subsaharskému 

regionu je ovlivněn společnou historií, dále politickými, kulturními, ekonomickými či 

bezpečnostními hodnotami. Vazby se tvořily již od dob kolonialismu, jejich moderní podobu 

determinoval proces dekolonizace a směřování států s nově nabitou nezávislostí. 

Francouzskou africkou politiku lze bezprostředně po dekolonizaci charakterizovat na 

základě tří pilířů – obchodu, měnové politiky a rozvojové pomoci. Když se v roce 2017 stal 

Emmanuel Macron prezidentem, deklaroval, že se jeho africká politika bude lišit. Svou vizi 

představil v projevu Discours de Ouagadougou, který bývá označován za definování 

francouzské africké politiky pro jeho prezidentské období. 

Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na avizovanou změnu africké politiky 

z pohledu měkké moci a v rámci tří případových studií demonstrovat, zda byla strategie 

shodná s praxí. Francouzský přístup v otázkách zahraniční politiky práce analyzuje pomocí 

teoretického konceptu Josepha Nye, který pojednává o dualitě moci a jejích prostředcích. 

Zabývá se francouzskou africkou politikou ve vybraným zemím subsaharského regionu po 

dobu první poloviny Macronova prezidentského mandátu (2017–2020). Pro výzkum byly 

zvoleny konkrétně země Burkina Faso, Mali a Niger. Volbu ovlivnila blízkost zemí dána 

historickým kontextem, a především pak výzvy v podobě terorismu, které země v současné 

době čelí na společných hranicích. Řešení si žádá mezinárodní pozornost, boj proti terorismu 

Macron opakovaně označil za svou prioritu. Práce odpovídá na výzkumnou otázku: Změnila 

se francouzská africká politika vůči zemím subsaharského regionu s příchodem prezidenta 

Macrona?, doplněné podotázkou: Liší se francouzský přístup k nim?. 

Po metodologické stránce se jedná o případovou studii kvalitativní. Zvolen byl 

realistický přístup k výzkumu mezinárodních vztahů, který předpokládá, že Francie své cíle 

zahraniční politiky v Africe podřizuje dlouhodobému výhledu vztahů, jež se snaží pěstovat 

a podporovat tím svůj pozitivní obraz ve světě. Lze také předpokládat, že přístup k vybraným 

zemím bude rozdílný, protože s nimi má Francie zvláštní bilaterální dohody a samostatná 

zastoupení, jedná se nicméně o země jednoho regionu, jejichž potřeby jsou obdobné, nelze 

očekávat výrazné rozdíly.  

Zdroje byly využity primární i sekundární. Jejich převážná část byla ve francouzském, 

případně anglickém jazyce, několik málo zdrojů bylo českých. Všechny uvedené citace byly 

z originálu přeloženy autorkou. Pro odborné termíny, názvy organizací či institucí byl využit 
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český ekvivalent, pokud byl dostupný, či ponechán oficiální název vyznačený kurzívou. 

Limity práce spočívaly v těžko dostupných zdrojích z Afriky, cílem práce však není zkoumat 

cítění obyvatel vybraných zemí vůči Francii, zacílení směřuje k vysílací zemi, rovině tvorby 

zahraniční politiky, jejího šíření a naplnění vizí. Při práci bylo čerpáno z proslovů 

Emmanuela Macrona, politické kampaně strany En Marche!, francouzských vládních 

dokumentů a konceptů.1 Základ sekundárních zdrojů tvořily díla amerického profesora 

Josepha Nye, který v 90. letech minulého století přišel s teoretickým konceptem měkké 

moci, pro práci byla stěžejní zejména kniha Soft Power: The Means to Success in World 

Politics.2 Publikace od docenta Michela Perottina Francouzský politický systém3 posloužila 

k vymezení francouzského politického systému. Hojně citovaným autorem byl francouzský 

profesor Frédéric Charillon,4 který se věnuje mezinárodním vztahům s důrazem na 

francouzskou zahraniční politiku, práce čerpala například z jeho knihy Politique étrangère: 

Nouveaux regards.5 Dále byly využity odborné práce a články6, v neposlední řadě také 

webové servery.7 

 
1 „Discours d'Emmanuel Macron à l'Université de Ouagadougou“, projev prezidenta Emmanuela Macrona na 

Univerzitě Ouagadougou, Élysée, 27. listopadu 2017, https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-829-

fr.pdf (staženo 8. dubna 2021); „Programme: Emmanuel Macron président“, programové prohlášení 

prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona, En Marche!, https://storage.googleapis.com/en-marche-

fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf (staženo 28. března 2021); Oficiální statistiky 

francouzského ministerstva zahraničí: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/missions-

organisation/le-ministere-en-chiffres/article/infographie-le-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-

en-chiffres (staženo 20. března 2021); „Revue stratégique de défense et de sécurité nationale“, France 

Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, (říjen 2017), 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2017-rs-def1018_cle0b6ef5-1.pdf (staženo 27. dubna 2021). 
2 Joseph S Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004); 

dále Joseph S. Nye, Jr., „Get Smart: Combining Hard and Soft Power“, Foreign Affairs, č. 4 (červenec/srpen 

2009), https://www.jstor.org/stable/20699631 (staženo 26. února 2021); Joseph S Nye, Jr., Do Morals 

Matter?: Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump (New York: Oxford University Press, 2020), 

Kindle Edition. 
3 Michel Perottino, Francouzský politický systém (Praha: Sociologické nakladatelství, 2005). 
4 Viz Frédéric Charillon, „La politique étrangère de la France : l´heure des choix“, Politique étrangère, č. 1 

(jaro 2007), https://doi.org/10.3917/pe.071.0139 (staženo 15. března 2021); Frédéric Charillon, „L'éthique : 

le nouveau mot d'ordre de la politique étrangère française ?“, Revue internationale et stratégique, č. 67 

(březen 2007), https://doi.org/10.3917/ris.067.0087 (staženo 25. března 2021). 
5 Frédéric Charillon, Politique étrangère: Nouveaux regards (Paris: Presses de Sciences Po, 2002). 
6 Např. François Gouttebrune, „La France et l'Afrique : le crépuscule d'une ambition stratégique ?“, Politique 

étrangère, č. 4 (2002), https://doi.org/10.3406/polit.2002.5246 (staženo 15. března 2021); Maxime Lefebvre, 

„Emmanuel Macron et les quatre traditions de la politique étrangère française“, Boulevard Extérieur, 27. 

prosince 2019, https://www.boulevard-exterieur.com/Emmanuel-Macron-et-les-quatre-traditions-de-la-

politique-etrangere-francaise.html (staženo 28. března 2021); François Gaulme, „Emmanuel Macron et 

l´Afrique. La vision et l´héritage“, Études de l´Ifri (2019), 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/gaulme_macron_afrique_2019.pdf (staženo 30. března 

2021). 
7 Zejména France 24, BBC, Le Monde, TV5 Monde nebo Jeune Afrique. 
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Práce je koncipována do tří tematických celků. V první části je definován teoretický 

rámec, podle kterého je dále nahlíženo na mocenské vztahy mezi zeměmi. Jedná se o koncept 

měkké moci, představené v 90. letech 20. století profesorem Josephem Nyem, která je 

vnímána jakožto mocenský vztah, ve kterém jedna země dosáhne kýženého výsledku díky 

své přitažlivosti. Naproti ní stojí tvrdá moc, kterou je možno spatřovat v oblastech vojenství 

a ekonomiky, její charakteristické chování je donucování, podněcování, ale také ochranná 

politika. 

Stát své zájmy prosazuje skrze zahraniční politiku, proto se druhá část práce věnuje 

jejímu francouzskému pojetí. Soustředí se na francouzskou zahraniční politiku stanovenou 

ústavou V. republiky, zejména pak na její africkou část. Zaměřuje se na postavení prezidenta, 

jemuž byl dán mandát řešení oblasti zahraničně-politických otázek. Pracuje také 

s tzv. gaullistickou tradicí, analyzuje do jaké míry lze Emmanuela Macrona pokládat za 

jejího následovníka.  

Třetí část se věnuje již konkrétně regionu subsaharské Afriky a její pozici ve 

francouzské zahraniční politice během prezidentství Macrona. Nejprve představuje vize, se 

kterými Macron do úřadu nastupoval a co deklaroval v oblasti splnit. Následně je pozornost 

věnována případovým studiím, ve kterých se práce blíže zabývá dříve zmíněnou 

Macronovou strategií a jejímu plnění v konkrétních zemích. 
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1. TEORETICKÝ RÁMEC 
Státy ve stanovení své zahraniční politiky využívají nástrojů měkké i tvrdé moci, aby 

dosáhly kýžených cílů. Těmi jsou v nynějším mezinárodním systému především získání 

uznání a posílení prestiže. Klíčový je v tomto ohledu již zmíněný pojem moci, jehož 

významu se snažili dojít již antičtí filosofové.8 V hledání obsahu a účelu tohoto pojmu 

a zasazování ho do soudobého kontextu, nyní pokračují akademici, k debatě by měla přispět 

také tato bakalářská práce. Cílem výzkumu by mělo být zodpovězení otázky, zda se změnila 

francouzská africká politika vůči subsaharskému regionu s příchodem prezidenta 

Emmanuela Macrona. Abychom se tématem mohli blíže zabývat, nejprve si musíme vymezit 

základní pojem moc v zahraniční politice.  

Zkoumáním moci se nejprve zabývali myslitelé, z akademických sfér se téma 

přesunulo a stalo se celospolečenskou otázkou ve 20. století, a to pod vlivem socialistických 

idejí, které byly blízké pracující třídě, jež se v té době rozrůstala.9 Ve druhé polovině století 

se snaha vědců opírala o tezi, že moc je obsažena v komplexu oborů ekonomie, filosofie, 

politologie, psychologie a sociologie. S ambicí posloužit všem složkám společenských věd 

pak přišel politolog Robert Dahl s definicí moci jakožto druhu společenskovědních vztahů, 

které způsobují, že chování určitých sociálních celků závisí na chování jiných. Hlavní kritika 

tohoto konceptu spočívala v jeho předvídatelnosti a nebrání ohledu na (ne)zamýšlené 

důsledky jednání. Alternativu tohoto dvojdimenzionálního pojetí moci nabídl Steven Lukes 

s termínem třetí tvář moci, jež umožňuje, aby aktéři vzájemně ovlivňovali své preference za 

využití moci.10 Do jaké míry k tomu v mezinárodních vztazích dochází, je bezpochyby jeden 

z nejcitelnějších problémů, kterého se všechny definice a analýzy moci dotýkají. Přestože se 

nyní setkáváme s různými měřítky a indexy moci, vzhledem ke komplexnosti termínu je to 

oblast, která vyžaduje další zkoumání, limity měření moci jsou blíže definovány níže. 

Vrátíme-li se ke společenským vlivům socialistických ideologií, na jejich základě 

rozvíjí svou teorii o kulturní hegemonii na začátku 20. století italský filosof Antonio 

Gramsci, podle kterého moc vládnoucí třídy není založena pouze na výrobních prostředcích, 

ale také na hegemonii, která má svůj základ v duchovnu a kultuře, a kterou lze využít 

 
8 Za prvního politického filosofa lze považovat Platóna s jeho spisem Ústava, následovaného Tomášem 

Akvinským ve středověku, renesancí a Niccolo Machiavellim, obdobím osvícenství představiteli Thomasem 

Hobbesem, Johnem Lockem, Montesquieum a Jean-Jacquesem Rousseauem, následným obdobím 

19. a 20. století s filosofem Friedrichem Nietzschem či sociologem Maxem Weberem. 
9 Daniel Kroupa, Současné teorie moci (Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí 

n. Labem, 2010), 10. 
10 Kroupa, Současné teorie moci, 23–24. 
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k manipulaci společností (např. prostřednictvím církve, školství, médií). Gramsci 

charakterizuje hegemonii jako: „Spontánní souhlas obyvatelstva k směřování společenského 

života, které stanoví dominantní skupina. Tento souhlas je způsoben historickou prestiží 

(budící důvěru), kterou má dominantní skupina díky své poloze a postavení ve světě.“11 

Teorie měla vliv na marxistické myšlení, z toho důvodu se jí mnozí akademici straní, jiné 

inspirovala ke studii dopadů kulturního působení. „Vyjasněním politické funkčnosti 

kulturních symbolů může koncept kulturní hegemonie pomoci historikům pochopit 

konflikty ve společnosti mezi dominantními skupinami a kulturně podřízenými skupinami, 

které se staly obětí kulturního zápasu,“ uvedl možnou interpretaci Jackson Lears.12 

Po dvou světových válkách a konci studené války se naskytl pohled na zcela nové 

rozprostření sil v mezinárodním systému. V tomto kontextu se vlivem jednoho státu na 

druhý v 90. letech začal zabývat americký politolog Joseph Nye, který poukázal na dualitu 

moci a přišel s konceptem měkké moci.13 Tento koncept lze chápat v paralelách Lukesovy 

třetí tváře moci. Základním parametrem měkké moci je schopnost státu ovlivnit druhý, aby 

získal, co chce; toho docílí díky přitažlivosti. Naproti tomu stojí tvrdá moc, která naopak 

využívá donucování k dosažení výsledku. Nye svou teorii opírá o prostředky, které nabízí 

globalizovaný svět, teorie je rozvedena v podkapitolách níže. 

1.1 Měkká moc 
Bakalářská práce se o měkkou moc opírá jakožto o teoretický koncept, podle kterého 

následně analyzuje kroky francouzské administrativy v zemích subsaharské Afriky. Pro 

pochopení konceptu práce výše představila širší pojem moci, jejíž definice je v obecné 

rovině schopnost aktéra A přimět aktéra B, aby jednal podle jeho představ a pod jeho vlivem. 

K tomu je však zapotřebí, aby mezi sebou aktéři měli vztah. David Robertson píše, že vztahy, 

které jsou založené na moci, definují kvalitu našeho života a jsou typické pro společnost. 

Úkolem politiky je pak moc vykonávat.14 Aktéři politiky moc využívají, aby změnili chování 

ostatních za účelem dosažení kýžených cílů.15 

 
11 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York: Lawrence & Wishart, 1971), 12. 
12 T. J. Jackson Lears, „The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities“, The American 

Historical Review, č. 3 (červen 1985), 568, http://www.jstor.com/stable/1860957 (staženo 20. února 2021). 
13 Viz především Joseph S Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public 

Affairs, 2004). 
14 David Robertson, A Dictionary of Modern Politics (London: Europa, 2002), 400. 
15 Joseph S. Nye, Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (New York: Basic Books, 

1990), 25–26. 
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Jak toho dosáhnou? Je to možné třemi způsoby – výhrůžkami silou, podmíněním 

transakcí, nebo přitažlivostí. Poslední jmenovaný je způsob chování, který je typický právě 

pro měkkou moc.16 Dříve se světovou velmocí stala země, jež disponovala největší silou ve 

smyslu hard power – měla vojsko, zlato nebo atomové zbraně. Šíření moci pod hrozbou 

útoku se však změnilo po konci studené války. V 90. letech 20. století přichází americký 

politolog Nye s konceptem měkké moci (soft power) a tuto změnu pojmenovává.17 

 

 Chování Prostředky Politika 

Tvrdá moc: 

Vojenská 

Donucování 

Zastrašování 

Ochrana 

Hrozby 

Síla 

Donucovací diplomacie 

Válka 

Aliance 

Tvrdá moc: 

Ekonomická 

Podněcování 

Donucování 

Transakce 

Sankce 

Pomoc 

Úplatky 

Sankce 

Měkká moc 
Přitažlivost 

Nastavení agendy 

Hodnoty 

Kultura 

Politiky 

Instituce 

Veřejná politika 

Bilaterální a multilaterální diplomacie 

 

Tvrdou moc popisuje v oblasti ekonomické a vojenské. Pro uplatňování tohoto typu 

moci slouží především donucovací strategie. Třebaže někteří autoři řadí ekonomické sankce 

mezi nástroje měkké moci, Nye namítá, že se jedná o prostředky donucovací a měli bychom 

je vnímat jako součást tvrdé moci.   

Naproti tomu stojí měkká moc jakožto: „Schopnost státu získat, co chce skrze 

přitažlivosti spíše než kvůli donucování nebo transakcím. Vychází z atraktivity kultury, 

politických hodnot a politiky země. Když je politika vnímána jako legitimní v očích druhých, 

je tím měkká moc posílena.“18 Pro její uplatnění slouží strategie přitažlivosti. Nye uvádí, že 

existují tři primární zdroje měkké moci – kultura, politické hodnoty a zahraniční politika.19 

Měkká moc je posilována tzv. podpovrchovými rozhodnutími nebo podvědomou 

přitažlivostí. Aby mohl jeden stát ovlivňovat chování jiného právě podvědomou cestou, 

 
16 Joseph S. Nye, Jr., „Global power shifts“, TEDGlobal, červenec 2010, 

https://www.ted.com/talks/joseph_nye_global_power_shifts#t-766797. 4:38–5:15 (staženo 26. února 2021). 
17 Nutno poznamenat, že po pádu železné opony – v globalizovaném světě, nedisponují měkkou mocí pouze 

státy, ale také například mezinárodní organizace. Nestátní aktéři mohou díky své měkké moci narušovat 

měkkou moc států či jiných dalších aktérů. Viz Nye, Soft Power, 90. 
18 Nye, Soft Power, X. 
19 Jednotlivým složkám se bakalářská práce podrobněji věnovat níže. Viz Nye, Soft Power., 11. 

Tabulka č. 1: Tři typy moci 

[Zdroj: Joseph S. Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004), 31.] 
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jednoznačně se musí jednat o vztah zemí budovaný dlouhodobě. Důsledky měkké moci se 

projevují až po delším časovém období v řádu několika let.20 

Svůj koncept měkké moci Nye neustále rozvíjí a aktualizuje.21 Je si vědom toho, že 

v zahraniční politice jde měkká moc ruku v ruce s tvrdou mocí. Což dokládá i v následujícím 

tvrzení: „Před více než čtyřmi staletími, Niccolo Machiavelli radil italským princům, že je 

důležitější být obáván, než být milován. V dnešním světě je nejlepší být obojím.“22 Proto 

v roce 2003 přichází s dalším termínem chytrá moc (smart power), která zmíněné dvě moci 

kombinuje.23 Nutnou přidanou hodnotou v tomto ohledu je pak kontextová inteligence 

(contextual intelligence), ke které Nye poznamenává: „V zahraniční politice je kontextovou 

inteligencí intuitivní rozpoznávací dovednost, která pomáhá stratégům sladit taktiku s cíli 

pro vytvoření chytré strategie.“24 Kontextová inteligence podle autora musí porozumět 

silným stránkám a zároveň také limitům jednotlivých politik. 

Jak již bylo zmíněno dříve, termín měkká moc zavedl v mezinárodní politice americký 

politolog Nye. Bakalářská práce se zabývá francouzskou zahraniční politikou, je proto 

záhodno uvést termíny a autory, kteří se tímto tématem zabývají právě v prostředí Francie. 

Ve francouzské literatuře se prakticky nesetkáme s jazykovým ekvivalentem měkké moci 

(manière douce). Francouzi termín užívají v jeho anglické podobě, případně se zabývají 

samotnou mocí (puissance, pouvoir), v kontextu užití měkké moci, především v zahraniční 

kulturní politice, se pak vyskytuje termín hegemonie (hégémonie). 

Uznávaným francouzským politologem, který se specializuje na problematiku 

mezinárodních vztahů je Bertrand Badie. Jeho osobu zde autorka zmiňuje především pro 

jeho zainteresovanost do zasazování moci v kontextu používání síly, převahy a nadvlády. 

Na rozdíl od Nye, Badie se ve svých knihách zaměřuje na užitá tvrdé moci a vysvětluje její 

 
20 Z toho důvodu si autorka pro psaní bakalářské práce vybrala uplatňování měkké moci v kontextu 

francouzské africké politiky, konkrétně vůči zemím subsaharské Afriky, které pojí koloniální minulost. Viz 

Ibid., 5–13.  
21 První představení konceptu provedl Nye roku 1990 v knize Bound to Lead: The Changing Nature of 

American Power, ke konceptualizaci přistoupil v roce 2004 knihou Soft Power: The Means to Success in 

World Politics, možným vývojem měkké moci se zabýval v knize The Future of Power z roku 2011 a ve 

svém nejnovějším díle Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump se zabývá 

otázkou morálky v kontextu moci, potažmo zahraniční politiky. Vedle monografií vydal mnoho odborných 

textů publikovaných v několika akademických časopisech. 
22 Nye, Soft Power, 1. 
23 Joseph S. Nye, Jr., „Get Smart: Combining Hard and Soft Power“, Foreign Affairs, č. 4 (červenec/srpen 

2009), 160, https://www.jstor.org/stable/20699631 (staženo 26. února 2021). 
24 Ibid., 161. 
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okolnosti. Měkkou moc vnímá jako produkt Spojených států, označuje ji jako americkou 

soft power.25 

Autor uznávané geopolitické knihy La puissance au XXIe siécle, francouzský diplomat 

Pierre Buhler, se taktéž zabývá spletitostí mezinárodních vztahů. Nicméně stejně jako dříve 

jmenovaný Badie téma zkoumá z pohledu tvrdé moci. Je si vědom konceptu měkké moci 

a přiznává její váhu například Evropské unii, která z ní těží. Nevěnuje ji však příliš 

pozornosti a více se soustředí na vzestup ekonomické moci Číny.26 

Francouzští politologové se tedy zabývají pojmem moci, nicméně se na ni dívají 

v geopolitických nebo ekonomických souvislostech. Příliš nerozlišují mezi tím, co je tvrdá 

a co měkká moc a tu dále neklasifikují a své teze jí nepodrobují. Končí u konstatování, že 

měkká moc existuje, sdělí, kdo s ní operuje a dají jí přízvisko americká. 

Vraťme se však zpět k měkké moci a jejím třem zdrojům. Prvním z nich je kultura 

daného státu. „Kultura je soubor hodnot a praktik, které utvářejí význam pro společnost,“ 

definuje ji Nye.27 Rozlišuje na jedné straně mezi masovou (nebo populární) kulturou, kterou 

reprezentuje audiovizuální obsah – hudba, film – dále pak národní kuchyně, způsob 

stolování, móda či sport.28 Na druhé straně vysokou kulturou, kterou představují literární 

díla, výtvarné umění nebo vzdělávání. Jak už bylo zmíněno výše, pro šíření měkké moci 

prostřednictvím oblasti kultury je zásadní její možný dosah. Pokud tedy země sdílí hodnoty 

a zájmy, které jsou pro ostatní země přijatelné a respektovatelné, zvyšuje se tím působnost 

měkké moci. 

Z hlediska šíření měkké moci a jejího dosahu je nejpřístupnějším nástrojem masová 

kultura.29 „Samozřejmě Cola a Big Mac nemusí přitahovat lidi z Islámského světa natolik, 

aby milovali Spojené státy. Severokorejský diktátor Kim Čong-Il má údajně rád pizzu 

a americká videa, to ale neovlivní jeho nukleární program. Vynikající vína a sýry negarantují 

přitažlivost k Francii, stejně jako popularita hry Pokémon nezajistí, že japonská politika 

dosáhne vysněných cílů,“ poznamenává sarkasticky Nye.30 Je to složitější proces, nicméně 

 
25 Bertrand Badie, Už nejsme sami na světě (Praha: Dauphin, 2020), 83, 101, 107, 113, 115. 
26 Le Dessous des Cartes – ARTE, „Pierre Buhler – Les nouveaux visages de la puissance“, YouTube, 27. 

března 2019, https://youtu.be/ORDhv4vuJGw, (staženo 12. března 2021). 
27 Nye, Soft Power, 11. 
28 Ibid., 47. 
29 Joseph Nye však upozorňuje, že je zde největší úskalí – jedná se o složku, která je v demokracii mimo 

dosah státu. Přesto můžeme vídat v titulcích různých filmů a seriálů jako sponzory země i města. Je to právě 

z toho důvodu, že se díky tomuto audiovizuálnímu obsahu dostane jejich obraz a kultura do povědomí 

ostatních.  
30 Nye, Soft Power, 12. 
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samotná asociace produktu se zemí původu značí jistý odkaz na měkkou moc. Jak již bylo 

zmíněno, komerční produkty jsou pouze jedním z možných přenosů kultury. 

Jako druhý zdroj měkké moci Nye popisuje (politické) hodnoty. Silný potenciál pro 

šíření měkké moci mají hodnoty jako demokracie a lidská práva, nestačí však jejich 

důležitost hlásat, důležité je jejich dodržování. Pokud hodnoty prosazované dovnitř a vně 

státu nejsou v souladu, nebo působí pokrytecky či arogantně vůči druhým, vlády tím mohou 

oslabit vliv své měkké moci. Politické hodnoty jsou úzce provázány s kulturou – pomocí 

vzdělávání nebo sledování filmů totiž dochází k osvojování a přebírání prezentovaných 

hodnot.31 

Třetí složku konceptu představuje zahraniční politika. Její využití při uplatňování 

měkké moci se zakládá na atraktivitě a legitimitě (oprávněnosti). Platí, že pokud jsou 

hodnoty dané země v souladu s mezinárodními normami, budou chápány jako přirozené 

a univerzální, stávají se srozumitelnými a snadno následovatelnými. Jejich další výhodou je 

aplikovatelnost v mezinárodních institucích, čímž politické hodnoty získají na větší 

legitimitě, navíc je bude moci daná země uplatňovat prostřednictvím vlastních institucí.32 

Státy své zájmy prosazují navenek pomocí zahraniční politiky. Způsob, jakým země 

prosazují svůj pozitivní obraz ve světě, se s globalizací změnil. Formování názoru veřejnosti 

se tím však stalo více aktuální a důležité, zejména v zemích, kde padly autoritářské režimy, 

a byla nastolena demokracie.33 Hlavním nástrojem uplatňování měkké moci v zahraniční 

politice se stala veřejná diplomacie, která je založena na budování vztahu jiných zemí, kultur 

a lidí, zahrnuje široké spektrum příjemců.34 Na činnosti veřejné diplomacie se podílí domácí 

instituce (ministerstvo zahraničí a příslušné resorty) i ty zahraniční (ambasády, obchodní 

zastoupení, kulturní centra).35 V současnosti je veřejná diplomacie chápána jako proces 

komunikace se zahraničním publikem. Zaměřuje se na šíření pozitivní představy o zemi, 

místních institucích, kultuře i vlastní zahraniční police.36  

V kontextu měkké moci Nye uvádí, že veřejná diplomacie má tři dimenze, díky kterým 

utváří obraz státu (image). První z nich je založená na denní komunikaci. Přirozeně se o ni 

stará zahraniční tisk a slouží k osvětlení kontextu zahraniční i domácí politiky. Druhou 

 
31 Ibid., 55, 14. 
32 Ibid., 14. 
33 Ibid., 105. 
34 V mezinárodních vztazích se setkáme také s pojmem tradiční diplomacie. Ta probíhá mezi diplomaty 

a některá její komunikace se odehrává v režimu tajné nebo soukromé, čímž se odlišuje od diplomacie 

veřejné. 
35 Jana Peterková, Veřejná diplomacie (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008), 14. 
36 Peterková, Veřejná diplomacie, 11–12. 
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dimenzí je strategická komunikace, která je charakterizována kampaní nebo vizí, pod kterou 

se daná země po určitou dobu chce prezentovat (tuto vizi si stanovuje vláda na začátku 

funkčního období). Poslední rozměr veřejné diplomacie představuje rozvoj dlouhodobých 

vztahů, které mezi sebou země udržují (např. výroční konference, odborně zaměřené 

semináře, školní programy apod.). Každý z výše zmíněných aspektů, přispívá k tvorbě 

atraktivního obrazu země a může pomoci zlepšit naděje pro zisk požadovaných výsledků.37 

Veřejnou diplomacii lze vnímat trojdimenzionálně také v čase, jak uvádí Jana 

Peterková. První takovou dimenzi nazývá reaktivní, odehrává se v řádu hodin a dnů, je to 

reakce na okamžitou událost. Druhou je proaktivní, kterou je možné sledovat během týdnů 

a měsíců. Z pravidla se jedná o strategické sdělení, jehož cílem je ovlivnit obraz státu 

v zahraničí. Nástroje se využívají stejné jako tomu je například při kampaních. Třetí dimenzí 

veřejné diplomacie v čase je budování vztahu, které se utváří roky. Provází ho vzájemné 

pochopení a poznání. Mezi prostředky se řadí stipendia, výměnné pobyty nebo pravidelná 

setkávání státníků.38 

Na první pohled by se mohlo zdát, že koncept měkké moci (a zejména veřejná 

diplomacie jako její nástroj) kopíruje již zažité struktury, které ve střední a východní Evropě 

známe ze zkušenosti s propagandou – ať už nacistickou nebo komunistickou, a vnímáme ji 

jako manipulativní. O takové zjednodušení se pokouší řada kritiků. Nye však mezi těmito 

pojmy rozlišuje a vzkazuje: „… skeptikům, kteří užívají termín ‚veřejné diplomacie‘ jako 

pouhý eufemismus propagandy, jednoduše uniká smysl. Prostá propaganda často postrádá 

důvěryhodnost, a proto je kontraproduktivní v případě veřejné diplomacie.“39 Za hlavní 

argument odlišnosti tedy Nye považuje legitimitu, kterou u svého konceptu velice akcentuje. 

Na legitimitu a morálku veřejné diplomacie odkazují i další autoři, kteří „hájí“ 

veřejnou diplomacii před jejím zaměňováním s propagandou. Třebaže oba tyto termíny cílí 

skrze zahraniční politiku na mínění ostatních, rozdíl je ve způsobu komunikace. Zatímco 

propaganda se snaží přenášet jeden obraz o domovské zemi a zamítá jakékoliv jiné než 

stanovené interpretace, veřejná diplomacie je naproti tomu otevřená různým výkladům 

a zakládá se na dialogu.40 

 
37 Nye, Soft Power, 107–110. 
38 Peterková, Veřejná diplomacie, 15–17. 
39 Nye, Soft Power, 107. 
40 Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (New York: Palgrave 

Macmillan, 2005), 16–19, 

https://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.p

df (staženo 28. února 2021). 
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Nye přiznává, že propaganda může z krátkodobého hlediska měkkou moc státu zvýšit, 

ale z dlouhodobého hlediska (na kterém měkká moc staví) vede k nedůvěryhodnosti 

a otupuje komunikační kanály.41 

Pokud se zabýváme analýzou moci, narážíme na limity teorie a praxe. Jak již bylo 

zmíněno na začátku kapitoly, měření moci je problematické a pokud se zacílení zúží na 

měkkou moc, ani tam nedochází akademici ke shodě. V současnosti existuje několik indexů, 

které kvantifikují dosah měkké moci, ovšem právě zde nastává první problém – měkká moc 

není založena na hmatatelných a kvantifikovatelných hodnotách.42 Jedná se o typ moci, jež 

se zakládá na (dlouhodobém) vztahu, utváří se v kontextu a je zásluhou dvou a více aktérů. 

V akademickém prostředí nepanuje shoda na kvantitativních faktorech, které by 

umožňovaly objektivní hodnocení měkké moci, provádí se proto především v kvalitativních 

analýzách. 

Od 90. let, kdy Joseph Nye poprvé použil termín měkké moci, a začal se čím dál častěji 

používat na mezinárodní scéně, vedle akademických textů, které se touto problematikou 

zabývaly, vzniklo také několik studií, které zkoumají uplatňování měkké moci. Zda bylo 

dosaženo úspěchu či nikoliv, a jaká jsou pro úsudek vhodné atributy, posuzují instituty, 

společnosti nebo výzkumná centra, která měkkou moc převádí podle stanovených kritérií do 

číselných dat, ze kterých vypočítávají index. Aktuálně existuje několik studií (např. Soft 

Power Survey mediální skupiny Monocle či Global Soft Power Index firmy Brand Finance), 

které pomocí indexů sestavují každoroční žebříčky států, které vládnou měkkou mocí. 

Jednou z takových studií je i Soft Power 30, která je zpracována společnostmi Portland 

Communications a USC Center on Public Diplomacy. Jak shrnul autor studie Jonathan 

McClory na konferenci věnované tématu měkké moci, Soft Power 30 přímo odkazuje na 

koncept měkké moci tak, jak ho představil Joseph Nye. Sám americký profesor k některým 

studiím vydává své texty.43 Každá studie však stanovuje jiná kritéria, podle kterých státy 

hodnotí, liší se tedy také výsledky měření. 

 
41 Nye, Soft Power, 25–30. 
42 Podstatu měkké moci vystihuje Nye v knize Soft Power a přirovnává ji k termínu Adama Smitha 

neviditelné ruky trhu. 
43 India Foundation, „Jonathan McClory at Conference on Soft Power“, Youtube, 27. prosince 2018, 

https://youtu.be/9XnfWCwAhqQ, 00:36–4:48 (staženo 12. března 2021). 
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1.2 Morálka v politice 
Jakou váhu přikládá zahraniční politika jejím morálním kreditům? Touto otázkou by 

se dala obohatit diskuze kolem konceptu měkké moci, především pak v kontextu současného 

chápání mezinárodních vztahů. Joseph Nye se tématu dotknul ve své nové knize Do Morals 

Matter?: Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump (2020). Nicméně stěžejní pro 

něj bylo posoudit, jak se američtí prezidenti zachovali ve výzvách během svého mandátu 

a jaké to přineslo důsledky pro americkou společnost. Nedošlo sice k přímému propojení 

s předchozím konceptem, stanovuje však rámec, podle něhož je možné nahlížet na 

prezidentský politický systém. Je možné ho tedy využít při posuzování francouzské 

zahraniční politiky, což je ostatně předmětem této bakalářské práce.  

V knize Nye konstatuje, že kde nejsou možnosti, nemůže být etika. „Podle této logiky 

bychom se při posuzování zahraniční politiky prezidenta měli jednoduše ptát, zda fungovala, 

a ne se ptát, zda byla morální,“ píše.44 Druhým dechem však dodává, že absence vlády by 

neměla znamenat absenci veškerého řádu. Je podle něj triviální hodnotit národní zájmy vlád 

sledující a prosazující zájem státu, „důležitou otázkou je, jak se lídři rozhodnou definovat 

a sledovat tento národní zájem za různých okolností.“45 

Nye klasifikuje „dobré morální uvažování“ jako trojrozměrné. Záleží na úmyslu, 

prostředcích a důsledcích. První z kritérií morálky – úmysl, se podle profesora pokládá na 

misky vah národního a osobního zájmu – pakliže převáží osobní zájem (např.: touha získat 

větší sympatie), počínání není morální. Druhým kritériem jsou prostředky, které jsou závislé 

na jejich použití v kontextu. Nye toto tvrzení opírá argumentem, že pokud stát disponuje 

atomovou bombou, neznamená to, že by ji měl použít v boji s teroristy a zabít tak stovky 

nevinných žen a dětí. Poslední dimenze morálky jsou důsledky, které Nye hodnotí podle 

širšího dopadu na svět. Připomíná, že státy jsou povětšinou součástí mezinárodních institucí 

a zahraniční politika státu by se měla dělat i s ohledem na ně.46 

Měkkou moc do své úvahy o morálce v zahraniční politice Nye využívá skrze 

kategorizaci prezidentů. Dělí je na realisty, kteří se soustředí na vlastní (popř. národní) 

zájem, k tomu využívají převážně tvrdé moci. Kosmopolité se upínají k univerzálním 

hodnotám a prosazují se v mezinárodních organizacích, jejich nástrojem je měkká moc. 

 
44 Joseph S Nye, Jr., Do Morals Matter?: Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump (New York: 

Oxford University Press, 2020), 7–8, Kindle Edition. 
45 Ibid., 8. 
46 Ibid., 27–34. 



 

 

14 

Další kategorií jsou liberálové, jejichž politika v sobě zahrnuje všechny dimenze morálky 

v zahraniční politice a snoubí poměr měkké a tvrdé moci.47  

Výzvy, kterým budou muset v budoucnu čelit političtí aktéři, podle Nye vyžadují 

vytrvat ve vyhledávání kompromisu mezi národními a mezinárodními zájmy, stejně jako 

nacházet rovnováhu mezi soutěží a spoluprací. Obrací se proto zpět ke své koncepci měkké 

moci, ke které přidává morální apel.48 

2. FRANCOUZSKÁ AFRICKÁ POLITIKA 
Zahraniční politika využívá nástrojů měkké i tvrdé moci. Jak bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, je v dualistickém vidění moci a konceptu měkké Josepha Nye také 

jednou z jejích složek. Druhá část bakalářské práce, jež se zabývá francouzskou africkou 

politikou prezidenta Macrona vůči zemím subsaharské Afriky, pojednává o francouzské 

zahraniční politice, jejích aktérech, tradici a vývoji vztahu s africkým kontinentem. 

Zaměřuje se na období V. republiky, zejména pak na diskurz stanovený gaullistickou tradicí, 

který staví prezidenta do vůdčí role zahraniční politiky. Práce v této kapitole sleduje, jak 

tento odkaz naplňuje v roce 2017 zvolený prezident Emmanuel Macron. 

Nástrojem zahraniční politiky státu je veřejná diplomacie, díky níž stanovuje své 

zájmy na mezinárodním poli. Prosazuje ji ministr příslušného resortu v souladu s hlavou 

státu. Mezinárodní struktury se stále více rozrůstají, podle francouzského profesora 

Frédérica Charillona je to patrné právě na počtu států v mezinárodním systému a jejich 

zástupců – ministrů zahraničních věcí: „V roce 1945 jich mohlo být přibližně padesát, dnes 

jich je asi dvě stě, což bylo způsobeno vlnou dekolonizace po druhé světové válce 

a následného roztříštění střední a východní Evropy a Balkánu.“49 Jedná se o prostředí, ve 

kterém na sebe vzájemně nepůsobí pouze ministři zahraničí, respektive vlády, významnou 

roli sehrávají také nestátní aktéři (mezinárodní organizace, nevládní organizace, soukromé 

firmy, regionální hnutí, apod.).50 O tom, kdo sehrává zásadní roli a určuje kurz zahraniční 

politiky, rozhoduje nastavení politického systému. Francie je příkladem poloprezidentského 

politického sytému, výsostnému postavení prezidenta v otázkách zahraniční politiky se 

věnuje samostatná podkapitola bakalářské práce. 

 
47 Ibid., 39–46. 
48 Harvard Kennedy School, „Do Morals Matter?: Behind The Book featuring Joseph Nye“, Youtube, 21. 

ledna 2020, https://youtu.be/g0Gy_78O7XQ, 5:58–6:53 (staženo 12. března 2021). 
49 Frédéric Charillon, Politique étrangère: Nouveaux regards (Paris: Presses de Sciences Po, 2002), 17. 
50 Frédéric Charillon, Politique étrangère, 13–14, 17. 
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Pro francouzskou zahraniční politiku představovala Afrika vždy prioritu, má dlouhou 

historii a je ovlivněna především koloniální minulostí. Podobu současného vztahu 

determinoval vývoj po dekolonizaci, tedy nabytí nezávislosti afrických států. Podle 

Charillona lze hledat vysvětlení ve snaze vyvrátit podezření, že Francie v této oblasti 

zachovává status quo. Tuto snahu ovšem do značné míry znejistily protichůdné kroky ve 

formě vojenských intervencí, nečinnost při genocidě ve Rwandě nebo podpora nelegitimně 

zvolených autorit.51 Charillon uvádí, že tyto kroky lze klasifikovat jako obecná dilemata 

zahraniční politiky, kterými jsou oblasti demokracie, suverenity nebo rozvojové pomoci. 

Pokaždé si musíme položit otázku „za co“.52 Tato úvaha nás vrací zpět k teoretickému rámci 

práce a ke konceptualizaci duality moci. 

2.1 Tradiční nástroje francouzské měkké a tvrdé moci 
Francie svou zahraniční politiku opírá o dlouhodobé vazby, jak bylo zmíněno výše. 

Sílu zahraniční politiky lze z pohledu měkké moci měřit podle velikosti diplomatické sítě či 

počtu uzavřených bilaterálních či multilaterálních dohod. Francie se v tomto ohledu 

dlouhodobě pohybuje na vysokých příčkách v mezinárodním srovnání, její velikost 

diplomatické sítě je třetí nejrozsáhlejší (první jsou Spojené státy, následované druhou 

Čínou). Podle informací zveřejněných francouzským ministerstvem zahraničí má země 

zastoupení na 160 ambasádách, v multilaterálních instancích působí 16 stálých 

reprezentantů a disponuje 89 generálními konzuláty.53 Konkrétní čísla pro případové studie 

budou rozebrány v příslušných kapitolách.  

Oblast kultury, která jak ukázala předchozí kapitola, patří ke složkám šířícím měkkou 

moc státu, má ve francouzské politice silné a tradiční zastoupení, které představuje 

131 služeb kulturních a vědeckých pracovišť. Spadají pod ně například kulturní sítě54 Institut 

français (IF), Alliance française (AF), které jsou financované francouzským ministerstvem 

zahraničí a ministerstvem kultury a jejichž aktivity jsou na africkém kontinentu výrazné. 

 
51 Frédéric Charillon, „La politique étrangère de la France : l´heure des choix“, Politique étrangère, č. 1 (jaro 

2007), 143–144, https://doi.org/10.3917/pe.071.0139 (staženo 15. března 2021). 
52 Charillon, „La politique étrangère de la France“, 146–147. 
53 Oficiální statistiky francouzského ministerstva zahraničí: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-

et-son-reseau/missions-organisation/le-ministere-en-chiffres/article/infographie-le-ministere-de-l-europe-et-

des-affaires-etrangeres-en-chiffres (staženo 20. března 2021). 
54 Oba instituty IF a AF mají za cíl vyučovat a propagovat francouzštinu a frankofonní kulturu. Už v roce 

1883 byla založena AF, tehdy jako: „Národní asociace pro propagaci francouzštiny v koloniích 

a v zahraničí.“ Pod společnou záštitou ministerstva zahraničí a kultury pak v roce 2010 vznikla státní 

instituce IF. Viz Oficiální web Alliance française: https://www.fondation-alliancefr.org/?cat=538, Oficiální 

web Institut français: https://www.if.institutfrancais.com/fr (staženo 18. března 2021). 
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Výzkumné jsou také think tanky Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE) či 

archeologické mise. K šíření francouzské kultury přispívá také školství, zejména výměnné 

studentské pobyty, ze kterého Francie vychází jako 4. nejlépe hodnocená cílová země pro 

zahraniční studenty.55 Podle Nyeovy definice do oblasti kulturní diplomacie spadá také 

šíření informací – ani zde nezůstává Francie pozadu. Známé jsou televizní kanály 

TV5 Monde, France 24, TV France International nebo rozhlasová stanice Radio France 

Internationale (RFI), jejichž působení v Africe často supluje místní zpravodajské služby.56 

Z hlediska duality moci mezi ukazatele šíření tvrdé moci spadá oblast ekonomická. 

I v tomto ohledu má francouzská zahraniční politika silné zastoupení. Podle stanovisek 

současné vlády jsou hospodářské zájmy jednou z hlavních priorit ministerstva zahraničních 

věcí. Ekonomika byla jednou z otázek, kterými se zabýval také Emmanuel Macron během 

svého projevu na Sorbonně krátce po svém zvolení v září 2017. Macron uvedl, že se chce 

soustředit především na otevřenou a protekcionistickou Evropu, zároveň by rád posílil 

euroatlantické vazby.57 Při budování nového vztahu s dekolonizovanou Afrikou zvolila 

Francie ekonomickou linku – v Africe bylo vybudováno několik závodních podniků, 

investice proudily například do rozvoje infrastruktury či zásob vody.58 Francie je třetím 

největším přímým investorem na kontinentu (první je Velká Británie, následovaná 

Spojenými státy), vývoz jen do subsaharské oblasti představuje 2,4 % celkového exportu. 

Na celém africkém území operuje na 1100 francouzských společností s více než 2000 

dceřinými spolčenostmi. Společnosti zde vytváří řadu pracovních míst, nejvíce jich je právě 

v oblasti subsaharské Afriky. Z dat francouzského ministerstva zahraničí vyplývá, že se 

prostřednictvím obchodu posilují vzájemné vazby. Každoročně se například koná Ambition 

 
55 Oficiální statistiky francouzského ministerstva zahraničí: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-

et-son-reseau/missions-organisation/le-ministere-en-chiffres/article/infographie-le-ministere-de-l-europe-et-

des-affaires-etrangeres-en-chiffres (staženo 20. března 2021). 
56 Eliška Tomalová odkazuje na francouzskou tradici spojení kultury a moci, kterou doprovází přesvědčení, 

že nejvýznamnější úlohu má v kulturní politice stát. „Kulturní diplomacie je proto považována za významnou 

součást zahraniční politiky nezávisle na tom, je-li u moci pravice či levice,“ podotýká.  Nejdůležitějším cílem 

francouzské kulturní politiky byly před rozpadem dekolonizací právě kolonizované oblasti, vůči kterým byla 

uplatňována především asimilační politika. S koncem koloniálního systému přichází nové definování vztahu 

Francie a jejích bývalých kolonií. Koncept šíření francouzské kultury nahradila francouzsko-africká 

spolupráce. Viz Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost (Praha: Ústav mezinárodních 

vztahů, 2008), 45, 52, 55. 
57 „Politique commerciale du gouvernement“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires 

étrangères, naposledy upraveno v červnu 2019, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-

france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/politique-commerciale-du-gouvernement/ (staženo 27. 

dubna 2021). 
58 Konkrétní částky přidělených na rozvojovou pomoc a množství francouzských firem působících přímo 

v subsaharském regionu, rozebírají podkapitoly týkající se případových studiích. 
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Africa, jež umožní setkávání francouzsko-afrických společností. Propojení se zakládá také 

na sdílení inovací, díky němuž se může africký kontinent rozvíjet.59 

Vojenská angažovanost Francie je charakteristická motivací boje proti terorismu. 

Strategické vize Macronovy administrativy byly na prezidentovu žádost deklarovány 

v dokumentu zveřejněném v prosinci 2017 pod názvem Revue stratégique de défense et de 

sécurité nationale. Vláda se v něm zavazuje k devíti zásadním bodům, které hodlá během 

funkčního období v oblasti obrany plnit. Jedná se především o francouzskou 

zainteresovanost a angažovanost v oblastech geopolitických konfliktů, kde vláda 

deklarovala využít francouzského potenciálu ve snaze je vyřešit. Nebála se v materiálu 

zmínit a přiznat zapojení nástrojů tvrdé moci jako například svých vojenských složek nebo 

investování.60 Přímo k subsaharskému regionu odkazuje jedna z částí vládního dokumentu, 

ve které stojí, že „Francie má přímý bezpečnostní a ekonomický zájem na stabilitě afrického 

kontinentu. (…) Intervence jsou podloženy oboustrannou dohodou. Francouzské vojenské 

jednotky a trvalá spolupráce s africkými státy odráží vzájemnou blízkost.“61 V oblasti 

obrany a bezpečnosti má Francie síť čítající na 314 odborníků působících ve 140 zemích 

světa, z nich je 90 % umístěno v Africe. Byla vytvořena také škola, která poskytuje 

francouzské know-how v postižených regionech. Cílem těchto iniciativ je Macronovou 

administrativou nazvaná 3D kontinuita – défense, diplomatie, développement (tedy obrana, 

diplomacie a rozvoj). Nejedná se pouze o otázku bezpečnosti a boje proti terorismu, ale s tím 

spojenou problematikou migrace, vnitřní bezpečnosti nebo výuku jazyka.62 

Slovo spolupráce je Francií v rámci řešení bezpečnostní problematiky směrem 

k Africe, pronášeno často, jak dokazuje výše zmíněné. Jeví se tedy, že francouzské 

intervence na kontinentu jsou tím především motivovány a je pro to vynaložen příznačný 

postup. Francie prostředky tvrdé moci v Africe tradičně doplňuje o nástroje měkké moci, 

které v kombinaci mohou vytvářet pozitivní dojem z nastavené politiky a činí ji tím 

 
59 „Relations économiques entre la France et l’Afrique“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des 

affaires étrangères, naposledy upraveno v únoru 2019, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/afrique/relations-economiques-entre-la-france-et-l-afrique/ (staženo 27. dubna 2021). 
60 „Revue stratégique de défense et de sécurité nationale: Points clés“, France Diplomatie, Ministère de 

l´Europe et des affaires étrangères, (říjen 2017), https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2017-rs-

pointscles_cle882af6.pdf (staženo 27. dubna 2021).  
61 „Revue stratégique de défense et de sécurité nationale“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des 

affaires étrangères, (říjen 2017), 25, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2017-rs-def1018_cle0b6ef5-

1.pdf (staženo 27. dubna 2021). 
62 „Coopération de sécurité et de défense en Afrique“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des 

affaires étrangères, naposledy upraveno v říjnu 2019, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/afrique/securite-et-lutte-contre-le-terrorisme/cooperation-de-securite-et-de-defense-en-afrique/ (staženo 

27. dubna 2021). 
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legitimní, což jak bylo zmíněno výše, je důležité z teoretického hlediska duality moci. Ve 

francouzském poloprezidentském systému je to hlava státu, kdo určuje směřování vládní 

politiky, následující podkapitola se proto věnuje vývoji prezidentova postavení a jeho 

determinantů. 

2.2 Postavení prezidenta v zahraniční politice 
Francouzský politický systém definuje ústava V. republiky, která byla přijata 

v referendu 28. září 1958. Ústava si kladla za cíl obnovení autority státu, oddělení výkonné 

a zákonodárné moci. Aby toho bylo docíleno, bylo potřeba zajistit vládní stabilitu a stanovit 

prezidentský úřad s rozhodovací pravomocí. Volba prezidenta byla ustanovena přímá, na 

dobu sedmi let.63 O tom, jak silné bude postavení hlavy státu, rozhoduje 

v poloprezidentském systému její osobnost a podpora uvnitř vládnoucí většiny. Podstatu 

moci prezidenta určuje také způsob a okolnosti, za jakých byl zvolen, jeho vnímání dalšími 

aktéry či tradice, ke které se prezident hlásí.64 

Prezident má pravomoci vlastní (jmenování premiéra, garance legitimity institucí) 

a rozdělené (jmenuje vládu na základě návrhu premiéra, podepisuje dekrety projednané ve 

vládě, vyhlašuje zákony, atd).65 O určitých resortech má však prezident mandát rozhodnout 

podle svého uvážení a dosadit na jejich pozice odborníky ze svého okolí – jedná se 

především o ministerstvo zahraničí, obrany, vnitra, spravedlnosti a financí. Tato výsada 

odkazuje na prezidentovo postavení coby vrchního velitele ozbrojených sil a jeho vůdčí role 

v oblasti zahraniční politiky.66 

Diskurz vysokého postavení prezidenta v otázkách zahraniční politiky byl ovlivněn 

kontextem, ve kterém ústava V. republiky vznikla. Vliv na ni měl především probíhající 

proces dekolonizace, zejména situace v Alžírsku. Proces dekolonizace naplno propuknul po 

 
63 O zkrácení sedmiletého mandátu na pětiletý bylo rozhodnuto v referendu v roce 2000. Zkrácení 

předcházely kohabitace (prezident z jiného politického spektra než premiér), které donutily francouzské 

představitele se nad délkou mandátu zamyslet. Proces ovlivnil také trend pětiletých mandátů ve světe. Viz 

Perottino, Francouzský politický systém, 72-73. 
64 V souvislosti s prezidentskou tradicí se ve Francii hovoří o tzv. gaullistické praxi, jež určila pravomoci 

prezidenta, práce se jí věnuje níže v samostatné podkapitole. Viz Miroslav Novák a Miloš Brunclík, eds., 

Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech – Česká republika v komparativní 

perspektivě (Praha: Dokořán, 2008), 135; Perottino, Francouzský politický systém, 79. 
65 Perottino, Francouzský politický systém, 83–93. 
66 Už na počátku V. republiky se hovořilo o obraně a zahraniční politice jako o „vyhrazených doménách“ 

prezidenta. Tehdy se jednalo zejména o alžírskou otázku, na základě které se generál Charles de Gaulle 

dostal do čela vlády, změnil ústavu a byl zvolen prezidentem. Viz Miroslav Novák a Miloš Brunclík, eds., 

Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech – Česká republika v komparativní 

perspektivě (Praha: Dokořán, 2008), 135, 142. 
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druhé světové válce, kdy začíná něco, co Vladimír Nálevka nazývá „emancipačním zápasem 

kolonií“.67  

V souvislosti s velkým množstvím zemí, které nově nabyly samostatnost, se pro rok 

1960 vžilo označení „rok Afriky“. Reagovala na něj i organizace OSN, která na svém 

zasedání v témže roce přijala deklaraci o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím 

a národům. Následně pak 28 asijských a afrických států společně vypracovalo návrh 

dokumentu, ve kterém hovořily o respektování rovnoprávnosti a práva na sebeurčení všech 

národů. Stávající koloniální mocnosti byly v této souvislosti vyzvány, aby ukončily všechny 

dosavadní formy závislosti svých kolonií. Iluze, že po nabytí nezávislosti dojde v afrických 

zemích k hospodářskému růstu a politické stabilitě, se velice rychle rozplynuly. Důvodem 

byly primitivní zemědělské postupy, ale také nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří 

by se zasadili o zavedení průmyslové výroby. Chyběla zde i vrstva vzdělaných, kteří by se 

chopili vládnutí a vznikl zde prostor pro korupci.68 

Po nabití nezávislosti kolonií k nim Francie přistupovala na základě tří pilířů: peněžní 

spojení (prostřednictvím platidla franku), rozvojové pomoci (do Afriky byli vysíláni 

humanitární pracovníci kvůli vzdělávání, správě a ekonomické infrastruktuře), vojenství 

(byla udržována stálá vojenská přítomnost na francouzských základnách, které byly 

zakotveny v bilaterálních dohodách; zároveň byli na kontinent vysíláni vojenští experti, kteří 

školili vojáky v nových národních strukturách). Pilíře vedly k vytvoření systému, který bývá 

v literatuře označován jako neokolonialismus, jež předpokládal určitý druh paternalismu69 

Francie vůči jejím bývalým koloniím.70 Jak bylo předestřeno výše, diskurz, jakým se 

francouzská africká politika ubírala, do značné míry určoval prezident, v 60. letech minulého 

století to byl Charles de Gaulle, jehož styl vedení zahraniční politiky zanechal ve Francii 

odkaz v podobě gaullistické tradice, které se blíže věnuje následující podkapitola. 

 
67 Vladimír Nálevka, Čas soumraku: Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce (Praha: Trianon, 

2004), 20. 
68 V souvislosti s Francií zde můžeme uvést hned několik příkladů obvinění z korupce či ovlivňování voleb 

prostřednictvím francouzských prezidentů. Příkladem může být na jaře 2021 souzený Nicolas Sarkozy či 

Jacques Chirac. Viz Vladimír Nálevka, Čas soumraku, 144–146. 
69 Paternalismus (paternalisme) je vztah dvou subjektů, ve kterém jeden vystupuje vůči druhému z nadřazené 

pozice, ze které se druhého snaží chránit za určování podmínek. Udržování vztahu je na bázi závislosti. 

Viz Slovník Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paternalisme/58624 (staženo 15. března 

2021). 
70 François Gouttebrune, „La France et l'Afrique : le crépuscule d'une ambition stratégique ?“, Politique 

étrangère, č. 4 (2002), 1035–1036, https://doi.org/10.3406/polit.2002.5246 (staženo 15. března 2021). 
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2.3 Gaullistická tradice 
Zahraniční politiku a uplatňovanou měkkou moc státu může do velké míry ovlivnit 

styl a osobnosti prezidenta. Poloprezidentský politický systém ve Francii klade důraz na 

jejího čelního představitele a staví ho do pozice jednatele v mezinárodním systému. Pokud 

je aktérem, zprostředkovatelem a vykonavatelem zahraniční politiky prezident, mohli 

bychom se ptát, zda jeho konání je morální. Touto úvahou se tedy vracíme k aktualizaci 

teorie měkké moci a také k Nyeovu popisu morálky v zahraniční politice. Nye tuto otázku 

sice rozebíral na příkladu amerických prezidentů, nicméně právě podstata politického 

systému Francie, nám dovoluje sledovat tento koncept. O to víc, pakliže francouzská 

prezidentská tradice se zakládá na gaullismu. 

„Muž z 18. července“ započal směr, který následovaly jeho stoupenci, v průběhu let 

dostál několika změn, ale i politici z opačného spektra jím byly ovlivněni, především pokud 

se stali prezidenty. Gaullismus chápeme jako politický směr, který ve Francii zavedl generál 

Charles de Gaulle. Nejvýrazněji se projevil právě během prezidentství de Gaulla v letech 

1959–1969, následně byl živen jeho příznivci. De Gaulle se vyjadřoval proti klasických 

politickým stranám, způsobovaly podle něj nestabilní vlády, jeho vizí byl silný stát, který 

vede nadstranický prezident akcentující důležitost zahraniční politiky.71  

V souvislosti s de Gaullovým přesvědčením a jeho důrazem na zahraniční politiku, se 

setkáváme s pojmem grandeur. Tento termín je spojen s hlavním cílem gaullistického pojetí 

zahraniční politiky – vytvořit z Francie světovou velmoc. Odkazuje na historickou tradici 

velké Francie, snaží se překonat traumata spojená s druhou světovou válkou. Vize 

o „velikosti“ však neměla moc společného s megalomanií, vycházela z touhy po fungujícím 

mezinárodním řádu, který by byl vyvážený, a ve kterém by Francie hrála významnou roli.72 

Pokud bychom sledovali principy gaullistické tradice a zaměřili bychom se právě na 

důraz zahraniční politiky, přivede nás to k otázce, zda by tato politika měla být v souvislosti 

s etickými standardy, nebo se mají pouze bránit a prosazovat francouzské národní zájmy?73 

Tímto dilematem se ve francouzském prostředí zabýval profesor Charillon, který tvrdí, 

 
71 Perottino, Francouzský politický systém, 235. 
72 Jean Klein, recenze knihy La grandeur: Politique étrangère du général de Gaulle (1958–1969), Maurice 

Vaïsse, Politique étrangère, č. 3 (1998), 668. 
73 Charillon se tématem zabýval v souvislosti se zvolením Nicolase Sarkozyho francouzským prezidentem a 

jeho předvolebním programem. Sarkozy je nicméně vnímán jako jeden z následovníků gaullistické tradice, 

proto je tato zmínka zcela na místě. Viz Frédéric Charillon, „L'éthique : le nouveau mot d'ordre de la 

politique étrangère française ?“, Revue internationale et stratégique, č. 67 (březen 2007), 

https://doi.org/10.3917/ris.067.0087 (staženo 25. března 2021). 



 

 

21 

že posuzovat etiku zahraniční politiky není snadné, protože hned několik příkladů 

z posledních let zahraničně-politického jednání, které byly započaty s dobrým úmyslem, se 

prokázaly jako mylné. Poukazuje na tzv. dvojitou překážku – doktrínu a skutečnost. Ať už 

má kandidát sebelepší program, jehož zahraniční politika je v souladu s etikou, „vede dlouhá 

cesta od chvályhodného prohlášení záměru k formálně proveditelné a udržitelné agendě“.74 

Gaullistická tradice odkazuje k silné zahraniční politice a aktivnímu čelnímu 

představiteli – prezidentovi. Protože se tato bakalářská práce zabývá uplatňováním měkké 

moci Francie za prezidentství Emmanuela Macrona, následující podkapitola přiblíží jeho 

cíle, se kterými v roce 2017 vstupoval do prezidentského úřadu a zodpoví otázku, zda jeho 

vize odpovídají gaullistickému diskurzu. 

2.4 Přichází s Macronem změna? 
Francouzská zahraniční politika se podle Maxima Lefebvra dá rozdělit podle čtyř 

prezidentských přístupů – suverénní a realistická, kolektivní bezpečnosti, multilaterální 

spolupráce, evropské a západní tradice. Výše zmíněný gaullismus je řazen k tradici 

kolektivní bezpečnosti a multilaterální spolupráce. Emmanuel Macron je této tradice 

součástí jeho obrannou politikou a důrazem na pojetí grandeur, mezinárodní spolupráci 

posílenou dalším působením moci (zejména budováním bilaterálních vztahů nebo 

vojenskými projekcemi). Nicméně Macronova diplomacie čerpá ze všech čtyř přístupů 

a ukazuje tím, že za jeho postoji lze nalézt zájem šíření vlivu a hledání vysokého 

francouzského postavení ve světě.75 

V prezidentském křesle střídá Emmanuel Macron předchůdce Françoise Hollanda 

v květnu 2017. Předtím Macron působil od roku 2012 jako generální sekretář Elysejského 

paláce (secrétaire général adjoint de l’Élysée), o dva roky později se stal ministrem 

hospodářství, průmyslu a digitálních technologií (ministre de l’économie, de l’industrie et 

du numérique). Jakožto ministr Macron předložil zákon, který se věnoval daňové reformě 

(Loi Macron). Předkládal ho nicméně parlamentu, kde měla většinu socialistická strana, 

která se s ním zcela neztotožňovala, naopak pravicové strany jej nechtěly podpořit, protože 

se jednalo o zákon navržený ministrem socialistické vlády. Kvůli neshodám se Macron 

rozhodl vládu opustit a v roce 2016 vybudoval novou politickou stranu En Marche!, jež se 

 
74 Frédéric Charillon, „L'éthique“, 88. 
75 Maxime Lefebvre, „Emmanuel Macron et les quatre traditions de la politique étrangère française“, 

Boulevard Extérieur, 27. prosince 2019, https://www.boulevard-exterieur.com/Emmanuel-Macron-et-les-

quatre-traditions-de-la-politique-etrangere-francaise.html (staženo 28. března 2021). 
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definuje centralistickou ideologií. O post prezidenta Francie se Macron ucházel jakožto 

kandidát En Marche!. Hollande pro Francouze neztělesňoval prezidenta, kterého by si přáli, 

a na kterého byli zvyklí. Jeho vize nebyli v souladu s konceptem grandeur. Když tedy 

přichází Macron s vizí velké globální a metropolitní Francie, jeho popularita roste.76 

3. REGION SUBSAHARSKÉ AFRIKY 
Ve francouzské zahraniční politice měla Afrika vždy speciální místo. Paralely lze 

spatřovat v po staletí trvající koloniální historii a následném hledání a definování nového 

vztahu s nezávislými dekolonizovanými státy. Francouzská africká politika se ubírá dvěma 

směry – první se váže k oblasti Maghrebu a druhý k subsaharskému regionu. V poslední 

části bakalářská práce pomocí případových studií přiblíží zahraniční politiku prezidenta 

Emmanuela Macrona v Burkina Faso, Mali a Nigeru. Země spojuje hrozba terorismu na 

společných hranicích, jedná se o rozvojové země, a proto je zde patrný francouzský 

paternalismus. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku, zda se změnila francouzská 

africká politika vůči zemím subsaharského regionu po příchodu Macrona, což je 

demonstrováno na vztahu právě k zmíněným případovým studiím. Nabízí se také podotázka, 

zda se liší přístup Macronovy administrativy vůči vybraným zemím. 

3.1 Vize nového prezidenta 
Bakalářská práce se zabývá působením Francie v regionu subsaharské Afriky, 

zaměříme se proto na africkou zahraniční politiku prezidenta Emmanuela Macrona a jeho 

strategie, se kterými nastupoval do úřadu. V programovém prohlášení se o jeho vizi pro 

Afriku dozvídáme jen velice okrajově. „Zavazuji se hájit zájmy naší země na mezinárodní 

úrovni. Obnovením ambiciózní Evropy, která investuje, a která chrání, a jejíž demokratická 

vitalita a chuť do budoucnosti bude znovuobnovena. A zajištěním nové politiky v Africe, 

kde mír a podnikavý duch vybuduje století, které nyní začíná,“ uvádí Macron v programu.77 

Bližší specifikaci nicméně nenabízí, Francouzům ji nastínil v předvolebních debatách 

a rozhovorech. Afriku opakovaně označoval za „kontinent budoucnosti“, se kterým by chtěl 

 
76 Simon Kuper, „How Emmanuel Macron charmed a nation“, New Statesman, 27. června 2018, 

https://www.newstatesman.com/culture/books/2018/06/how-emmanuel-macron-charmed-nation (staženo 28. 

března 2021). 
77 „Programme: Emmanuel Macron président“, programové prohlášení prezidentského kandidáta Emmanuela 

Macrona, En Marche!, https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-

Emmanuel-Macron.pdf (staženo 28. března 2021), 5. 
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vytvořit ambiciózní partnerství zaměřené na obchod, klima, zaměstnanost, inovace nebo 

stabilitu. Dosáhnout by toho chtěl díky posílení bilaterální pomoci a vzájemné výměně 

aktérů i materiálu. Co se týče otázky tvrdé moci a působení francouzských vojsk například 

v Mali, kandidát Macron uvedl, že se bude chtít zaměřit na úzkou koordinaci s africkými 

zeměmi, nicméně Francie zde tlak nemůže okamžitě uvolnit.78 

Po zvolení prezidentem Macron zahájil své první africké turné v Burkina Faso. Jednalo 

se o neobvyklý začátek, protože oba jeho předchůdci François Hollande i Nicolas Sarkozy 

začínali v Senegalu. Ve svém projevu na Univerzitě Ouagadougou představil vizi 

modernizace vztahů Francie a Afriky a zlepšení francouzského obrazu, odvrácení se od 

Françafrique79 a přeorientování se na linii spolupráce. Aby nově zvolený prezident získal 

sympatie obyvatel kontinentu a dokázal je přesvědčit o svém záměru, musel přijít s projekty 

v oblasti hospodářství, podnikání, vzdělávání, kultury a sportu.80 Jeho proslov bývá 

považován za definování Macronovy africké zahraniční politiky a hovoří se o něm jako 

o Discours de Ouagadougou, bakalářská práce mu věnuje následující samostatnou 

podkapitolu. Prezident se v něm distancuje od politiky založené na třech pilířích (obchodu, 

měnové politice a rozvojové pomoci), která podle něj byla ustanovena jakožto kompenzace 

alžírské politiky.81  

3.1.1 Discours de Ouagadougou 

Čerstvě zvolený francouzský prezident Emmanuel Macron hned na začátek své řeči 

v Burkina Faso v listopadu 2017 předznamenal, že vztah Francie a Afriky se po dobu jeho 

prezidentství změní, když prohlásil: „Už není francouzská africká politika“. Chtěl tím 

poukázat na rozmanitost kontinentu a zdůraznit, že svůj projev neadresuje pouze zemi, 

ve které ho pronášel, ani regionu západní, natož frankofonní části Afriky. „Všechny tyto 

 
78 Pascal Hérard, „Présidence Macron : quelle politique avec l'Afrique ?“, TV5 Monde, 8. května 2017, 

https://information.tv5monde.com/info/presidence-macron-quelle-politique-avec-l-afrique-168473 (staženo 

28. března 2021). 
79 Françafrique je pojem vnímaný v souvislosti s Francií a jejími bývalými koloniemi velice pejorativně. 

Odkazuje na vztah vytvořený po dekolonizaci v období od 50. let 20. století zhruba do konce studené války. 

Někdejší prezident Charles de Gaulle pověřil Jacquese Foccarta, aby vytvořil systém zachovávající 

francouzský vliv v Africe. Systém měl pod kontrolou oblasti obchodu, měnové politiky, kultury. Stabilitu 

kontinentu měla zajišťovat francouzská intervenční politika. Oporou systému byly vybudované vřelé vztahy 

mezi africkými a francouzskými vysokými představiteli. Toto schéma bylo podporováno západními zeměmi, 

které v kontextu studené války nechtěly, aby Afrika spadla pod sovětskou sféru vlivu. Důsledkem politiky 

byla vysoká zadluženost a politická nestabilita bývalých kolonií. 
80 Geneviève Sagno, „Françafrique : la politique africaine de la France de Mitterrand à Macron“, BBC, 28. 

listopadu 2017, https://www.bbc.com/afrique/region-42144947 (staženo 28. března 2021). 
81 François Gaulme, „Emmanuel Macron et l´Afrique. La vision et l´héritage“, Études de l´Ifri (2019), 9, 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/gaulme_macron_afrique_2019.pdf (staženo 30. března 

2021). 
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bariéry byly uměle vytvořeny a je nutná rekonstrukce vzájemných vztahů,“ konstatoval. 

Dále zdůraznil, že Afriku vnímá jako kontinent budoucnosti a hodlá k němu tak přistupovat. 

Macron se v návaznosti vyjádřil také ke společné minulosti, když připustil francouzské 

selhání za „zločiny kolonialismu“ a dodal, že Francie už není nadále autoritou, která by měla 

určovat, co se bude na africkém kontinentu odehrávat. „Afrika je do francouzské paměti 

vryta. Do její kultury, historie, identity. Je to síla, kterou chci budovat, a ze které chci čerpat 

pro nynější vztah Francie a Afriky,“ pronesl.82 

Společné výzvy Macron jmenoval v oblasti terorismu, řešení otázky klimatu, 

demografických výzev (a s nimi spojenou urbanizaci), také demokratizaci a podporu 

demokracie.83 Jako svůj hlavní poradní orgán v obecných afrických záležitostech 

a jmenování požadavků označil Prezidentskou radu pro Afriku (Conseil présidentiel pour 

l´Afrique), jejímž cílem je vytvořit vizi pro celý africký kontinent, neboť odmítá rozlišovat 

mezi anglofonní a frankofonní Afrikou. Na tom by podle prezidenta měla pracovat skupina 

mladých podnikatelů s africkými kořeny, jež by měla své návrhy pravidelně konzultovat jak 

s podnikateli a státními činiteli v Africe tak s Elysejským palácem. Nejedná se však pouze 

o dočasnou iniciativu, Rada byla vytvořena kvůli trvalému odkazu a institucionální 

existenci.84 

Lepší koordinaci boje proti terorismu by podle francouzského prezidenta měla zajistit 

struktura uskupení G5 Sahel85, které Francie poskytla finanční i vojenskou podporu, a navíc 

vybudovala organizační štáb. S ohledem na francouzské vojenské akce v Mali Macron 

vyzdvihl rozhodnutí svého předchůdce Françoise Hollanda jakožto „odvážné rozhodnutí“, 

které mělo vést k zastavení aktuálního postupu teroristických aktivit. „Francie byla vždy po 

boku Afriky, když šlo o její stabilitu,“ komentoval Macron.86 

 
82 „Discours d'Emmanuel Macron à l'Université de Ouagadougou“, projev prezidenta Emmanuela Macrona 

na Univerzitě Ouagadougou, Élysée, 27. listopadu 2017, https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-829-

fr.pdf (staženo 8. dubna 2021), 1–2. 
83 Ibid., 3–4. 
84 Ve stálém zastoupení Rady je celkem 12 členů z toho pouze jeden z nich je vystudovaný kariérní diplomat, 

ostatní jsou podnikatelé. Viz Florence Richard, „Macron en Afrique : le baptême du feu du Conseil 

présidentiel pour l'Afrique“, France 24, 29. listopadu 2017, https://www.france24.com/fr/20171129-afrique-

burkina-faso-emmanuel-macron-conseil-presidentiel-cpa (staženo 28. března 2021). 
85 G5 Sahel je uskupení pěti subsaharských zemí – Burkina Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru. Jeho 

cílem je zlepšení koordinace v otázkách bezpečnostní a obranné politiky. Bylo ustanoveno v roce 2014 

v reakci na Operaci Barkhane. 
86 Touto obranou Hollandova rozhodnutí si do jisté míry protiřečil se svým záměrem a závazkem francouzské 

neangažovanosti vůči africkým záležitostem. Viz Emmanuel Macron, „Discours d'Emmanuel Macron 

à l'Université de Ouagadougou“, 6. 
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Problematika vzdělávání v Africe je podle francouzského prezidenta klíčová, protože 

v Africe je 70 % lidí mladších 30 let a aby byla zajištěna kvalitní budoucnost na kontinentu, 

je nutná vzdělaná populace. Proto Macron představil svou vizi o sdíleném vzdělávání 

zahrnující školení afrických učitelů, studentské výměny, dvojí univerzitní diplomy, společné 

online kurzy. Aby se tato vize podařila, nabídl africkým představitelům možnost podílet se 

na vytvoření dlouhodobé vzdělávací strategie. V této fázi svého proslovu Macron také 

apeloval na svobodu volby, která by měla být součástí africké politiky. Nejen s ohledem na 

vzdělávání jako celku, ale především svobodné volby pro dívky a jejich možnosti studovat. 

„Chci, aby si každá dívka v Africe mohla vybrat, zda se ve 13 letech vdá, nebo bude mít ve 

14 letech děti. Ne proto, že to chce francouzský prezident, ale protože to chcete vy,“ dodal 

Macron.87  

V poslední části svého projevu se francouzský prezident věnoval oblastem kultury, 

sportu a jazyka. Prohlásil, že není možné, aby si Francie nechávala zabavená africká díla 

z dob kolonialismu a zavázal se k restituci afrických děl.88 Upozornil na důležitost rozvoje, 

kterého společnost dosahuje při práci se svým kulturním dědictvím, a protože francouzská 

a africká kultura má mnoho společného, jak už Macron v řeči uvedl, a představil plán na 

Sezónu africké kultury (Saison des cultures africaines), která se měla ve Francii odehrát 

v roce 2020.89 Také oblast sportu považoval Macron zmínit jako důležitou ve svém projevu, 

především s ohledem na blížící se olympijské hry v Paříži, které se budou konat v roce 2024. 

Vyzval proto africké představitele, aby vytvořili potřebnou infrastrukturu pro trénink 

afrických talentů. Posledním bodem Macronovi vize byl francouzský jazyk, který 

představuje most v komunikaci Francie a Afriky. Vyzval obyvatele, aby ho nevnímali jako 

nástroj Francie, protože „francouzština je pro všechny“. Nechal se také slyšet, že by rád 

nechal vytvořit nový projekt pro frankofonii, který by se stal nástrojem kulturního vlivu pro 

africkou tvorbu.90 

Reakce vůči Discours de Ouagadougou byly smíšené. Tisk na jedné straně oceňoval 

Macronovu upřímnost, solidaritu a odpovědnost v souvislosti s obdobím kolonialismu, na 

straně druhé ho ale kritizoval pro jeho nekonkrétnost. Například Friederike Röder napsala 

na webu neziskové organizace ONE, která se zaměřuje na boj proti chudobě, že Macronův 

 
87 Ibid., 10. 
88 Ibid., 15. 
89 Ibid., 16, Kvůli pandemii koronaviru byla akce Saison Africa2020 přesunuta na prosinec 2020 až červenec 

2021 a probíhá především v online prostředí. 
90 Ibid., 17–18. 
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projev v Burkina Faso nepůsobil důvěryhodně. Zaměřila se zejména na část, ve které 

francouzský prezident hovořil o vzdělávání a rovných příležitostech pro dívky: „Pokud jde 

o zásadní otázku práv žen, musí Francie hovořit se svými evropskými a africkými protějšky, 

aby zajistila, že budou všichni tato práva respektovat. Musí však také jít příkladem. Dnes je 

pouze 0,15 % francouzské bilaterální rozvojové pomoci primárně zaměřeno na programy 

pro ženy a dívky.“91 

3.2 Případové studie 
Bakalářská práce se doposud zabývala teorií mocenských vztahů, následně objasnila 

okolnosti týkající se francouzské zahraniční politiky, její specifika vůči zemím subsaharské 

Afriky a diskurz nastavený zvoleným prezidentem Emmanuelem Macronem. Následující 

kapitola a její části se budou věnovat případovým studiím, na kterých se autorka snaží 

analyzovat linku mezi představenou teorií a její praktickou podobou. Každá podkapitola 

bude kopírovat stejnou strukturu, ve které autorka nastíní vývoj vztahu Francie 

s dekolonizovanou zemí, následně se zaměří na působení orgánů francouzské administrativy 

a plnění závazků vzešlých z Macronova projevu v Ouagadougou, opírat se bude o nástroje 

stanovené teoretickým konceptem. Rozbor by měl odpovědět na následující otázky: Změnila 

se francouzská africká politika vůči zemím subsaharského regionu s příchodem prezidenta 

Macrona? Liší se francouzský přístup k nim? 

3.2.1 Burkina Faso 

Nynější oblast Burkina Faso byla od konce první světové války až do 80. let známá 

jako Horní Volta. Země se v poválečné době vyznačovala silným příklonem k Francii. 

V referendu v roce 1958 se vyslovila většina občanů pro setrvání ve Francouzském 

společenství, nicméně už o dva roky později se stát stal plně nezávislým a přejmenoval se 

na Republiku Horní Volta.92 Prezidentem byl zvolen Maurice Yaméogo z Voltského 

demokratického svazu. Ústava stanovila, že se každých pět let budou konat volby 

prezidentské i do Národního shromáždění. Tento demokratický trend se nicméně dlouho 

neudržel, protože brzy po ustanovení prezident zakázal činnost ostatních politických stran, 

 
91 Röder tím upozornila na nedostatek legitimity Macronova předsevzetí. Legitimita je přitom jedním ze 

základních atributů, které musí být splněny, aby mohla být šířena měkká moc, jak bakalářská práce 

upozornila už dříve. Viz Friederike Röder, „REACTION – Discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou“, 

ONE, 28. listopadu 2017, https://www.one.org/fr/press/reaction-discours-demmanuel-macron-a-

ouagadougou-2/ (staženo 9. dubna 2021). 
92 Jan Klíma, Dějiny Afriky: vývoj kontinentu, regionů a států (Praha: Lidové noviny, 2012), 295–296. 
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což vyvolalo v zemi zklamání z nezávislosti. Když v roce 1966 Yaméogo zfalšoval 

prezidentské volby, vyvolalo to vlnu demonstrací a následně byl vojenským pučem sesazen. 

Do čela země se dostal Abubakar Sangoulé Lamizana, který zachovával profrancouzské 

směřování Horní Volty, zahájil však dialog také kupříkladu se Sovětským svazem. 

Referendem z roku 1970 vznikla civilní vláda, ale ani ta se u moci příliš dlouho neudržela, 

protože už o čtyři roky později Lamizana ruší ústavu a přebírá vládu. Ve stejném roce navíc 

začíná příhraniční konflikt s Mali (který práce blíže přiblíží právě u případové studie Mali). 

Situace se nicméně nevyhrotila, jako tomu bylo u Lamizanova předchůdce, a došlo ke 

zklidnění v roce 1977, kdy vstoupila v platnost nová ústava následovaná demokratickými 

volbami, které na postu prezidenta potvrdily Lamizana. Jan Klíma k nestabilitě země 

poznamenává: „Nedostatek vědomí společné identity, hospodářské potíže a politický neklid 

učinily z Horní Volty jeden z nejméně stabilních států západoafrického regionu.“93 

Prezidentské volby v roce 1978 vyhrál Lamizana jen se slabou většinou 56 % hlasů, 

což v zemi vyvolalo stávky a o dva roky později byl z postu sesazen. Nový vůdce Saye Zebo 

zrušil ústavu z roku 1977, ale jinak neprovedl žádné další zásadní proměny systému, což se 

ovšem neukázalo jako vhodné řešení, protože občané byli dále nespokojeni a v roce 1981 

začali protestovat. Lídrem se následně stal Jean-Baptiste Ouédraogo, který zakázal činnost 

politických stran a jeho hlavní agendou se stala snaha o zastavení ekonomického propadu a 

stabilizace země. K moci se snažil dostat také Thomas Sankara, které mu se to povedlo až 

v roce 1983 krvavým převratem. Stal se premiérem a 4. srpna 1984 prosadil změnu názvu 

země na Burkina Faso (Země spravedlivých lidí), kterým chtěl zdůraznit odklon od 

koloniální éry a dodat odvahu obyvatelům země. Jeho program byl značně 

antiimperialistický a netajil se svou přízní vůči komunistickým představitelům. Sankara byl 

zavražděn 15. října 1987 při převratu Blaise Compaorého.94 Jeho smrt budí dodnes 

kontroverze, a to zejména kvůli možným motivům jeho vraždy – panuje domněnka, že jeho 

vražda souvisí s dřívější návštěvou francouzského politika Guya Penneho a znepokojením 

francouzské administrativy příklonem Sankary k socialistickému režimu. Pod vedením 

 
93 Jan Klíma, Dějiny Afriky, 356. 
94 Compaoré by mohl být už brzy souzen kvůli okolnostem Sankarovy smrti. Zpravodajské služby o tom 

informují od 13. dubna 2021. Přesné datum soud nezveřejnil, podle jednoho z právníků by k němu ale mělo 

dojít v blízké době. Viz Emmanuel Akinwotu, „Burkina Faso ex-president Compaoré to face trial over 

Thomas Sankara murder“, The Guardian, 13. dubna 2021, 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/13/trial-in-absentia-burkina-faso-ex-president-blaise-compaore 

(staženo 15. dubna 2021). 
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Compaorého politická linie Burkina Faso směřovala opět k demokracii a spolupráci 

s Francií.95  

V souvislosti s nestabilitou státu a obecně západoafrického regionu místní armádní 

složky přijaly americké instruktory, kteří měli dopomoci region stabilizovat. Proti armádním 

praktikám vojáků Burkina Faso, během nichž přišel o život jeden student, v roce 2011 začali 

občané protestovat.96 Jednalo se o intenzivní masové protesty trvající téměř půl roku, během 

nichž došlo k zapálení několika policejních stanic, rabování a násilnostem. Situaci se 

podařilo uklidnit v červnu téhož roku, kdy odpor demonstrantů donutil armádu k ústupu 

a prezidenta Compaorého ke komunikaci a vstřícným krokům vůči zemědělcům, 

podnikatelům i studentům.97  

V roce 2014 se blížily prezidentské volby a Blaise Compaoré chtěl prosadit ústavní 

změnu, která by ho opravňovala obhájit mandát. Krok však vyvolal nepokoje, které započaly 

27. října pochodem žen. Jednalo se o symbolický pochod, se kterým se nesl slogan: „Když 

jdou ven ženy, je to konec pro Blaise.“ Následoval týden masivního odporu. Tuto periodu 

deník Le Monde nazval jako „šest dní, které změnily Burkina Faso“, jež vedly k oznámení 

rezignace prezidenta.98 Následně bylo 16. listopadu rozhodnuto, že bývalý ministr zahraničí 

Michel Kafando bude jmenován dočasným prezidentem. V dubnu 2015 se stal Roch Marc 

Christian Kaboré zvoleným prezidentem.99 

Zvolením Kaborého prezidentem Burkina Faso se dostáváme do současnosti, protože 

se u moci udržel po dobu let zkoumaných bakalářskou prací (2017–2020) a v závěru roku 

2020 svůj mandát obhájil. Tato práce pojednává o vztahu Francie s vybranými zeměmi 

subsaharské Afriky, proto je nyní důležité zmínit povahu vztahu mezi oběma prezidenty. 

Emmanuel Macron se s Rochem Kaborém setkal poprvé při svém africkém turné, kde právě 

v hlavním městě Burkina Faso přednášel svůj diskurz francouzské africké politiky. Návštěva 

francouzského prezidenta podle Kaborého upevnila vzájemné vztahy a otevřela dveře 

 
95 Jan Klíma, Dějiny Afriky, 433–434. 
96 Ibid., 509. 
97 Rémi Carayol, „Burkina Faso : la manière forte contre les mutins suffira-t-elle ?“, Jeune Afrique, 20. 

června 2011, https://www.jeuneafrique.com/191232/politique/burkina-faso-la-mani-re-forte-contre-les-

mutins-suffira-t-elle/ (staženo 15. dubna 2021). 
98 Elise Barthet, „Six jours qui ont changé le Burkina Faso“, Le Monde, 3. listopadu 2014, 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/11/03/six-jours-qui-ont-change-le-burkina-

faso_4517145_3212.html (staženo 15. dubna 2021). 
99 Kaboré má vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, které získal ve Francii, první politické zkušenosti 

sbíral v kabinetu Compaorého, nicméně ještě před revolucí z jeho strany odešel a založil vlastní. Viz Sten 

Hagberg, Ludovic Kibora, Fatoumata Ouattara a Adjara Konkobo, „Au cœur de la révolution burkinabè“, 

Anthropologie & développement, č. 42–43 (2015), 204–219, http://journals.openedition.org/anthropodev/499, 

DOI: 10.4000/anthropodev.499 (staženo 15. dubna 2021). 



 

 

29 

k vyřešení několika konfliktů – prvním je operace Burkhane100 a druhým odtajnění okolností 

ohledně vraždy Thomase Sankary, viz výše. Elysejský palác také přislíbil uskutečnit některé 

projekty prostřednictvím Francouzské rozvojové agentury (Agence Française 

de Développement).101 

Země mají mezi sebou velmi intenzivní bilaterální vztahy. Francouzské stálé 

zastoupení v Burkina Faso vede od roku 2019 Luc Halade (francouzským velvyslancem byl 

za Macronova prezidentství ještě Xavier Lapeyre de Cabanes).102 

Francie označuje Burkina Faso jako jednu z 19 prioritních zemí francouzské rozvojové 

politiky. Ta se v první řadě soustředí na podporu základních služeb (voda, vzdělávání, 

energetika) a místní rozvoj (urbanismus). Francouzská expertiza v zemi provádí sedm 

projektů financovaných vysílanou zemí a Evropskou unií v celkové hodnotě přibližně 

21 milionů eur. Nezanedbatelná je také míra ekonomických vztahů, francouzské úřady 

uvádí, že v roce 2019 byla Burkina Faso 12. příjemcem a 29. dodavatelem země. Jak již bylo 

zmíněno, a na co Emmanuel Macron odkazoval ve svém Discours de Ouagadougou, 

vzdělávání je jednou z prioritních oblastí spolupráce, která se projevuje v počtu výměnných 

pobytu, stipendií nebo spolupráce na výzkumu (studenti Burkina Faso si nejčastěji vybírají 

Francii jakožto cílovou destinaci – v roce 2019 jich bylo více než 2500; Francie uvolnila 

0,6 milionu eur na stipendia).103 

V oblasti kultury a vzdělávání představují pro Francii zásadní pilíře především 

z hlediska frankofonie. Jelikož Burkina Faso se řadí mezi země, kde je francouzština 

úředním jazykem, můžeme zde pozorovat síť vzdělávacích institucí, které se s těmito 

oblastmi pojí. Francouzská státní instituce, která spadá pod gesci ministerstva zahraničí 

a kultury – Institut français má v Burkina Faso dvě pobočky, které se nachází v hlavním 

městě Ouagadougou a v Bobo-Dioulasso. Institut zde nabízí výběr z francouzských filmů 

 
100 Operace Burkhane je vojenská intervence v Mali, která probíhá již od roku 2014, kořeny problému se ale 

váží ke státnímu převratu z roku 2012. Na jedné straně konfliktu stojí francouzské jednotky po boku zemí G5 

Sahel, Estonska nebo také Česka, na straně druhé jsou stoupenci Islámského státu. Macron dlouhodobě hájí 

zapojení Francie do boje proti terorismu (islamismu) a proto nepředpokládá stahování svých vojsk, což je 

opačný postoj, který donedávna prosazovaly Spojené státy ještě za prezidentství Donalda Trumpa. 
101 Pascal Airault, „Roch Kaboré: «Le Burkina Faso n’a pas de problème interreligieux. Mais il y a des 

minorités illuminées»“, Opinion, 11. července 2018, https://www.lopinion.fr/edition/international/roch-

kabore-burkina-faso-n-a-pas-probleme-interreligieux-il-y-a-154698 (staženo 15. dubna 2021). 
102 „L´Ambassadeur“, La France au Burkina Faso, Ambassade de France à Ouagadougou, 

https://bf.ambafrance.org/-L-Ambassadeur- (staženo 19. dubna 2021). 
103 „Relations bilatérales: Burkina Faso“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, 

naposledy upravené 8. února 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/relations-

bilaterales/ (staženo 16. dubna 2021). 
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a audio ukázek, představení, expozice a přístup k mediatéce, jeho součástí je také Campus 

France, který zprostředkovává studentské pobyty.104 

V Burkina Faso je zhruba sto francouzských dceřiných společností, které se soustředí 

na odvětví zemědělství, potravinářský průmysl, stavebnictví nebo bankovnictví. Oblast 

bezpečnosti je vzhledem k výzvám, které v subsaharské oblasti představuje terorismus, 

velmi důležitá a intenzivní. Váže se zejména k operaci Barkhane zahájenou v srpnu 2014, 

podpořenou vznikem skupiny G5 Sahel a upevněnou mezivládní dohodou podepsanou 

v roce 2018.105 

Aplikujeme-li výše zmíněné na teoretický rámec duality moc, vychází nám z toho, že 

Francie pod vedením Macrona využívá všech jejích prostředků. V případě uplatňování 

vojenské tvrdé moci argumentuje ochrannou politikou na základě aliance a vzájemných 

dohod. Z pohledu ekonomiky v Burkina Faso podnikají francouzské společnosti, funguje 

zde vzájemný obchod, Macronova administrativa zemi poskytuje také finanční pomoc 

prostřednictvím rozvojové agentury. Měkká moc je upevňována díky tradiční i veřejné 

diplomacii. Podle státnických návštěv, poskytování stipendijních programů, výměnných 

pobytů v rámci Campus France či působení dvou francouzských institutů, lze usuzovat, že 

i v tomto ohledu francouzská africká politika koná. 

3.2.2 Mali 

Stát Mali byl v koloniálním období označován jako Francouzský Súdán. Během 

kolonialismu se příliš nepodařilo území modernizovat, nebyla zde průmyslová centra, ani se 

nevybudovala infrastruktura. Emancipační boje o osamostatnění od Francie tak vedly 

odbory státní správy, které v roce 1957 vybojovaly částečnou nezávislost, o tři roky později 

vznikla samostatná Republika Mali. Do jejího čela byl zvolen prezident Modibo Keïta, který 

byl jedním z odborářů a následně prosazoval africký socialismus, odklon od Francie 

a západních zemí (přerušil například i styky se Senegalem, který měl s Francií dobré vztahy), 

začal poptávat zbraně na Východě.106  

Od vyhlášení nezávislosti měl Keïta výsadní postavení. Byl prezidentem, premiérem, 

ministrem zahraničí i bezpečnosti zároveň. Privilegií se těšila i jeho strana Súdánský svaz. 

 
104 „L’Institut français“, Institut Français du Burkina Faso, https://institutfrancais-burkinafaso.com/ (staženo 

15. dubna 2021). 
105 „Relations bilatérales: Burkina Faso“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, 

naposledy upravené 8. února 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/relations-

bilaterales/ (staženo 16. dubna 2021). 
106Jan Klíma, Dějiny Afriky: 292–293. 
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V 60. letech navazoval přátelské styky se Sovětským svazem, Spojenými státy nebo 

Izraelem, naopak napětí panovalo ve vztahu k Francii. To se projevilo v roce 1962, kdy Mali 

opustilo obchodní zónu franku a zavedlo vlastní měnu. Vedlo to nicméně k omezení dovozu 

a ekonomické nestabilitě, a tak se o čtyři roky později země vrátila do západoafrické měnové 

skupiny. V roce 1968 bylo značné pnutí mezi prezidentem Keïtou a armádou, které vyústilo 

ve vojenský puč, jež v zemi nastolil diktaturu.107 

Po převratu se do popředí dostal Moussa Traoré, který byl v roce 1978 oficiálně zvolen 

prezidentem. O rok později stanovil vlastní stranu Demokratický svaz maliského lidu jako 

jedinou povolenou. Následně v roce 1985 nechal Traoré upravit ústavu, aby mohl být 

doživotním prezidentem. Ve stejném roce došlo podruhé (poprvé krátce na přelomu 1974–

1975) ke střetu s Burkina Faso o území Agacher. Stanovení definitivní hranice určil až v roce 

1987 Mezinárodní soud v Haagu. Později v 1990 narůstal odpor proti vojenskému režimu 

a následně došlo k jeho svržení. Volby napřesrok stanovené novou ústavou vybraly Alfa 

Umara Konarého jako prezidenta.108 

O 10 let později vyhrál volby Amadu Toumani Touré a postavil vládu napříč 

politickým spektrem. Vedlo to ke stabilitě a obhájení mandátu v následných volbách. 

Arabské jaro v roce 2011 nezasáhlo pouze země na severu Afriky, dotklo se také 

subsaharských států. Demokratický vývoj Mali přerušil armádní puč kapitána Amadou Haya 

Sanoga a zároveň i povstání etnických Tuaregů v roce 2012. Sanogo měl v plánu vyhlásit 

řádné volby, jeho plány však zhatila politická krize vyvolaná vyhlášením nového státu 

Azawad Tuaregy (ustanovil se zde islám s právem šaría). Klíma k rozpadu Mali 

poznamenává: „Potvrdil tendenci k rozpadu umělých koloniálních celků u trvající, 

či dokonce vzrůstající nebezpečí militarizace, za něž nese odpovědnost světový obchod 

se zbraněmi vycházející z Evropy a Ameriky.“109 

Krize roku 2012 však nabrala dalekosáhlejší spád, než jak se mohlo jevit zpočátku, 

přetrvává totiž až do současnosti. Jak vyplývá z výše zmíněného, Mali se muselo 

vypořádávat s dvojí krizí najednou. První z nich byla krize vyvolaná pučem, druhá se 

odehrávala na severu země a týkala se etnického rozdělení a nároků kladených Tuaregy. 

První krizi se podařilo vyřešit pod nátlakem, který plynul z druhé jmenované – země 

 
107 Ibid.: 350–351. 
108 Ibid.: 424–426. 
109 Ibid.: 499–500. 
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potřebovala stabilní vládu, která by zajistila komunikaci se zahraničím.110 Po uvalení sankcí 

rezignoval kapitán Sanoga a nahradil ho dočasný prezident Dioncounda Traoré, následně se 

úřadu ujal zvolený prezident Ibrahim Boubacar Keita, jež byl v úřadu do srpna roku 2020.111 

Francouzsko-malijské vztahy se odvíjely na bázi spolupráce, založené na historické 

a kulturní tradici, podpořené významnou malijskou diasporou ve Francii, a naopak výskytem 

několika tisíců francouzských občanů v Mali.112 V průběhu let ohraničujících časové 

vymezení bakalářské práce (2017–2020) se uskutečnilo několik státních návštěv, nejvíce se 

jich konalo v roce 2017. Emmanuel Macron odletěl na svou první návštěvu Mali hned 5. den 

po zvolení prezidentem (jednalo se o jeho druhou zahraniční návštěvu od inaugurace, první 

navštívenou zemí bylo Německo), setkal se s malijským protějškem a vojáky účastnícími se 

operace Barkhane. Macron do Mali cestoval poté znovu za měsíc v rámci summitu G5 Sahel. 

Představitelé států se v témže roce setkali ještě na pařížské půdě v Elysejském paláci, kam 

přijal pozvání prezident Keita.113 

Stát Mali je často spojován s válkou proti terorismu, která zde již téměř deset let 

probíhá, je to také agenda, které se věnovalo nejvíce prostoru ve francouzsko-malijském 

dialogu. Macron už během prezidentské kampaně deklaroval, že operace v Mali je pro něj 

velice důležitá, což prokázal svou následnou přítomností v regionu. Při návštěvě uvedl, že 

Francie hodlá v bojích pokračovat, dokud bude v zemi džihád, a že se pokusí o rozšíření 

spojenecké vojenské základny, o čemž Macron dříve jednal například s Německem.114 

 
110 Grégory Chauzal a Thibault van Damme, „The roots of Mali’s conflict: Moving beyond the 2012 crisis“, 

CRU report (březen 2015): 10–16, 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/The_roots_of_Malis_conflict.pdf (staženo 15. dubna 

2021). 
111 Po sporných výsledcích voleb z jara 2020 došlo v polovině srpna k vojenskému puči, Keita byl donucen 

rezignovat a rozpustit Národní shromáždění. Keita byl u moci od roku 2013 a znovuzvolen v roce 2018 na 

dalších pět let. Vojenskému puči předcházely masivní demonstrace označované jako největší projev 

občanských nepokojů od roku 2012. Viz Henrique Valadares, „Mali: de la crise politique au coup d´État 

militaire“, France 24, 19. srpna 2020, https://www.france24.com/fr/20200819-mali-de-la-crise-politique-au-

coup-d-%C3%A9tat-militaire (staženo 16. dubna 2021). 
112 Francouzská komunita v Mali čítala v roce 2019 na 8 592 občanů, malijská komunita ve Francii je zhruba 

desetinásobná, ovšem je třeba zdůraznit, že se jedná o osoby s platným povolením k pobytu. Viz „Relations 
bilatérales: Mali“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, naposledy upravené 

8. února 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/relations-bilaterales/ (staženo 17. dubna 

2021). 
113 Ibid. 
114 Florence Richard, „Terrorisme au Sahel : Macron hérite du bourbier“, France 24, 19. května 2017, 

https://www.france24.com/fr/20170518-mali-france-emmanuel-macron-sahel-terrorisme-gao-barkhane-fidh 

(staženo 17. dubna 2021); BBC, „Macron in Mali: France will be 'uncompromising' in fight against 

terrorists“, BBC, 19. května 2017, https://www.bbc.com/news/world-europe-39968319 (staženo 17. dubna 

2021). 
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Kromě již zmíněné vojenské spolupráce má vzájemná vazba několik dalších vrstev. 

Z hlediska ekonomiky zůstává Francie hlavním partnerem, působí zde nejvíce společností, 

které nabízejí množství pracovních pozic, je to také zahraniční aktér, který přispívá značné 

finance do státního rozpočtu. Francie je druhým největším dodavatelem v Mali, které je 

zároveň 10. příjemcem francouzského zboží. Francouzské společnosti v Mali působí 

v digitálním odvětví, v médiích, petrochemických závodech, letecké dopravě nebo 

bankovnictví.115 

Z hlediska rozvojové pomoci Mali patří mezi 19 prioritních zemí, získalo 96,5 milionu 

eur z grantů Francouzské rozvojové agentury (Agence Française de Développement). 

Bilaterálních dohod má Mali nejvíce uzavřeno se Spojenými státy, Francie je však hned 

následuje. Na stálém zastoupení Francie v Mali se podílí velvyslanec Joël Mayer (na začátku 

Macronova mandátu byla francouzskou velvyslankyní v Mali Evelyne Decorps).116 

Upevňovat francouzsko-malijské vztahy pomáhá také síť kulturních a vzdělávacích 

center. Mezi ně patří například Výzkumný institut pro rozvoj (Institut de recherche pour le 

développement) nebo Institut français.117 Francouzský institut, který řídí francouzské 

ministerstvo zahraničí a kultury, má v Mali jednu pobočku, jež kromě svých tradičních 

nabídek jazykových kurzů francouzštiny a její certifikace nebo možnosti vycestovat za 

studiem do Francie (v rámci Campus France), nabízí také kurzy bambarštiny nebo 

alfabetizace.118 

V případě Mali se zdá být při analýze prostředků zmíněných v teoretickém rámci 

duality moci vyzdvižen aspekt tvrdé vojenské moci. Opět se však nejedná o typ chování 

donucovací či zastrašovací, ale o ochranu. Jak bylo zmíněno výše v historickém přehledu po 

dekolonizaci, právě v Mali došlo k eskalaci konfliktu s teroristickou skupinou, která se 

později rozprostřela na příhraniční území tří subsaharských zemí. Není tedy překvapením, 

že právě řešení tohoto konfliktu determinuje francouzskou africkou politiku vůči Mali. 

Nicméně jak bylo zmíněno výše, vojenská angažovanost je podmíněna vzájemnou aliancí 

a bilaterální dohodou. Ekonomický ráz vztahů odráží potřebu Mali investovat do rozvoje, 

 
115 „Relations bilatérales: Mali“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, 

naposledy upravené 8. února 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/relations-

bilaterales/ (staženo 17. dubna 2021). 
116 „L´Ambassadeur“, La France au Mali, Ambassade de France à Bamako, https://ml.ambafrance.org/-L-

ambassadrice- (staženo 19. dubna 2021). 
117 „Relations bilatérales: Mali“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, 

naposledy upravené 8. února 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/relations-

bilaterales/ (staženo 17. dubna 2021). 
118 „Centre de langues: Cours“, Institut français Mali, http://www.institutfrancaismali.org/ (staženo 17. dubna 

2021). 
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čemuž pomáhají francouzské peníze. Kulturní a vzdělávací centra se v zemi nezaměřují 

pouze na výuku francouzštiny, ale suplují také místní vzdělávací systém, když do nabídky 

svých kurzů zahrnují také alfabetizaci a bambarštinu. Státnické návštěvy pak posilují 

legitimitu francouzské africké politiky a upevňují její měkkou moc. 

3.2.3 Niger 

Niger byla v polovině minulého století silně ekonomicky nerozvinutá země, přesto 

v roce 1958 vyhlásila autonomii na Francouzském společenství a o dva roky později se těšila 

z úplné nezávislosti a nového názvu Republika Niger.119 Prezidentem byl zvolen Hamani 

Diori, který se už v roce 1963 musel vypořádat s pokusem o převrat a povstáním, napřesrok 

dokonce unikl atentátu. Opoziční nálady mu pomáhali potlačit francouzští poradci 

a přítomné vojenské jednotky.120 

V 70. letech zemi sužovalo sucho, které vyvolalo bídu. Neschopnost vlády řešit 

vyvstalé problémy vytvořila prostor pro korupci, což vedlo k odporu vládního důstojníka 

Sejni Kunčé, který v roce 1974 rozpustil Národní shromáždění, zakázal politické strany 

a nechal se nejvyšší vojenskou radou zvolit prezidentem. Začal se angažovat na 

mezinárodním poli, a kromě Francie spolupracoval se Španělskem nebo Japonskem, 

především kvůli prodeji uranu, díky němuž měla země zisky.121 

Nastolená vojenská diktatura stát stabilizovala. Roku 1987 však Kunčé zemřel a moc 

po něm převzal jeho synovec Ali Saibou. V 90. letech se proti režimu začali bouřit studenti, 

kteří podnikali demonstrace a žádali demokratizaci. Vedly k tomu, že se v roce 1993 konaly 

prezidentské volby, které zvolily Mamadou Ousmane hlavou státu. Demokratický režim 

však příliš dlouho nevydržel, jelikož už roku 1996 plukovník Ibrahim Baré Maïnassara 

provedl převrat. Byla zavedena nová ústava prezidentského typu. Nicméně ani Maïnassara 

se neukázal jako vhodný vůdce nigerijského lidu, o tři roky později byl zavražděn vlastní 

ochrankou. Následné volby vyhrál Tandya Mamadou.122 

Přelom tisíciletí se v Nigeru nesl na vlně etnických sporů, které byly poháněny 

především povstáním Tuaregů (stejně jako v Mali) od roku 2007 do 2009. Klíma 

poznamenává, že občanská válka byla důkazem neschopnosti vlády kontrolovat sever země. 

Prezidentské snahy upravit ústavu vyvolaly v roce 2010 vojenský převrat a svržení 

 
119 Jan Klíma, Dějiny Afriky, 297. 
120 Ibid., 352. 
121 Ibid. 
122 Ibid., 437–438. 
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Mamadoua. Volby rok poté vyhrál Mahamadou Issoufou, který uvedl do úřadu premiéra 

etnického Tuarega. Mělo to přispět k urovnání problému v severní části Nigeru.123 

Issoufou stál v čele Nigeru po dvě funkční období, mandát mu vypršel v dubnu 2021, 

byl tedy prezidentem i během zkoumaných let 2017–2020.124 Francouzsko-nigerijské vztahy 

jsou založeny na společné historii, ekonomických a kulturních vazbách, v posledních 

10 letech se také výrazně prohloubila obranná a bezpečnostní spolupráce. Přesto však 

v průběhu první poloviny prezidentského mandátu Emmanuela Macrona nedošlo k mnoha 

bilaterálním jednáním a vzájemným návštěvám. Prezidenti se opakovaně setkali v rámci 

multilaterálních jednání, především kvůli koordinaci sil G5 Sahel, nicméně soukromých 

návštěv proběhlo jen několik. Do Nigeru jezdili spíše zástupci Macronovy administrativy – 

například ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian zde byl v roce 2017, 2018 a 2020.125 Stále 

zastoupení v Nigeru má na starosti francouzská ambasáda v čele s velvyslancem Alexadrem 

Garciou (po dobu výkonu první poloviny Macronova mandátu byl do roku 

2019 francouzským velvyslancem v Nigeru ještě Marcel Escure).126 

Vztahy prezidentů Francie a Nigeru však nejsou nikterak poškozené, nacházejí shodu 

především v otázce boje proti terorismu, který je v oblasti zásadní. Macronova první 

návštěva zde proběhla krátce před Vánoci v roce 2017, navštívil vojáky v Niamey a se 

700 z nich povečeřel. Elysejský palác zdůraznil především diplomatický ráz návštěvy, jež 

měla být především gestem solidarity.127 Macron prohlásil: „Francie je připravena nejen 

 
123 Zvolený nigerijský prezident Issoufou je absolventem francouzských univerzit, mezi kterými nalezneme 

také École nationale supérieure. Působil jako ředitel v těžebních společnostech, než se začal angažovat 

v politice. Viz Jeune Afrique, „Transition nigérienne : le parcours des combattants“, Jeune Afrique, 18. dubna 

2011, https://www.jeuneafrique.com/192053/politique/transition-nig-rienne-le-parcours-des-combattants/ 

(staženo 19. dubna 2021); Jan Klíma, Dějiny Afriky, 512–514. 
124 Ve druhém kole prezidentských voleb v únoru 2021 vyhrál Issoufouv stranický kolega Mohamed 

Bazoum. O volebním víkendu zemřelo osm členů volební komise, což vedlo k dohadům o spravedlnosti 

voleb, nicméně tyto pochybnosti byly rozptýleny. Jednalo se o první volby, před nimiž se nigerijský 

prezident nesnažil změnit ústavu tak, aby mohl znovu kandidovat, mluví se o nich proto jako o prvním 

demokratickém předání moci. Viz Mathieu Olivier, „Niger: Mohamed Bazoum elected president, beating 

Mahamane Ousmane“, Africa report, 24. února 2021, https://www.theafricareport.com/67978/niger-

mohamed-bazoum-elected-president-beating-mahamane-ousmane/ (staženo 19. dubna 2021). 
125 „Relations bilatérales: Niger“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, 

naposledy upravené 30. března 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/relations-

bilaterales/ (staženo 19. dubna 2021). 
126 „L´Ambassadeur“, La France au Niger, Ambassade de France à Niamey, https://ne.ambafrance.org/-L-

Ambassadeur- (staženo 19. dubna 2021). 
127 Anne Bauer, „Emmanuel Macron visite les forces armées au Niger“, Les Echos, 22. prosince 2017, 

https://www.lesechos.fr/2017/12/emmanuel-macron-visite-les-forces-armees-au-niger-154780 (staženo 19. 

dubna 2021). 
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udržet, ale v případě potřeby také posílit své angažmá v regionu, protože podle mého názoru 

je boj proti terorismu v Sahelu zásadní.“128 

Ekonomické vazby mezi zeměmi jsou založené především na dovozu francouzského 

zboží, mezi nejvytíženějšími jsou elektronické spotřebiče nebo farmaceutické produkty. 

V roce 2019 vzrostl francouzský export o 17 %. Niger naopak do Francie vyváží uran, kovy 

a různé chemické produkty, potýká se však s poklesem exportu uranu, který je hlavním 

zdrojem příjmů. Zhruba 30 francouzských společností působí v Nigeru, kde se angažují 

především v hospodářském odvětví, v oblasti služeb nebo těžebním průmyslu.129 

Niger je jednou z 19 prioritních zemí francouzské rozvojové pomoci, Francie se 

zavázala zemi poskytnout v letech 2017–2020 prostředky ve výši 400 milionů eur. Finance 

by měly být prospěšné v oblastech zajištění potravin, podpory hospodářství nebo přispět 

k alfabetizaci. K podpoře vzdělávání v Nigeru se Macron zavázal už na zmíněné návštěvě 

Niamey v roce 2017, během níž uvedl, že Francie uvolní 10 milionů eur na vzdělávání 

dívek.130 Kulturní spolupráci zastupují francouzsko-nigerijská centra Jean Rouch 

(ve městech Niamey a Zinder) s veřejnými knihovnami nebo dvě organizace Alliance 

française (Agadez a Maradi). Centra kromě přístupu do mediatéky nabízí jazykové kurzy 

francouzštiny a možnost vycestovat za studiem do Francie v rámci projektu Campus 

France.131 

Všechny prostředky zmíněné v teoretickém rámci duality moci lze nalézt také ve 

francouzské africké politice vůči Nigeru. Macronova administrativa své aktivity 

ospravedlňuje tvrzením, že se jedná o vzájemnou spolupráci – ať už zmiňujeme 

bezpečnostní, obchodní nebo kulturní politiku. Z pohledu tradiční diplomacie je povaha 

vztahu Francie a Nigeru spíše na bázi multilaterální, práce nicméně výše pojednává 

o bilaterálních setkání. Ekonomické vztahy určuje kromě francouzského importu také 

 
128 Reuters, „Macron increases aid to Niger, vows ti fight terrorism in the Sahel“, France 24, 24. prosince 

2017, https://www.france24.com/en/20171224-macron-promises-four-million-euros-niger-sahel-terrorism-

mahamadou-issoufou (staženo 19. dubna 2021). 
129 „Présentation du Niger“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, naposledy 

upravené 30. března 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-niger/ 

(staženo 19. dubna 2021); „Relations bilatérales: Niger“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des 

affaires étrangères, naposledy upravené 30. března 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/niger/relations-bilaterales/ (staženo 19. dubna 2021). 
130 Reuters, „Macron increases aid to Niger, vows ti fight terrorism in the Sahel“. 
131 „La culture française dans le monde“, Institut français, https://www.institutfrancais.com/fr/dans-le-

monde/liste/lieux?pays=114 (staženo 19. dubna 2021); „Centre de formation“, CCFN Jean Rouch, 

http://www.ccfnjeanrouch.org/index.php/centre-de-formation (staženo 19. dubna 2021); „Relations 

bilatérales: Niger“, France Diplomatie, Ministère de l´Europe et des affaires étrangères, naposledy upravené 
30. března 2021, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/relations-bilaterales/ (staženo 19. 

dubna 2021). 
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vzájemný obchod s nerostnými surovinami. Niger do Francie vyváží uran, který je pro zemi 

hlavním zdrojem příjmů, působí zde také množství francouzských těžebních společností. 

Transakční prostředky tvrdé ekonomické moci Francie se v Nigeru projevují skrze finance 

rozvojové pomoci. Vzájemnou provázanost zemí potvrzuje také oblast kultury a působení 

kulturně-vzdělávacích center. 

3.3 Hodnocení v polovině funkčního období 
Po nastínění kurzu, kterým se bude francouzská zahraniční politika ubírat za doby 

prezidentství Emmanuela Macrona, vyvstalo několik praktických otázek, jak bylo nastíněno 

výše – před Macronem stála již dříve Charillonem definovaná dvojitá překážka, kdy doktrínu 

bylo nutné formulovat v praxi.132 V následující podkapitole práce popisuje, jak byly 

zkoumané roky a polovina prezidentského období úspěšné z pohledu naplnění stanovených 

cílů vůči africkému kontinentu v Discours de Ouagadougou. 

Nejvíce mediální pozornosti bylo věnováno ustanovené Prezidentské radě pro Afriku. 

Rok od založení iniciativy byla hodnocena jako nečitelná skupina, u které nebylo jasné, co 

je jejím úkolem a kvůli čemu byla vytvořena. Prezidentská rada se setkala s Emmanuelem 

Macronem pouze dvakrát, což je v kontrastu s tím, co plynulo z jejího založení. Laurence 

Caramel ve svém článku například poukazuje na to, že firmy obchodující mezi Francií 

a Afrikou, nezaznamenaly žádné signály ani snahu o koordinaci činnosti ze strany Rady.133  

Objasnění kolem Prezidentské rady nenastalo ani v roce 2019, ve kterém se však 

mediální obraz začal soustředit více na činy prezidenta než na již zmíněnou iniciativu, jejíž 

činnost zůstávala neznámou. Benjamin Roger přisoudil Macronovi novou metodu 

francouzské zahraniční politiky. Prezident ve svých projevech do té doby zcela netradičně 

odsuzoval období kolonialismu a hlásal odklon od politiky Françafrique. Roger nicméně 

připomíná, že je rozdíl mezi dobrým projevem pojednávajícím o nových francouzsko-

afrických vztazích a skutečností. Právě vedle těchto vizí totiž Francie vykonává největší 

zahraniční operace na kontinentu od nabytí koloniální nezávislosti.134 

 
132 Frédéric Charillon, „L'éthique“, 88, opak. cit. 
133 Laurence Caramel, „Le Conseil présidentiel pour l’Afrique, outil controversé du «soft power» 

d’Emmanuel Macron“, Le Monde, 29. listopadu 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/29/le-

conseil-presidentiel-pour-l-afrique-outil-controverse-du-soft-power-d-emmanuel-

macron_5390187_3212.html (staženo 28. března 2021). 
134 Benjamin Roger, „Politique africaine de la France : Emmanuel Macron, du discours à la méthode ?“, 

Jeune Afrique, 4. listopadu 2019, https://www.jeuneafrique.com/mag/847696/politique/politique-africaine-

de-la-france-emmanuel-macron-du-discours-a-la-methode/ (staženo 28. března 2021). 
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Pokud však nebudeme sledovat paralely vývoje Prezidentské rady a budeme na ni 

nahlížet pouze jako na poradní orgán, ne součást prezidentského úřadu, je pozorovatelný 

vývoj ve francouzské zahraniční politice. Podle Antoina Glasera nastává s Emmanuelem 

Macronem v Elysejském paláci změna v přístupu Francie vůči Africe a diskurz Françafrique 

se stává spíše Africafrance. Macronova africká zahraniční politika se nezaměřuje pouze na 

zisk, jedná oboustranně – v oblasti kultury se to například projevuje zájmem vystavovat 

africké umění ve Francii. „Rozchod s historickou asimilační politikou je zde zcela jasný,“ 

doplňuje.135 Neznamená to, že by se francouzský vliv v (subsaharské) Africe vytratil, zmizel 

pouze charakter Françafrique, který určité státy za předpokladu dobrých vztahů 

upřednostňoval a ovlivňoval cíle francouzské zahraniční politiky. S Macronem přišla změna 

v jednáních, která probíhají na základě a za přítomnosti regionálních uskupení 

(např. G5 Sahel).136 

Tři roky po projevu v Ouagadougou francouzský prezident definoval tři hlavní roviny 

dosavadního úspěchu. Jednou z aktivit, kterou Macron označil za úspěšně dokončenou, je 

restituce afrických děl, ke které se zavázal (Francie vrátila umělecká díla Senegalu, Beninu 

nebo Madagaskaru). Druhou misí byla reforma hospodářské politiky ve formě konce CFA 

franku v západoafrických zemích.137 Výsledkem Macronova působení v Elysejském paláci 

je také podle jeho slov rekonstrukce vztahu s Afrikou, zejména jmenování a ustanovení 

Prezidentské rady, díky tomu také k rozšíření záběru francouzské zahraniční politiky nejen 

na frankofonní, ale také na anglofonní část kontinentu.138 

Ve spojitosti s Afrikou uvádí Macron často problematiku terorismu jakožto výzvu, 

které se budou muset kontinenty (Evropa a Afrika) společně postavit. „Boj proti terorismu 

se týká nás všech,“ uvedl v rozhovoru pro Grand Continent francouzský prezident. 

 
135 Antoine Glaser, „Quelle est la politique africaine d’Emmanuel Macron ? : La Françafrique devient 

l’Africafrance“, La Croix, 5. července 2017, https://www.la-croix.com/Journal/Quelle-politique-africaine-

dEmmanuel-Macron-2018-07-05-1100952623 (staženo 28. března 2021). 
136 François Gaulme, „Emmanuel Macron et l´Afrique. La vision et l´héritage“, Études de l´Ifri (2019), 32. 
137 CFA frank je oficiální měnou pro 14 afrických státu, reforma se týká 8 z nich (Benin, Burkina Faso, 

Pobřeží slonoviny, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo). Návrh na zrušení franku byl schválen 

francouzským parlamentem v květnu roku 2020. Odpůrci měnu často označovali za pozůstatek 

kolonialistické politiky Françafrique. Francie reformou ruší povinnost Centrální banky západoafrických států 

ukládání poloviny devizových rezerv do francouzské pokladny, dále odstupuje z řídících orgánů banky, 

nicméně nadále bude hrát roli ručitele měny vůči euru. Africké státy se nyní musí shodnout na názvu, 

dočasný je éco. Viz Le Monde a AFP, „La France acte officiellement la fin du franc CFA en Afrique de 

l’Ouest“, Le Monde, 21. května 2020, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/21/la-france-acte-

officiellement-la-fin-du-franc-cfa-en-afrique-de-l-ouest_6040339_3212.html (staženo 13. dubna 2021). 
138 Benjamin Roger a Marwane Ben Yahmed, „Exclusif – Emmanuel Macron : « Entre la France et l’Afrique, 

ce doit être une histoire d’amour »“, Jeune Afrique, 20. listopadu 2020, 

https://www.jeuneafrique.com/1076943/politique/exclusif-emmanuel-macron-entre-la-france-et-lafrique-ce-

doit-etre-une-histoire-damour/ (staženo 13. dubna 2021). 



 

 

39 

Tváří v tvář společné budoucnosti by se mezi Evropou a Afrikou mělo vytvořit rovné 

partnerství, poznamenal.139 V této souvislosti hovořil Macron v rozhovoru pro Jeune Afrique 

také o vojenské operaci v Sahelu, která budí kontroverze. „Operace Burkhane byla zahájena 

v reakci na explicitní žádost zemí v regionu. Francie je v oblasti přítomna, protože ji o to 

požádalo Mali, Niger, Burkina Faso, Čad a Mauritánie – čili všech pět členských zemí 

G5 Sahel,“ vysvětlil.140 Macron se otázku budoucnosti afrického kontinentu snaží 

prosazovat na území Evropy jako celku. Jeho vizí je přeměnit pohled Evropanů na Afričany, 

chce toho docílit reformou migrační politiky, která je podle něj zdrojem limitů vstřícnosti ve 

vzájemných vztazích.141 

Z výše zmíněného vyplývá, že Emmanuel  Macron změnil ráz francouzské 

africké politiky. Deklaroval, že svůj přístup vůči kontinentu založí na vzájemném dialogu 

a bude k jednotlivým zemím přistupovat podle jejich vlastních potřeb. Přestože existuje 

Prezidentská rada, jejímž úkolem je představit vizi společnou pro celý kontinent, 

z představených případových studií je zřejmé, že se Macron snaží o budování jednotlivých 

bilaterálních vztahů. Naplňuje tím Charillonovu dvojitou překážku. Z Nyeova pohledu na 

morálku v zahraniční politice prezidentů bychom Macrona mohli definovat jakožto liberála. 

Francouzské africké politiky v Burkina Faso, Mali a Nigeru užívá kombinace nástrojů 

měkké i tvrdé moci.  

 

  

 
139 Le Grand Continent, „La doctrine Macron : une conversation avec le Président français“, Le Grand 

Continent, 16. listopadu 2020, https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/16/macron/ (staženo 13. dubna 2021). 
140 Benjamin Roger a Marwane Ben Yahmed, „Exclusif – Emmanuel Macron : « Entre la France et l’Afrique, 

ce doit être une histoire d’amour »“, Jeune Afrique, 20. listopadu 2020, 

https://www.jeuneafrique.com/1076943/politique/exclusif-emmanuel-macron-entre-la-france-et-lafrique-ce-

doit-etre-une-histoire-damour/ (staženo 13. dubna 2021). 
141 Le Grand Continent, „La doctrine Macron : une conversation avec le Président français“, Le Grand 

Continent, . listopadu 2020, https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/16/macron/ (staženo 13. dubna 2021). 
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce zkoumala francouzskou africkou politiku během první poloviny 

prezidentského mandátu Emmanuela Macrona, zaměřila se na subsaharský region, 

konkrétně na tři země – Burkina Faso, Mali a Niger. Snažila se najít odpověď na výzkumnou 

otázku: Změnila se francouzská africká politika vůči zemím subsaharského regionu 

s příchodem prezidenta Macrona?. Pro zodpovězení se zaměřila na aktivity francouzské 

veřejné diplomacie, jakožto na ukazatele působení měkké moci, analyzovala také strategii 

Macronovy administrativy v oblasti vojenství a ekonomiky.  

Práce dochází k závěru, že se francouzská africká politika s příchodem Macrona 

změnila především v přístupu prezidenta vůči jednotlivým zemím s důrazem na jejich 

individualitu. Stalo se tak díky odklonu od diskurzu Françafrique, distancování se od 

koloniální politiky a navázání nových vazeb založených na vzájemném dialogu. Přestože 

byla vytvořena Prezidentská rada pro Afriku, jejímž cílem je přednést vizi pro celý kontinent 

a zprostředkovat komunikaci s Elysejským palácem a také existuje uskupení zemí 

subsaharského regionu G5 Sahel, které řeší společný postup, Macron udržuje těsné 

bilaterální vztahy s každou z uvedených zemí jednotlivě. 

Vztahy Francie vůči vybraným zemím subsaharské Afriky významně ovlivňují 

a motivují složky tvrdé moci, jako jsou bezpečnostní a vojenské operace či ekonomická 

hlediska. Tento pohled může být do jisté míry zkreslený s ohledem na aktuální bezpečnostní 

rizika a výzvy terorismu, kterým oblast Sahelu čelí. Jak však práce ukázala, jedná se 

o dlouhodobý ráz vazeb, které jsou založeny na ochranné či obranné politice a podloženy 

multilaterálními i bilaterálními dohodami. Nezanedbatelné je také financování a rozvojová 

pomoc, které zajišťuje Francouzská rozvojová agentura. 

Měkkou moc francouzské africké politiky práce zkoumala podle dimenzí veřejné 

diplomacie. V oblasti denní komunikace Francie zprostředkovává informace do Afriky 

především skrze rádio, které je nejvíce využívaným zdrojem informací na kontinentu. 

Francouzské zpravodajské služby mají v Africe hustou síť redaktorů, proto informace 

přináší z místa dění. Strategická komunikace byla v tomto případě zastoupena Macronovou 

vizí, kterou deklaroval ještě před převzetím Elysejského paláce. Uváděl, že jeho africká 

politika bude jiná, vymezoval se vůči koloniální politice i vůči diskurzu Françafrique. 

Následně během svého prvního afrického turné představil Discours de Ouagadougou, který 

definoval terorismus, budoucnost klimatu, demografii a demokracii, jakožto výzvy, jimž 

musí Francie s Afrikou společně čelit. Na důkaz změny v otázce vzájemného jednání 
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ustanovil Prezidentskou radu pro Afriku, jejímž úkolem mělo být vytvořit vizi pro kontinent, 

na které se budou podílet Afričané sami. Po třech letech jejího fungování ovšem není zcela 

zjevný její smysl, nevykazuje činnost, což značně ubírá na její legitimitě, Francii teoreticky 

snižuje dosah měkké moci a budí otázky ohledně motivů jejího ustanovení. Roli ve veřejné 

diplomacii hraje také rozměr dlouhodobých vztahů, který se odvíjí od množství bilaterálních 

jednání, konferencí či seminářů. V tomto ohledu má Francie vůči všem třem případovým 

studiím silnou pozici. Návštěvy Emmanuela Macrona se v zemích nicméně konaly zpravidla 

kvůli operaci Barkhane, tedy z pohledu teoretického rámce se jednalo o motivy tvrdé moci. 

Macron však své přítomnosti využíval ve prospěch šíření politických hodnot a podpory, 

Francii prezentoval jakožto společníka, který po jejich boku bojuje proti stejnému 

nepříteli – vytvářel její pozitivní obraz. Obě složky moci jsou v tomto případě propojeny, 

jejich činnost se vzájemně podporuje a formuje chytrou moc. Z hlediska dlouhodobých 

vzájemných vztahů je také evidentní pouto Francie se zeměmi subsaharské Afriky založené 

na silných kulturních vazbách, jež podporuje Institut français, do jehož agendy kromě výuky 

francouzštiny a kulturního stimulu spadá také oblast výměnných studentských pobytů 

v rámci Campus France. 

Odpověď na druhou stanovenou otázku, zda se liší přístup Francie k vybraným zemím, 

práce jednoznačně nenachází. Výzkum neprokázal, že by administrativa Emmanuela 

Macrona během první poloviny funkčního období výrazně upřednostňovala některou ze 

zemí. Je zde však možné pozorovat specifické rozdíly v konkrétních případech. Co se týče 

působení měkké moci, Macron se během prvních tří let v úřadu zaměřil na vytváření 

pozitivního obrazu Francie v Africe, což je patrné například na případové studii Burkina 

Faso, kde volal po spravedlivém vyšetření okolností smrti Thomase Sankary. Naopak 

v Mali, které je vnímáno jakožto epicentrum konfliktu v subsaharské Africe, Macron 

zdůrazňoval vzájemnou sounáležitost v boji a akcentoval nutnou obranu politických hodnot. 

Povahu vztahu Francie a Mali demonstruje také fakt, že Macron zemi navštívil již 5. den 

v prezidentském úřadu. Francouzský institut se zde podřídil poptávce a zprostředkovává 

nejen výuku francouzštiny, ale také bambarštiny. V Nigeru pak francouzský prezident 

nachází shodu se svým protějškem v otázce nutného boje proti terorismu a zároveň se zde 

setkává s podporou demokratických hodnot. To se následně ukázalo při prezidentských 

volbách na konci roku 2020, ve kterých Mahamadou Issoufou potřetí nekandidoval 

a uskutečnily se díky tomu první demokratické volby. 
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Vhodným námětem pro pokračování této práce je dosledování francouzské africké 

politiky během Macronova prezidentství. Téma ovšem nabízí také prostor pro další 

výzkumnou činnost, například vytvoření typologie nástrojů francouzské měkké moci 

v zemích subsaharské Afriky.   
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SUMMARY 
This bachelor thesis deals with president Macron’s French African policy in three case 

studies. The aim was to answer the research question: Has French African policy towards 

the countries of the sub-Saharan region changed when Emmanuel Macron became 

president? To answer the question this thesis focuses on the activities of French public 

diplomacy, as indicators of the effect of soft power, and analyzes the strategy of the Macron 

administration in the field of military and economics. Based on the conducted research the 

thesis has come to a conclusion that French African policy, with Macron as president, has 

changed primarily in its approach and emphasis on individuality. Despite the fact that the 

Presidential Council for Africa has been set up to present a vision for the whole continent 

and to mediate communication with the Élysée Palace, with the G5 Sahel sub-Saharan group 

of countries working together, Macron maintains close bilateral relations with each country. 

France’s relations with selected countries in sub-Saharan Africa significantly influence 

and motivate elements of hard power such as security and military operations or the 

economic aspects of the region. However, as the thesis has shown, this is a long-term nature 

of ties, which are based on protection and defence policy, based on multilateral and bilateral 

agreements. Research has also shown that French public diplomacy is represented in all 

dimensions – daily communication, strategic communication, long-term relations. France’s 

soft power is also supported by the cultural aspect of relations. 

The answer to the second question, whether France’s approach to the selected 

countries differs, was not clearly identified. Research has not shown that Emmanuel 

Macron’s administration strongly favoured any of the case studies during the first half of his 

presidency term. As for soft power, Macron’s first three years in office focused on creating 

a positive image of France in Africa, as evidenced, for example the Burkina Faso case study, 

where he called for a fair investigation into the circumstances of Thomas Sankara’s death. 

On the other hand in Mali, which is seen as the epicentre of the conflict in sub-Saharan 

Africa, Macron emphasised mutual belonging to the struggle and emphasised the necessary 

defence of political values. There the Institut français has succumbed to demand here and 

mediates not only the teaching of French but also Bambara language. In Niger the French 

president comes to an agreement with his counterpart on the need to combat terrorism and 

support democratic values. This was subsequently demonstrated in the presidential elections 

at the end of 2020, in which Mahamada Issoufa did not run for the third time, leading to the 

first democratic elections.  
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