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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přístupem tří států – Brazílie, Indie a Jihoafrické republiky, 

k humanitárním intervencím a konceptu R2P. Cílem práce, která je koncipována jako 

komparativní případová studie, bylo zjistit, co ve skutečnosti motivuje vybrané státy k tomu, 

aby zaujaly konkrétní postoj v rámci dané problematiky intervencí. Prostřednictvím hypotéz 

a proměnných vytvořených na základě vybraných teoretických přístupů, tj. neorealismu, 

liberalismu a konstruktivismu, se práce snaží určit, který ze zmíněných přístupů má v rámci 

zvoleného tématu největší vypovídací hodnotu. Každý z teoretických přístupů pracuje 

s jiným souborem informací, kterým potom přisuzují různou důležitost. V první části práce 

jsou představeny a popsány humanitární intervence, koncept R2P a jednotlivé teoretické 

přístupy. Formulovány jsou jednotlivé hypotézy i výzkumná otázka a definován je 

metodologický rámec. Druhá část práce se následně zabývá analýzou vývoje jednotlivých 

postojů a jejich kategorizací. Posouzeny jsou také jednotlivé nezávislé proměnné vycházející 

z teoretických přístupů. 

 

Práce prostřednictvím analýzy konkrétních postojů identifikovala, že Brazílie s Jihoafrickou 

republikou mají oproti Indii jiný vztah k pojetí bezpečnosti a na základě svých vlastních 

identit vnímají intervence a koncept R2P rozdílně. Prokázána byla také závislost mocenské 

síly státu a přístupu k intervencím/R2P. Co se ovšem neprokázalo, byla míra citlivosti na 

období koloniální podřízenosti s vazbou na intervence/R2P, neboť jak bylo zjištěno, všechny 

tři země byly na toto období velmi citlivé. Bylo tak prokázáno, že vypovídací hodnotu ve 

vztahu k nastolenému tématu má především neorealismus a liberalismus, nicméně jsou zde 

rozdíly ve zdůvodnění, proč tomu tak je. Toto zjištění je tak dalším příspěvkem do debaty 

ohledně použitelnosti různých teorií mezinárodních vztahů v konkrétních případech. 
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Abstract 

This study deals with attitude of three states – Brazil, India, and South Africa, towards the 

issue of humanitarian interventions and the principle of the Responsibility to Protect. The 

aim of this study is to assess what is the real motivation of selected states in the process of 

creation of their attitudes. Based on three main theoretical approaches – neorealism, 

liberalism, and constructivism, particular hypotheses are created in order to help determine 

explanation value of selected theories. All three selected theoretical approaches deal with 

different sets of variables with different importance. The main focus of the first half of the 

study is on introduction of humanitarian intervention, the principle of Responsibility to 

Protect, and selected theoretical approaches. In this part individual hypotheses are defined, 

and the methodological framework is also introduced. Second part of the study deals with 

actual analysis of attitudes of selected states and their consequential categorization. The 

individual variables are assessed, and conclusions are established. 

 

Based on analysis Brazil and South Africa seem to be two cases with different understanding 

of security than India. These two states also have different perception of own state identity 

and thus their attitude toward intervention/R2P is different than that of India. The study also 

approved dependency between state power and this attitude. The degree of sensitivity to own 

colonial subordination, however, has become inconclusive. It was thus found that neorealism 

and liberalism have a higher degree of explanation value in relation to the established topic, 

however, there are differences in justifying why it is so. This finding is thus another 

contribution to debate on the applicability of different theories of international relations in 

specific cases. 
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ÚVOD 

 

Humanitární intervence a s nimi spojený koncept Responsibility to Protect (R2P) se 

staly na mezinárodní úrovni často probíraným tématem. Pro někoho reprezentují 

neopodstatněné narušení státní suverenity, která definovala podobu mezinárodního systému 

tak, jak jí známe. Pro jiné zase představují opodstatněný a ospravedlnitelný zásah 

v případech, kdy dochází ke zvláště závažným útokům na základní lidská práva. Proto je 

téma intervencí pro zastánce jednoho či druhého názoru, je stále aktuálním a v současném 

rychle se měnícím světě jistě neztratí svou relevanci. Je to dáno tím, že dochází nejenom 

ke změně rozložení sil v mezinárodním systému, ale i k novým konfliktům, které je nutné 

řešit. 

Koncept R2P je často vnímán jako západními zeměmi prosazovaná norma, která 

pomáhá mocným státům omezit suverenitu států slabších a o tomto konkrétním tématu již 

bylo napsáno vícero prací. Menší pozornost však byla věnována rozvojovým zemím a jejich 

konkrétním postojům k této problematice. Z tohoto důvodu se tato práce zaměří na tři 

vybrané státy, které spadají do kategorie zemí s rostoucím potenciálem, vlivem i mocenskou 

silou. Jmenovitě se jedná o Brazílii, Indii a Jihoafrickou republiku a pochopení shod i neshod 

v jejich postojích nám může napomoci k celkovému pochopení mezinárodních vztahů i 

teorií, které se je snaží vysvětlit. Práce tak bude koncipována jako komparativní případová 

studie. 

Zmíněné státy patří do seskupení, které bývá označováno jako skupina 

„vycházejících mocností,“ a které pojí určité společné charakteristické znaky. Tyto tři země 

vytvořily mezinárodní fórum pod názvem IBSA (India, Brazil, South Africa), které slouží 

jako platforma pro zlepšení komunikačních toků mezi těmito zeměmi. Brazílie je dominantní 

silou Jižní Ameriky. Indie je regionální silou, která o dominantní postavení v rámci Asie 

soupeří s Čínou a Jihoafrická republika sama sebe vnímá jako hlas afrického kontinentu. 

Všechny tři země si prošly obdobím koloniální nadvlády, které sice pro každou z nich 

skončilo v jiný čas, ale mělo následně tvárný dopad na podobu a fungování těchto zemí. 

Společná je také pozice, která jim v určitém časovém období přinesla prominentní postavení 

jako nestálých členů Rady bezpečnosti OSN, ale žádná z nich není členem permanentním. 

Jejich pozice je tak proto také společná ve snaze o reformaci funkčních mechanismů této 

organizace, kde by všechny tři země chtěly hrát významnější roli. Přes všechny tyto 
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podobnosti by však bylo mylné se domnívat, že i jejich postoje a názory na konkrétní témata 

jsou vždy totožné. Země zaujímají rozdílná stanoviska k mnohým světovým tématům, 

včetně konkrétních problematik a rozdílný je i postoj vůči intervencím a konceptu R2P. 

Jako další možné země, které byly pro tuto práci zvažovány, byla i Čína a Rusko. 

Tyto dva konkrétní státy jsou však stálými členy Rady bezpečnosti OSN a jejich vliv je na 

mezinárodním poli oproti „vycházejícím mocnostem“ dlouhodobě dobře etablován. Na 

rozdíl od zvolených zemí si také neprošly obdobím koloniální nadvlády. Dalším faktorem 

pak byla i skutečnost, že prací, které se věnují problematice z pohledu právě Číny či Ruska 

již existuje celá řada. Z těchto důvodů tedy nebyly tyto dvě země zařazeny do této práce. 

Co je však klíčovým motivem, který jednotlivé státy vede k daným postojům? Tuto 

otázku je možno pokusit se zodpovědět prostřednictvím jednotlivých teoretických přístupů 

a zaměřit se na to, do jaké míry mohou jednotlivé teorie pomoci pochopit fenomén intervencí 

a R2P. 

Byly zvoleny tři teoretické přístupy, každý svým unikátním způsobem relevantní 

k danému tématu humanitárních intervencí. Pomocí hypotéz stanovených na jejich základě 

bude tato práce zkoumat jejich skutečnou vypovídací hodnotu při procesu formulace názorů 

a postojů zvolených zemí. 

Neorealistický teoretický přístup je v rámci této práce relevantní, neboť pracuje 

s koncepty, které s tématem humanitárních intervencí/R2P přímo souvisejí, jako je například 

státní suverenita, bezpečnost či moc země obecně. Celkově se také neorealismus řadí k těm 

teoretickým tradicím, které se staví k intervencím a konceptu R2P více kriticky a má tak 

důležité postavení v rámci těch myšlenkových proudů, které se staví odmítavě 

k jakémukoliv omezování státní suverenity. 

Relevance liberálního teoretického přístupu je zase odůvodněna tím, že je to právě 

liberální tradice, ze které koncept humanitárních intervencí a koncept R2P značně čerpá. 

Jsou to zároveň právě zastánci této teoretické tradice, kteří se podíleli nejenom na vývoji 

konceptu R2P, ale i na jeho následném prosazování. 

Třetím a zároveň posledním teoretickým přístupem práce je vybrán 

konstruktivismus. Tento přístup, který se řadí k nejvlivnějším teoriím mezinárodních vztahů 

současnosti, byl zvolen jednak protože tvoří protiváhu ke dvěma předchozím teoretickým 
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přístupům založeným na racionalitě a jednak protože svou podstatou může přispět 

k vysvětlení jevů a procesů v mezinárodním systému, které tato práce zkoumá. 

Pomocí tří hypotéz, z nichž každá zdůrazňuje jiné konkrétní faktory, se práce pokusí 

zodpovědět výzkumnou otázku definovanou následovně: Která ze zkoumaných 

dominantních teorií mezinárodních vztahů dokáže lépe argumentačně vysvětlit postoje 

vybraných zemí k humanitárním intervencím/R2P? Jako možné příčiny postojů uvedených 

států byly vybrány: zaprvé mocenská síla států a jejich korelace s rozdílnou citlivostí ke 

státní suverenitě, zadruhé různé představy a ideje v rámci pojetí bezpečnosti a zatřetí 

citlivost státu na období koloniální podřízenosti. 

Práce je rozdělena do dvou logických celků. První část shrnuje jednak přehled o 

humanitárních intervencích a následně i konceptu R2P a jednak i teoretické přístupy, které 

slouží jako podklad pro jednotlivé hypotézy. Druhá část práce je následně rozdělena na 

kapitolu, ve které dochází ke sledování vývoje postojů jednotlivých států ve vztahu 

k intervencím a konceptu R2P a na kapitolu, ve které jsou zhodnoceny jednotlivé proměnné, 

hypotézy a relevance jednotlivých teoretických přístupů. 

V rámci analytické části práce jsou použita data a informace z většího množství 

zdrojů, které zahrnují jak akademické články k dané tématice, tak jednotlivá vyjádření států 

v konkrétních letech především pak na půdě OSN. Díky analyzování jednotlivých vyjádření 

je pak možné nejenom charakterizovat konkrétní postoj státu v daném roce, ale i vývoj 

daného postoje v průběhu let, což je důležitým faktorem v rámci kategorizace této práci. 

Výsledná práce se také nepatrně liší od původního projektu. Došlo k rozšíření 

zkoumaného časového úseku a byly také pozměněny jednotlivé hypotézy. V rámci 

jednotlivých zahrnutých států a základních myšlenek pak zůstává práce v původním rozsahu. 
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1. HUMANITÁRNÍ INTERVENCE / R2P 

 

Humanitární intervence jsou odpovědí na násilí či konflikty, které se vyznačují 

obzvláště nehumánní formou útoků na základní lidská práva. Tyto útoky či násilí, které jsou 

doprovázeny utrpením velkého množství lidí, mají poté mnoho dlouhodobých následků, 

které se velice těžko překonávají. Ke zločinům proti lidskosti by v moderním světě 21. století 

rozhodně nemělo docházet, ale bohužel se však stále setkáváme s mnohými situacemi, kdy 

k těmto zločinům dochází. A přestože jsou humanitární intervence velice často 

kontroverzním řešením, mezinárodní společenství se k nim v některých případech přiklání 

jako k možnému řešení vzniklých krizí. Tato kapitola shrnuje přehled o humanitárních 

intervencích a následně i konceptu Responsibility to Protect (R2P), od jeho přijetí až k jeho 

implementaci. Kapitola rovněž přináší přehled vybraných případů, které se udály po roce 

2005, tedy po roce, kdy došlo k přijetí konceptu R2P na půdě Organizace spojených národů 

(OSN). Mezi těmito případy jsou jak ty, při kterých byla intervence zastřešena konceptem 

R2P, tak ty, při kterých nebyl koncept použit, ale byl pouze diskutován. Tyto případy 

představují důležitou realitu, která svou složitostí podněcovala a utvářela názory na koncept 

samotný. 

1.1 Humanitární intervence 

Základním dokumentem, který měl chránit lidské životy, se stala Všeobecná 

deklarace lidských práv z roku 1948. Tato deklarace stanovovala konkrétní občanská, 

politická, kulturní, ekonomická a sociální práva, která jsou vázána na každý lidský život. 

Mezi základní hodnoty bylo zařazeno právo na život, svobodu a bezpečí a také právo na 

důstojné zacházení bez ohledu na etnikum, rasu, sexualitu, jazyk, vyznání či politické 

názory.1 Tento dokument svou podstatou stanovoval podklad pro budoucí legální rámec, 

který by v případě útoků proti základním lidským právům upravoval možnosti zásahu ze 

strany interventa. 

Normativně chápané překážky spojené s omezením státní suverenity existují 

v mezinárodních vztazích již od počátku konceptu suverenity jako takové. Propojení 

s humanitárním rozměrem však trvalo až do druhé poloviny 20. století, přesněji až do jeho 

 
1 UNITED NATIONS. Universal Declaration of Human Rights. [online]. 1948. [cit. 23.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf
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90. let, kdy se humanitární dimenze začala řešit důsledněji a ve větší míře. Ke konci 

zmiňovaného století totiž došlo k několika konfliktům, odehrávajícím se uvnitř suverénních 

států, při nichž mezinárodní společenství nedokázalo zabránit masakrům civilního 

obyvatelstva.2 

Jako příklad může posloužit situace, která nastala v roce 1994 ve Rwandě. Zde byla 

spáchána genocida, která stála životy stovek tisíc lidí, aniž by došlo k rychlé adekvátní reakci 

ze strany mezinárodního společenství.3 Podobná situace nastala také v roce 1995 v bosenské 

Srebrenici, kde bylo v bezpečné zóně OSN zmasakrováno přibližně osm tisíc lidí.4 

Neschopnost i neochota na poli OSN při těchto a dalších konfliktech pak odstartovaly debatu 

o nutnosti legálního rámce, který by umožnil rychlou, přímou a adekvátní reakci na podobné 

události. Debatu také podpořil fakt, že konec studené války s sebou přinesl ukončení 

bipolárního rozdělení světa, což ve svém důsledku znamenalo rozpad obrazu jednoduše 

identifikovatelného nepřítele.5 Tato debata měla přinést řešení na mezinárodní úrovni a 

zabránit tak dalším situacím, kdy neschopnost rázné odpovědi na krizi vyústí v úmrtí 

velkého množství lidí. Reflektovala tak šířící se názor nejen na nutnost prevence a ukončení 

nehumánního násilí a utrpení, ale i na fakt, že rigidní historicky zakořeněný přístup ke státní 

suverenitě je konceptem, který je sice stále důležitý, ale neměl by svou nezpochybnitelností 

bránit ochraně lidských životů.6 

O nasměrování pozornosti k tématu lidské bezpečnosti se zasloužila především 

Kanada, která v roce 1999 získala křeslo v Radě bezpečnosti OSN7 (RB OSN). Podporu 

debatě ohledně nutnosti řešení humanitárních krizí pak vyjádřil i generální tajemník OSN 

 
2 WEISS, Thomas G., 2004. The Sunset of Humanitarian Intervention? The Responsibility to Protect in a 

Unipolar Era. Security Dialogue. 2004, 35(2), str. 135-136. 

3 UNITED NATIONS. Report of the Secretary-General. Causes of conflict and the promotion of durable peace 

and sustainable development in Africa. [online]. 2014. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/A-69-162-

Secretary%20General%20Report%20on%20the%20causes%20of%20conflict%20and%20the%20promotion

%20of%20durable%20peace%20and%20sustainable%20development%20in%20Africa.pdf. 

4 DELLER, Nicole, 2011. Challenges and Controversies. In GENSER, Jared, Irwin COTLER, Desmond TUTU 

a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 25.11.2011, str. 63. 

5 AXWORTHY, Lloyd, 2011. RtoP and the Evolution of State Sovereignty. In GENSER, Jared, Irwin 

COTLER, Desmond TUTU a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 

25.11.2011, str. 8. 

6 BURKE-WHITE, William, 2011. Adoption of the Responsibility to Protect. In GENSER, Jared, Irwin 

COTLER, Desmond TUTU a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 

25.11.2011, str. 34. 

7 AXWORTHY, Lloyd, 2011. str. 10. 

https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/A-69-162-Secretary%20General%20Report%20on%20the%20causes%20of%20conflict%20and%20the%20promotion%20of%20durable%20peace%20and%20sustainable%20development%20in%20Africa.pdf
https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/A-69-162-Secretary%20General%20Report%20on%20the%20causes%20of%20conflict%20and%20the%20promotion%20of%20durable%20peace%20and%20sustainable%20development%20in%20Africa.pdf
https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/A-69-162-Secretary%20General%20Report%20on%20the%20causes%20of%20conflict%20and%20the%20promotion%20of%20durable%20peace%20and%20sustainable%20development%20in%20Africa.pdf
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Kofi Annan, který ve svém reportu z roku 2000 položil palčivou otázku: „Jak bychom měli 

reagovat na situace podobné těm ve Rwandě a Srebrenici, které představují hrubé a 

systematické porušování lidských práv a útočí na humánní zásady lidské společnosti, když 

považujeme humanitární intervence za nepřijatelný útok na státní suverenitu?“8 Tato otázka 

následně pomohla rozpoutat mezinárodní debatu na téma ochrany lidských práv.9 

Vznikající debata byla podkladem řady prací, které se humanitárními intervencemi 

přímo zabývaly. Jednou z nich byla i zpráva, kterou v roce 2001 předložila nově vzniklá 

Mezinárodní komise pro studium intervence a suverenity států (ICISS). Tato zpráva 

formulovala rámec, který měl posloužit k legitimizaci humanitárních intervencí v rámci 

mezinárodního společenství. Došlo tak k formulaci konceptu, na jehož základě by byla státní 

suverenita rozšířena o povinnost ochrany vlastního obyvatelstva. V případě, že by se 

konkrétní stát dopouštěl předem definovaných zločinů proti lidskosti, by pak byla povinnost 

tohoto státu ochránit své obyvatelstvo převzata jinými subjekty. Státní suverenita by 

v mezinárodním prostředí nepřestala existovat či nezačala hrát menší roli, ale byla by nedílně 

propojena s humanitární složkou. Tradičně byla suverenita vnímána jako kontrola, zpráva 

na druhou stranu inovativně pracuje se suverenitou jako s odpovědností.10 

Součástí zprávy je i seznam šesti kritérií, která hrají ústřední roli při posuzování 

konkrétních případů, kdy se intervence zvažuje. Čím více kritérií má naplněnou svou 

skutkovou podstatu, tím více je intervence nejenom odůvodnitelná, ale i nezbytná. Těmito 

kritérii jsou: spravedlivý důvod, oprávněná autorita, správný úmysl, poslední prostředek, 

přiměřený prostředek a reálné vyhlídky na úspěch. Jako spravedlivý důvod k uskutečnění 

intervence zpráva uvádí například etnické čistky či velké ztráty na životech v souvislosti 

s humanitární krizí. Za oprávněnou autoritu považuje zpráva tu, která rozhoduje o existenci 

spravedlivého důvodu a následně schvaluje samotný zásah. Konkrétně je za vhodnou 

uváděna Rada bezpečnosti. Správného úmyslu je následně dosaženo tím, že hlavní motivace 

intervenujícího subjektu je zastavení nebo omezení lidského utrpení. Správnost úmyslu je 

 
8 Z anglického originálu: „If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how 

should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica — to gross and systematic violations of human rights that 

offend every precept of our common humanity?“ 

9 ANNAN, Kofi A., 2000. We the peoples: the role of the United Nations in the 21st century. New York: United 

Nations Department of Public Information, str. 48. 

10 ICISS. The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty. [online]. 2001. [cit. 26.03.2021]. Dostupné z: https://idl-bnc-

idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/18432/IDL-18432.pdf?sequence=6&isAllowed=y. 

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/18432/IDL-18432.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/18432/IDL-18432.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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pak posuzována dle dalších kritérií, jako jsou například ochota ke spoluúčasti v daném 

konfliktu s dalšími subjekty či podpora intervence samotným obyvatelstvem postihnuté 

země. Naplnění podstaty kritéria posledního prostředku dochází v případě, že došlo 

k vyčerpání ostatních dostupných prostředků k řešení vzniklé situace. Přiměřenost 

prostředků je posuzována jednak rozsahem a intenzitou konkrétního případu a jednak délkou 

zásahu společně s tím, zda je zásah samotný přiměřený stanovenému cíli. Posledním a 

neopomenutelným kritériem je pak reálná a předpokládaná vyhlídka na úspěch stanoveného 

cíle.11 

1.2 Responsibility to Protect 

Obsáhlá debata ohledně humanitárních intervencí se pak vedla i nadále. Její obsah se 

zároveň částečně posunul z akademické sféry k sféře politické a od humanitárních intervencí 

došlo k posunu zájmu směrem ke konceptu R2P. Zlomovým rokem byl však až rok 2005, 

kdy došlo ke světovému summitu OSN. Při tvorbě seznamu konkrétních témat, která měla 

být na summitu projednávána, bylo do agendy generálním tajemníkem OSN přidáno právě 

téma R2P.12 

Rok 2005 a světový summit OSN 

Na světovém summitu OSN v září roku 2005 došlo k projednání a následnému přijetí 

konceptu Responsibility to Protect více než 170 účastnícími se státy. Poněkud kritizovaný 

až zdiskreditovaný termín humanitárních intervencí tak byl částečně nahrazen právě tímto 

konceptem. Výsledkem summitu bylo, že koncept R2P se stal formálně uznávaným na 

mezinárodním poli, a to na základě rezoluce 60/1 Valného shromáždění OSN. Rada 

bezpečnosti ho potom ještě v roce 2006 stvrdila v rezoluci 1674. Koncept R2P byl nakonec 

tvořen dvěma odstavci. Konkrétně se jedná o odstavec 138 a 139. 

Konečná podoba konceptu R2P vychází z původní zprávy ICISS. Znění konceptu 

R2P je nicméně oproti původní zprávě upraveno tak, jak bylo dohodnuto na půdě OSN. 

Oproti původní zprávě je ale použito vícero frází a pojmů, které jsou nejednoznačné a 

otevírají tak prostor pro širší interpretace. Příkladem může být ta část rezoluce, která 

vyjadřuje připravenost mezinárodního společenství jednat v případě nutnosti. Tato 

připravenost může mít sice určitou odstrašující sílu, ovšem neznačí žádný konkrétní právní 

 
11 Ibid. str. 32-37. 

12 AXWORTHY, Lloyd, 2011. str. 15. 
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krok, který bude proveden v případech páchání zločinů proti lidskosti. Připravenost totiž 

značí motivovanost, nicméně může či nemusí vyústit v konkrétní akci.13 

Původně byla také projednávána obsáhlejší verze konceptu, která zahrnovala více 

možností mezinárodního zásahu, nicméně konečná verze byla zredukována na genocidu, 

válečné zločiny, etnické čistky a zločiny proti lidskosti. Tento výčet představoval ta kritéria, 

na kterých dokázaly jednotlivé státy naleznout shodu. Původní návrh, který obsahoval 

například i takové situace jako masové hladovění, kolaps státu s následnou občanskou 

válkou či přírodní a ekologické katastrofy, byl zamítnut. Rámec hrozeb se zmenšil 

především kvůli obavám ohledně správného rozpoznávání toho, kdy je vhodné/správné 

zasáhnout a kdy ne. Také některé části původní zprávy ICISS se do samotné rezoluce 

nedostaly, protože byly odmítnuty permanentními členy RB (P5). Jako příklad může 

posloužit pasáž, která měla umožnit omezení práva veta právě členům P5, nicméně to se 

ukázalo jako pro ně nepřijatelné.14 Dalším příkladem je potom i fakt, že oproti zprávě ICISS 

neřeší přijatý kompromis v konceptu R2P takové situace, kdy RB OSN sama nezvládne 

reagovat na konkrétní porušování lidských práv. 

Koncept R2P jako takový však přidává důležitý inovativní prvek, který spočívá 

v mezinárodní kooperaci při výkonu odpovědnosti za ochranu obyvatel. Mezinárodní 

společenství by mělo na základě R2P prostřednictvím OSN poskytovat podporu a pomoc 

jednotlivým státům, které se ocitnou v situaci, kdy nezvládají ochránit své vlastní 

obyvatelstvo.15 Dle potřeby by mělo mezinárodní společenství zasáhnout a danému státu ve 

výkonu odpovědnosti pomoci. Tato podpora může být například diplomatická, humanitární 

nebo zajišťována i jinými mírovými prostředky.16 

Důležité je také zmínit, že formální uznání R2P na mezinárodním poli neznamená, 

že by se koncept stal zdrojem mezinárodního práva. Mezinárodní právo je vytvářeno 

mezinárodními smlouvami či jinými prostředky, avšak přijetí rezoluce na půdě OSN k těmto 

prostředkům nepatří. Schválení konceptu R2P v rezoluci tak mělo velký vliv na jeho 

pozdější uplatnění, ale nevytvořilo právně vymahatelný závazek. Přes všechny své limitace 

 
13 BURKE-WHITE, William, 2011. str. 22-29. 

14 AXWORTHY, Lloyd, 2011. str. 15. 

15 UN General Assembly. World Summit 2005 Outcome: resolution / adopted by the General Assembly. 

[online]. 24.10.2005. [cit. 26.03.2021]. Dostupné z: https://www.refworld.org/docid/44168a910.html. 

16 BURKE-WHITE, William, 2011. str. 25. 

https://www.refworld.org/docid/44168a910.html
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však schválení konceptu vyslalo zásadní politický signál v tom, že mezinárodní společenství 

potvrzuje významnost pravidel mezinárodního práva a vyzdvihuje nutnost a připravenost 

kolektivního jednání vůči páchaným zločinům proti lidskosti.17 

Koncept samotný se však také nevyhnul kritickým ohlasům. Ty spočívaly například 

v tom, že byť má koncept ušlechtilý cíl, neřeší některé důležité otázky, které v souvislosti 

s ním vyvstávají. Otázkou například zůstává, jak bude zajištěno, že se masové porušování 

lidských práv nebude opakovat hned ve chvíli, jakmile se intervenující síly z postihnuté 

země stáhnou.18 

Samotný vznik konceptu také podnítil nové a otevřel staré debaty ohledně rozdělení 

světa na rozvinutý a rozvojový, západní a zbytek, ten, co intervenci vykonává a ten ve kterém 

intervence probíhá. Některé rozvojové státy se totiž obávaly, že koncept umožní silně 

postaveným státům, především pak P5, využívat svůj vliv k prosazení intervencí dle svých 

vlastních zájmů. Obavy panovaly i ohledně potenciální selektivnosti a z toho, že intervence 

se ve své podstatě nikdy nebudou týkat žádné ze zemí P5 ani jejich spojenců či sféry vlivu. 

Tyto argumenty se objevovaly ve spojitosti s neokolonialismem či imperiální podřízeností.19 

Válka v Perském zálivu z roku 2003 byla stále v čerstvé paměti a otázky ohledně 

mechanismů, které by zabraňovaly zneužití moci v budoucích případech, byly časté. Právo 

veta v souvislosti s použitím R2P však bylo i přes tyto obavy státům P5 ponecháno.20 

Rok 2009 a Implementace R2P 

V roce 2009, během 63. zasedání Valného shromáždění OSN, byla generálním 

tajemníkem předložena zpráva pod názvem Implementace odpovědnosti za ochranu. Zpráva 

byla snahou o určitou změnu chápání ve vztahu ke konceptu R2P. Do roku 2009 totiž došlo 

k množství případů, které nadále debatu o konceptu R2P podněcovaly. Původní přístup, 

který byl zvolený ICISS a který se zaměřoval na prevenci, akci a rekonstrukci, byl pak touto 

zprávou rozdělen do tří pilířů.21 

 
17 Ibid. str. 22-27. 

18 GIERYCZ, Dorota, 2010. From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P). Criminal 

Justice Ethics. 29(2), str. 117. 

19 Ibid. str. 117-118. 

20 ZÄHRINGER, Natalie, 2013. Norm evolution within and across the African Union and the United Nations: 

The Responsibility to Protect (R2P) as a contested norm. South African Journal of International Affairs. 20(2), 

str. 193. 

21 GIERYCZ, Dorota, 2010. str. 117. 
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První pilíř stanovuje odpovědnost jednotlivých států za své obyvatelstvo a za jeho 

ochranu před zločiny, které jsou charakterizovány svou krutostí a nelidskostí. Mezi tyto 

zločiny patří genocida, válečné zločiny, etnické čistky a zločiny proti lidskosti. Daná 

odpovědnost se také pojí s prevencí těchto zločinů vhodnými a nezbytnými prostředky. 

Mezinárodní společenství by mělo podněcovat státy k výkonu této odpovědnosti a také jim 

s výkonem vhodně napomáhat. 

Druhý pilíř stanovuje odpovědnost mezinárodnímu společenství za použití vhodných 

diplomatických, humanitárních či dalších mírových řešení ve snaze ochránit obyvatelstvo 

před zločiny zmíněné v prvním pilíři. Tato odpovědnost má být pak prosazována skrze 

platformy OSN, přičemž zásadní pozici má zastávat RB OSN, která kolektivní akci 

schvaluje. 

Třetí pilíř vyjadřuje připravenost mezinárodního společenství poskytnout ochranu 

obyvatelstvu, kterému se nedostává ochrany ze strany vlastního státu, aneb když stát zjevně 

selže v úloze ochrany svého vlastního obyvatelstva. Zároveň však zmiňuje i to, že tento 

závazek je platný i v případě, kdy stát samotný není ochotný své obyvatelstvo chránit.22 

Tento závazek kolektivní akce mezinárodního společenství je však ale omezen již 

existujícími pravidly, především pak články 32–38 a 52–54 Charty OSN.23 

Zpráva měla také za cíl poupravit koncept R2P, který byl přijatý v rezoluci 60/1 

Valného shromáždění OSN tak, aby zůstal zachován jeho konsensuálně dohodnutý úzký 

rozsah. Úzký rozsah byl totiž jedním z původních kritérií, kterým bylo samotné přijetí 

konceptu podmiňováno. A i když byla zpráva z roku 2009 úspěšná v tom, že do agendy OSN 

koncept R2P vrací a zároveň k němu také představuje více holistický přístup, mnoho 

nevyřešených otázek, včetně stále existující kritiky, přetrvává.24 

1.3 R2P v praxi 

Od doby, kdy OSN přijalo koncept R2P, došlo ve světě k mnoha případům, kdy 

docházelo k masovému porušování lidských práv. Na tyto události bylo buď reagováno 

 
22 UN General Assembly. Report of the Secretary-General: Implementing the Responsibility to Protect. 

[online]. 12.01.2009. [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/SG_reportA_63_677_en.pdf. 

23 UNITED NATIONS. Charter of the United Nations. [online]. 24.10.1945, 1 UNTS XVI. [cit. 28.03.2021]. 

Dostupné z: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html. 

24 GIERYCZ, Dorota, 2010. str. 117. 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/SG_reportA_63_677_en.pdf
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html
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schválením intervence pod záštitou R2P, jako třeba v případě Keni či Libye, nebo bylo 

uplatnění konceptu jen projednáváno, ale následně nebyla podniknuta žádná přímá akce, 

jako například při událostech v Myanmaru či na Srí Lance. Na pozadí těchto krizí se 

formovaly názory a postoje různých států a krize tak představují důležité milníky nejen pro 

samotný koncept R2P, ale i pro tuto práci. Následující sekce bude zaměřena na to, jak silnou 

roli koncept R2P ve světě sehrál a jak byl uplatňován při krizích, se kterými se muselo 

mezinárodní společenství potýkat. 

1.3.1 Koncept R2P zvažován 

Koncept R2P byl zvažován jako podklad k zásahu ze strany mezinárodního 

společenství v množství případů, kdy docházelo k porušování lidských práv ze strany státu, 

či stát bránil efektivní pomoci lidem v nouzi. Mezi tyto případy patří Súdán, Myanmar, Srí 

Lanka, Demokratická republika Kongo a množství dalších, které jsou pro ilustraci krátce 

popsány v souvislosti s vývojem konceptu. 

V případě Súdánu konflikt započal již v roce 2003, když povstalecké jednotky 

zaútočily na vládní pozice v hlavním městě. Konflikt se následně táhl další roky a 

angažovala se v něm Africká unie (AU), pro kterou se stala intervence s nasazením 

vojenských jednotek na území svého členského státu první podobnou zkušeností. 

V konfliktu došlo k masovému porušování lidských práv na straně rebelů i vládních 

jednotek, které mělo za následek humanitární katastrofu. Navzdory tomu však nedošlo 

k situaci, že by se RB OSN dohodla na intervenci. V roce 2008 sice došlo k hybridní operaci 

OSN a AU, nicméně to bylo až za dlouhou dobu od přijetí R2P v roce 2005. Koncept tedy 

již nějakou dobu existoval, ale v Súdánu se ho nepodařilo proměnit v realitu.25 

V roce 2008 došlo v Myanmaru k přírodní katastrofě, kdy cyklon Nargis zdevastoval 

značnou část delty řeky Irrawaddy. Desítky tisíc lidí přišly o život a miliony lidí byly 

cyklonem jinak zasaženy. Přes rozsah ztrát však militantní režim v zemi povolil jen 

limitovanou humanitární akci, i když sám nebyl schopný dostatečně a adekvátně reagovat. 

Tato neutěšená situace vyvolala mezinárodní frustraci, a to především v západních zemích. 

V důsledku toho podnítil francouzský ministr zahraničí debatu o využití R2P k prosazení 

humanitární intervence i přes nesouhlas myanmarské vlády. Debata však nevyústila 

 
25 NATSIOS, Andrew S. a Zachary SCOTT, 2011. Darfur, Sudan. In GENSER, Jared, Irwin COTLER, 

Desmond TUTU a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 25.11.2011, str. 

253-254. 
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k využití konceptu jako nástroje pomoci ani jako podkladu k intervenci.26 Diskuse o 

využitelnosti a důležitosti konceptu R2P však i přes nenasazení v Myanmaru pokračovala 

nadále.27 

Od roku 2008 eskalovala situace také na Srí Lance, když tamní vláda zahájila 

vojenskou operaci proti militantní separatistické skupině známé pod názvem Tamilští tygři. 

Skupina se dopouštěla zločinů proti lidskosti, což neuniklo pozornosti mezinárodního 

společenství. Rebelové byli vládními silami vytlačeni do malé oblasti džungle, ovšem s nimi 

byla na místě i početná skupina civilního obyvatelstva, která rebelům často sloužila jako 

lidský štít. V průběhu operace se však i samotná vláda dopouštěla praktik, při 

kterých docházelo k zabíjení civilního obyvatelstva.28 Obdobně jako tomu bylo v případě 

Myanmaru tak vyvstala otázka uplatnění konceptu R2P, na jehož základě by bylo možné 

prosadit intervenci ze strany mezinárodního společenství. A i když byla situace opět 

v mnoha různých kruzích velice debatovaným tématem, k využití konceptu ke schválení 

intervence také nedošlo.29 

V případě Demokratické republiky Kongo se situace vyvíjela dlouhou dobu a není 

jednoduché ji časově zařadit, neboť bývá popisována jako velice komplexní a chaotická. 

Také nejde o jednu konkrétní eskalaci násilí, nýbrž o dlouhodobě se vyvíjející propojené 

krize spojené s velkým utrpením civilního obyvatelstva, do kterých bylo zapojeno mnoho 

rebelských skupin, slabá centrální vláda i národní vojenské složky. Nicméně i přes veškeré 

zločiny proti lidskosti, mezi něž patřilo například verbování dětských vojáků, masakry 

civilního obyvatelstva, klanové čistky či sexuální násilí, nebyl ani v tomto případě koncept 

R2P k intervenci použit.30 

V prosinci 2013 vypukly nepokoje v Jižním Súdánu. Bývalý viceprezident země Riek 

Machar nařkl v té době úřadujícího prezidenta Salva Kiir z toho, že jedná jednostranně a 

obvinil ho také z diktátorských praktik. Toto obvinění vyvolalo reakci, která byla provázena 

 
26 SÉRGIO PINHEIRO, Paulo a Meghan BARRON, 2011. Burma (Myanmar). In GENSER, Jared, Irwin 

COTLER, Desmond TUTU a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 

25.11.2011, str. 266-278. 

27 DELLER, Nicole, 2011. str. 76. 

28 KINGSBURY, Damien, 2011. Sri Lanka. In GENSER, Jared, Irwin COTLER, Desmond TUTU a Vaclav 

HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 25.11.2011, str. 299-315. 

29 DELLER, Nicole, 2011. str 77. 

30 SCHRANK, Delphine, 2011. Democratic Republic of Congo. In GENSER, Jared, Irwin COTLER, Desmond 

TUTU a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 25.11.2011, str. 318-323. 
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zločiny proti lidskosti páchanými oběma stranami. Tisíce civilistů byly zabity nebo vyhnány 

ze svých domovů, a i přes mírovou a monitorovací misi OSN, která v té době v zemi 

probíhala, nedokázalo mezinárodní společenství účinně zabránit zločinům proti lidskosti. 

Byly také splněny podmínky stanovené k realizaci intervence pod záštitou konceptu R2P, 

přesto však k jeho užití nedošlo a nepokoje tak trvaly i nadále.31 

Podobně, jako tomu bylo v případě Jižního Súdánu, tak i konflikt ve Středoafrické 

republice započal jako rivalita dvou politických skupin. Postupně se rivalita vyvinula 

v náboženský konflikt mezi muslimským a křesťanským obyvatelstvem. Docházelo k 

nesčetným vraždám a statisíce lidí musely opustit své domovy.32 Úřad vysokého komisaře 

OSN pro lidská práva uvádí, že docházelo k porušování lidských práv včetně zločinů proti 

lidskosti.33 A i když byl i tento konflikt vhodným kandidátem na iniciování konceptu R2P, 

k jeho využití nedošlo. 

Využití konceptu R2P bylo zvažováno také v Sýrii, která se stala zemí zmítanou 

občanskou válkou od roku 2011, kdy započalo arabské jaro. Protirežimní akce, které byly 

zaměřené proti režimu Bašára Asada a požadovaly státní reformy, se nicméně setkaly s 

tvrdou odezvou. Vláda odpověděla brutální akcí, která vedla k mnoha obětem z řad civilního 

obyvatelstva. Návrhy OSN na zdůraznění odpovědnosti syrského režimu za ochranu svých 

obyvatel byly vetovány Ruskem a Čínou. Také Brazílie, Indie a Jihoafrická republika se 

ztotožňovaly s názorem, že zásahy jiných států do konfliktu by mohly být kontraproduktivní, 

a naopak by mohly konflikt dále prohloubit. OSN tedy žádnou rezoluci s odkazem na 

koncept R2P nepřijala a k schválení humanitárního zásahu nedošlo.34 

1.3.2 Koncept R2P použit 

Koncept R2P byl zvažován jako podklad k zásahu ze strany mezinárodního 

společenství v množství případů, kdy docházelo k porušování lidských práv ze strany státu. 

 
31 IFCAK, Spencer, 2015. What happened to the international community? R2P and the conflicts in South 

Sudan and the Central African Republic. Melbourne Journal of International Law. 01.07.2015, 16(1), str. 52-

63. 

32 Ibid. str. 63-70. 

33 GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT. Central African Republic [online]. 

31.05.2021. [cit. 08.07.2021]. Dostupné z: https://www.globalr2p.org/countries/central-african-republic/. 

34 ADAMS, Simon, 2015. Failure to Protect: Syria and the UN Security Council. 5. New York: Ralph Bunche 

Institute for International Studies, Occasional paper, str. 10. 

https://www.globalr2p.org/countries/central-african-republic/
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Mezi tyto případy patří události v Keni, Pobřeží Slonoviny a Libyi a všechny tři do značné 

míry ovlivnily proces vnímání konceptu v mezinárodním společenství. 

Keňa 

Keňa jako stát je důležitým stabilizačním prvkem ve východní Africe a prezidentské 

volby v roce 2007 byly chápány jako důležitý krok směrem k rozvoji demokracie. Volební 

průzkumy však již před samotnými volbami ukazovaly etnicky diferenciovanou základnu 

voličů jednotlivých kandidátů. Několik málo hodin od vyhlášení výsledků voleb se v zemi 

rozpoutaly násilné protesty a protestující označovali volby za zmanipulované. Během 

několika dní byla země doslova paralyzována. Vláda nedokázala adekvátně reagovat ani 

celkově fungovat a došlo ke kolapsu ekonomiky i dopravní infrastruktury. V následujících 

měsících přišlo o život přes 1300 obyvatel, docházelo k znásilňování a k ničení soukromého 

i veřejného majetku. Výsledkem bylo také více než půl milionu lidí, kteří museli opustit své 

domovy. S pokračujícími násilnostmi se země zmítala na pokraji občanské války.35 

Mezinárodní odpovědí byl proces mediace ze strany AU, který byl podpořen také 

OSN prostřednictvím osoby Kofi Annana, tehdy již bývalého generálního tajemníka OSN a 

autora reportu ohledně reakce na humanitární krize z roku 2000. Díky mezinárodní asistenci 

se v následujících letech podařilo situaci v Keni stabilizovat, proběhlo zde několik reforem 

a v roce 2010 byla přijata i nová ústava.36 

Následná reakce ze strany mezinárodního společenství na povolební násilí v zemi 

byla prvním případem, kdy došlo k mezinárodní intervenci pod záštitou konceptu R2P. 

Gareth Evans, jeden z předsedů ICISS, se vyjádřil o případu v Keni jako o do té doby 

nejlepším příkladu situace, která demonstruje důležitost konceptu jakožto katalyzátoru 

vhodné mezinárodní reakce.37 Je však vhodné zmínit i fakt, že tato krize nebyla v té době 

explicitně a vždy jednoznačně vnímána jako situace opravňující k použití konceptu R2P.38 

 
35 PRESTON-MCGHIE, Meredith a Serena SHARMA, 2011. Kenya. In GENSER, Jared, Irwin COTLER, 

Desmond TUTU a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford University Press, 25.11.2011. str. 

281-284. 

36 PRESTON-MCGHIE, Meredith a Serena SHARMA, 2011. str. 285-289. 

37 Ibid. str. 279. 

38 Ibid. str. 291. 
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Nicméně spojitost mezi konceptem a motivací mezinárodního společenství jednat na základě 

stejných principů, které definují R2P, je patrná.39 

Také Kofi Annan, stejně tak jako mnozí další, situaci shrnuje jako příklad, kdy vláda 

nebyla schopná zajistit ochranu svých obyvatel, nicméně díky mezinárodní intervenci se 

situaci podařilo dostat pod kontrolu. Události v Keni podle něj dokazují, že koncept R2P a 

jeho použití mohou být replikovány i na jiných místech za jiných okolností.40 Případ v Keni 

byl pak tím, co pomohlo utvářet rozvíjející se koncept R2P v dané době.41 

Pobřeží Slonoviny 

Ani Pobřeží Slonoviny se nevyhnulo povolebnímu násilí, které v zemi eskalovalo v 

roce 2011. Voleb se zúčastnili dva kandidáti, tehdejší prezident Laurent Gbagbo, který byl 

prohlášen za vítěze voleb a jeho oponent Alassane Ouattara, kterého však za vítěze 

považovala řada organizací i světových vůdců. Pokusy vyřešit vzniklou situaci však 

ztroskotaly a nedařilo se najít smírčí řešení. Alessane Ouattara se svými vojenskými 

jednotkami započal vojenskou ofenzívu a později obléhal i největší město Abidjan. OSN, 

AU i další organizace upozorňovaly na násilnosti, včetně těch klasifikovaných jako zločiny 

proti lidskosti, které se v zemi děly.42 

RB OSN v reakci na vzniklou situaci jednomyslně přijala rezoluci 1975, v níž 

odsoudila hrubé porušování lidských práv ze strany obou zúčastněných stran. V návaznosti 

na koncept R2P a konkrétně pak na část o odpovědnosti za ochranu, byla provedena 

intervence, jejímž cílem byla ochrana obyvatelstva země.43 11. dubna 2011 byl následně 

Laurent Gbagbo zatčen a předán k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu, u kterého čelil 

trestnímu obvinění ze zločinů proti lidskosti. Pobřežím Slonoviny však výčet krizí tohoto 

roku nekončí. V tom samém roce se odehrávala i krize na území Libye. 

 
39 DELLER, Nicole, 2011. str 77. 

40 Ibid. str. 290. 

41 LUCK, Edward C., 2011. From Promise to Practice: Implementing the Responsibility to Protect. In 

GENSER, Jared, Irwin COTLER, Desmond TUTU a Vaclav HAVEL. The Responsibility to Protect. Oxford 

University Press, 25.11.2011, str. 98. 

42 UN SECURITY COUNCIL. Resolution 1975 (2011) Adopted by the Security Council at its 6508th meeting. 

[online]. 30.03.2011, S/RES/1975. [cit. 01.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011). 

43 Ibid. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011)
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Libye 

V roce 2011 se Libye, stejně tak jako některé další státy arabského světa, ocitla pod 

vlnou lidových protestů a nepokojů, které bývají souhrnně označovány jako arabské jaro. 

Arabské jaro začalo oficiálně v Tunisku, když se na protivládních demonstracích na protest 

upálil Muhammad Buazízí, nicméně se během krátké doby rozšířilo i do ostatních oblastí 

arabského světa. Protesty byly odpovědí na nespokojenost se zakonzervovanými politickými 

stranami, na korupci, na nespravedlnosti, na neobměňování politických představitelů a 

celkově na nefunkčnost politických systémů v daných zemích.44 

Libye byla již od roku 1969 pod vedením Muammara Kaddáfího, který ji vedl na 

základě ideologie islámského socialismu. Celý stát byl pod kontrolou jeho samého, jeho 

rodiny a loajálních kruhů. Už před samotným arabským jarem byla země pomyslně 

rozdělena. Druhé největší město Benghází již tehdy začalo projevovat určitou neposlušnost 

vůči režimu, což bylo lídrem viděno jako potenciální nebezpečí pro celý jeho režim.45 

Protivládní protesty vypukly v únoru roku 2011 a k civilnímu obyvatelstvu se brzy 

připojily i ozbrojené složky. V jednom státě se tak proti sobě postavily dvě strany, ti, kteří 

podporovali režim a ti, kteří byli proti němu. Při následných nepokojích bylo mnoho lidí 

včetně civilistů zabito a konflikt rozpoutal mezinárodní debatu o tom, zda použít koncept 

R2P k uklidnění situace. 

Debata vyústila v přijetí rezoluce 1970 a volala nejen po ukončení systematických 

útoků proti civilistům, ale i po odpovědnosti za ochranu ze strany libyjských autorit vůči 

svým obyvatelům. Tato jednohlasně přijatá rezoluce z 26. února 2011 byla první, kterou RB 

OSN v souvislosti s libyjskou krizí schválila. Rezoluce zároveň ustanovila embargo na přímé 

i nepřímé dodávky zbraní, munice i vojenského materiálu. Dopadem na samotného 

Kaddáfího a jeho rodinu bylo následné zmražení finančních prostředků v zahraničí.46 

V březnu téhož roku na půdě OSN pokračovala zmiňovaná debata, která vyústila 

v hlasování Rady bezpečnosti ohledně uplatnění R2P. Prorežimní vojenské jednotky totiž 

pokračovaly v tažení na město Benghází a panovaly velké obavy o to, že Kaddáfí rozpoutá 

 
44 PARGETER, Alison, 2012. Libya: The Rise and Fall of Qaddafi. London: Yale University Press; Illustrated 

edition, str. 1. 

45 Ibid. str. 2-7. 

46 UN SECURITY COUNCIL. Resolution 1970 (2011) Adopted by the Security Council at its 6491st meeting. 

[online]. 26.02.2011. [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011). 

https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011)
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pomstu, která bude směřována i vůči civilnímu obyvatelstvu. Hlasování o rezoluci se kromě 

států P5 účastnilo i 10 nestálých členů, volených Valným shromážděním OSN na 2 roky. 

Zásah v podobě intervence byl podpořen 10 členy Rady bezpečnosti včetně Jihoafrické 

republiky. Dalších 5 států, včetně Brazílie a Indie, se potom hlasování zdrželo. Samotným 

výsledkem hlasování bylo schválení rezoluce 1973, na jejímž základě proběhla vojenská 

intervence.47 

Vojenská operace pod vedením Severoatlantické aliance (NATO) začala ještě téhož 

měsíce. V prvních dnech bylo paralyzováno libyjské letectvo a systémy protiletadlové 

obrany. Následovalo vynucování bezletové zóny ze strany účastnících se států. Operace 

následně pokračovala až do konce října 2011, přičemž Muammar Kaddáfí byl 20. října 2011 

zabit.48 Nicméně s Kaddáfího smrtí kýžený mír v Libyi nenastal. Nefungující stát 

s poškozenou infrastrukturou a s chybějící státní autoritou se stal dějištěm zápasu o moc, ve 

kterém proti sobě bojovaly mnohé militantní lokální skupiny.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 UN SECURITY COUNCIL. Resolution 1973 (2011) Adopted by the Security Council at its 6498th meeting. 

[online]. 17.03.2011. [cit. 01.05.2021]. Dostupné z: https://www.undocs.org/S/RES/1973%20(2011). 

48 CHIVVIS, Christopher S. a Jeffrey MARTINI, 2014. Libya After Qaddafi Lessons and Implications for the 

Future. Santa Monica: Rand Offices, str. 1. 

49 PARGETER, Alison, 2012. str. 248. 

https://www.undocs.org/S/RES/1973%20(2011)
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2. TEORETICKÝ A METODOLOGICKÝ RÁMEC 

 

Tato kapitola se zabývá vybranými teoretickými přístupy a dále potom 

metodologickým rámcem a operacionalizací, ve kterých je představena logika výzkumu. 

Teoretickými přístupy této práce jsou neorealismus, liberalismus a konstruktivismus a 

jednotlivě jsou popsány níže. Zmíněné teoretické přístupy byly vybrány, protože 

reprezentují jak racionalistický (v případě neorealismu a liberální teorie), tak reflektivistický 

(v případě konstruktivismu) proud mezinárodních vztahů. Metodologický rámec, který je 

popsán na konci této kapitoly, má za úkol představit formu, která byla pro tuto práci zvolena 

včetně operacionalizace postupů při určování platnosti hypotéz. 

2.1 Neorealismus 

Prvním zvoleným teoretickým přístupem, kterým se bude práce zabývat, je 

neorealismus. Tento teoretický přístup byl zvolen, protože se řadí mezi nejvlivnější teorie 

mezinárodních vztahů a byl rozpracován celou řadou vlivných autorů. Dalším důvodem 

bylo, že tato teorie pracuje s koncepty, které s tématem humanitárních intervencí/R2P přímo 

souvisejí, jako je například státní suverenita, bezpečnost či moc země obecně. Celkově se 

také realismus řadí k těm teoretickým tradicím, které se staví k intervencím a konceptu R2P 

více kriticky. 

Realistická tradice obecně 

Kořeny realistické tradice sahají daleko do minulosti, ještě před dobu, než se 

mezinárodní vztahy etablovaly jako vědní obor. V první polovině 20. století se realismus 

zformoval do ucelenějšího teoretického přístupu, který se zakládá na sdílených premisách a 

postojích ke světu. Toto zformování je reakcí na idealistické vnímání mezinárodních vztahů 

po první světové válce. Idealistické názory ohledně mírotvorných procesů zakotvených 

v mezinárodních organizacích, jako například ve Společnosti národů, se realistům zdály být 

nereálné až naivní a neukotvené v realitě. Realistické vnímání světa je na rozdíl od toho 

idealistického více skeptické k formám spolupráce a k možnostem trvalého míru.50 

Mezi základní premisy realismu patří chápání mezinárodních vztahů jako 

anarchického prostředí. Toto prostředí se vyznačuje absencí nejvyšší autority, která by stála 

 
50 MORGENTHAU, Hans J., 1946. Scientific Man versus Power Politics. Vyd. 1. Chicago: University of 

Chicago Press, str. 203. 
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nad státy samotnými. Jde tedy o decentralizovaný prostor, který není tvořen hierarchicky 

rozpoloženými vztahy tak jako je tomu vnitrostátně, nýbrž je formován a tvořen jednotlivými 

státy, které nad sebou nemají vyšší autoritu.51 Realisté toto prostředí dále považují za 

materialisticky založené, neboť je formováno distribucí moci a bohatství. Distribuce moci a 

prostředků je pak tím, čím realismus vysvětluje nejen procesy v mezinárodním systému, ale 

i jejich následky.52 

Státy jsou pro realisty základními aktéry mezinárodních vztahů. Ty vnímají zároveň 

jako racionální hráče, kteří musí na základě kalkulací reflektovat svoji moc. Ostatní aktéři 

jako třeba jednotlivci či mezinárodní organizace sice existují, ale mají moc limitovanou.53 

Racionalitu shledávají realisté v tom, že státy a jejich lídři hájí své národní zájmy. 

V anarchickém prostředí je každý stát odkázán sám na sebe a musí sám sobě racionálně 

zajistit co největší bezpečnost. Moc a bezpečnost samotná jsou pak ústředními tématy 

realismu, neboť anarchické prostředí představuje neustálou bezpečnostní hrozbu pro přežití 

státu. Aby stát zvýšil svoji bezpečnost, snaží se navyšovat svou vlastní moc, a tím odradit 

potenciální agresory.54 

Jedním z představitelů realismu, který je pro tuto kapitolu relevantní, je i Hans 

Morgenthau. Ten ve svém díle Politics Among Nations z roku 1948 popisuje realistický 

pohled na suverenitu, který je mocensky zaměřený, neboť klade důraz na moc státu. 

Morgenthau vnímá státní suverenitu moderních států jako existenci entity, která má 

vnitrostátně nejvíce moci. Aby mohla být moc takovéto nejsilnější entity trvalá, musí být 

institucionalizována. Institucializovaná entita je potom vnímána jako nejvyšší autorita, která 

vymáhá právo na daném, jím kontrolovaném území.55 Pro Morgenthaua je tato definice 

nejvyšší autority ve státě podstatná v tom, že zároveň vylučuje autoritu vyšší, než je ta státní. 

Z toho zároveň odvozuje podstatu anarchie mezinárodních vztahů, neboť v nich absentuje 

jakákoliv vyšší autorita. 

 
51 DRULÁK, Petr, 2010. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 2. Praha: Portál. str. 55. 

52 DONNELLY, Jack, 2000. Realism and International Relations. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University 

Press, str. 6-11. 

53 Ibid. str. 7. 

54 DRULÁK, Petr, 2010. str. 55. 

55 MORGENTHAU, Hans J., 1973. Politics Among Nations : the Struggle for Power and Peace. Vyd. 5. New 

York: Alfred A. Knopf. str. 314. 
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Realisté jsou také skeptičtí ohledně lidské povahy. Tu vidí jako egoistickou a 

zajímající se hlavně o sebe sama. Z tohoto důvodu je i realistický pohled na morálku 

v mezinárodních vztazích skeptický.56 Morálka je pak podle realistů neaplikovatelná na 

mezinárodní sféru. 

Realismus se v druhé polovině 20. let postupně začíná sbližovat s dříve 

antagonistickým liberálním přístupem. Toto sblížení je reakcí jednak na nově se etablující 

teoretický přístup mezinárodních vztahů – konstruktivismus a jednak na fakt, že v dané době 

rostl relativní význam mezinárodních i nevládních organizací. Jako výsledek těchto tlaků a 

reakce na ně se realismus postupně přeformuloval do svojí novodobější podoby známé jako 

neorealismus. 

2.1.1 Neorealismus 

Mezi přední teoretiky neorealismu patří Kenneth Waltz, který ve svém díle Theory 

of International Politics z roku 1979 formuluje neorealistické postoje k mezinárodní 

politice. Waltz sice souhlasil, že mezinárodní politika je bojem o moc, ale tento boj pro něj 

nebyl zapříčiněn lidskou povahou tak, jak to vnímali realisté před ním. Pro Waltze měl 

systém mezinárodních vztahů tři základní premisy. 

První premisou je struktura mezinárodního systému, která je stále anarchická. 

Neexistence zastřešující autority, která by byla nad státy samotnými, je pro Waltze kritická 

a nastoluje prostor, kde dochází ke konfliktům, soutěžení a problémům s dostatečnou 

mezinárodní spoluprací.57 

Druhou premisou je stěžejní zájem každého státu o svou vlastní bezpečnost a přežití. 

A právě tento zájem každého jednotlivého státu potom omezuje možnosti spolupráce, neboť 

v mezinárodním prostředí panuje nejistota a nerovná distribuce síly. Státy se navzájem 

podezírají a obávají se záměrů ostatních, což dále prohlubuje jejich neschopnost trvalé 

spolupráce. Obavy jednotlivých států z toho, že protistrana, se kterou daný stát spolupracuje, 

by ze samotné spolupráce mohla těžit více, pak vedou k jisté závislosti, kterou Waltz vnímá 

jako rizikovou.58 

 
 

57 WALTZ, Kenneth N., 1979. Theory of International Politics. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing 

Company, str. 102. 

58 Ibid. str. 104. 
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Třetí premisou je potom schopnost toho, že moc samotná a její distribuce mezi státy 

formuluje strukturu mezinárodního systému. Moc je rozdělena mezi jednotlivými státy a je 

tak základní hybnou silou míru, konfliktů a rovnováhy sil. Moc představuje schopnost 

jednoho státu ovlivnit chování státu jiného a podle Waltze je také prostředkem k dosažení 

státních cílů. Nejdůležitějším cílem je pak stále samotná bezpečnost vlastního státu. Státy 

podle Waltze nejsou maximalizátory moci, ale maximalizátory bezpečnosti, protože 

maximalizace moci může být kontraproduktivní. K tomu dochází například v situaci, kdy 

jsou proti státu, který maximalizuje svou moc, formovány koalice ostatních ve snaze jeho 

moc vyvážit. Státy však v anarchickém systému spolupracují pouze tehdy, pokud se objeví 

společná hrozba. Ve chvíli, kdy je hrozba eliminována, je ukončena i spolupráce.59 

Neorealismus se řadí mezi tzv. racionalistické teorie, mezi které dále patří 

neoliberalismus a neomarxismus. Racionalismus v této souvislosti značí, že státy jsou 

racionálními aktéry. Pro racionální aktéry je spolupráce mezi jednotlivými státy možná, i 

když je obtížně dosažitelná. Státy však i přes spolupráci usilují o absolutní zisky pro sebe 

samé. Mezinárodní instituce umožňují státům do jisté míry spolupracovat a sledovat jejich 

společné zájmy.60 Státy se také snaží maximalizovat svůj vliv v mezinárodním prostředí, 

čímž chrání svoji vlastní bezpečnost a podporují tím své – racionálně vykalkulované – 

zisky.61 

Důležitou součástí neorealistického smýšlení, a stejně tak i toho realistického, je i 

princip neporušitelnosti státních hranic spojený se státní suverenitou. Stát je pro ně hlavním 

aktérem mezinárodních vztahů a samotná definice státu značí jeho suverénní moc nad 

vlastním územím.62 Jednotlivé státy musí navzájem respektovat státní suverenitu a 

nevměšovat se do vnitřních záležitostí států ostatních. Autorita jednoho by neměla být 

využita v rámci státního území druhého, například použitím vojenské síly. 

 
59 Ibid. str. 107. 

60 GRIECO, Joseph M., 1988. Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal 

institutionalism. International Organization. 42(3), str. 488. 

61 BAUMANN, Rainer, RITTBERGER, Volker a WAGNER, Wolfgang, 2001. Neorealist foreign policy 

theory. In: RITTBERGER, Volker. German foreign policy since unification. theories and case studies. 

Manchester: Manchester University, 2001, str. 38-39. 

62 THOMSON, Janice E., 1995. State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory 

and Empirical Research. International Studies Quarterly. 39(2), str. 215. 
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2.1.2 Neorealistická kritika intervencí/R2P 

Ze všech tří teoretických přístupů v této práci představuje neorealismus asi 

nejhlasitější kritiku konceptu humanitárních intervencí/R2P, zejména v souvislosti 

s chápáním státní suverenity a morálky. Daniel Fiott například uvádí, že neorealisté 

nepřistupují k morálce jako k univerzálně chápanému konceptu mezinárodních vztahů. 

Zdůrazňuje, že morálka není vnímaná všemi stejně, a proto ani intervence pod záštitou R2P 

nemohou být univerzálně chápány jako správné či ospravedlnitelné. Zároveň zdůrazňuje, že 

národní zájem, který je nedílnou součástí mezinárodního systému, převáží nad morálním 

imperativem pomoci lidem v nesnázích. Politické a etické principy humanitárních intervencí 

jsou tak v rozporu se základními premisami neorealistického smýšlení. Fiott dále vnímá 

koncept R2P jako něco, co vzniklo reakcí konkrétních lidí na konkrétní historické události.63 

Neorealisté jsou ochotni pomoci řešit otázky lidských práv a jejich porušování, nicméně 

nevěří, že vojenská intervence je vždy nejlepším prostředkem při řešení konfliktů a lidského 

utrpení.64 

Neorealisté zároveň kritizují koncept humanitárních intervencí jako jdoucí proti 

fundamentálnímu konceptu státní suverenity. Státní suverenita je nejvyšší autoritou nad 

daným územím, tedy již z definice vylučuje existenci něčeho, co je nad ní. Mezinárodní 

právo a mezinárodní normy tak jsou neorealisty chápány jako něco, co sice existuje, ale co 

má zásadně jinou povahu než zákony a normy přijaté na úrovni suverénních států. Zde je již 

patrná neslučitelnost konceptu R2P s konceptem nejvyšší autority státu na svém území. 

Například autor Jeremy Moses vnímá předefinování konceptu suverenity jako odpovědnosti 

za pokus o prolomení státní svrchovanosti, neboť při vnímání suverenity jako odpovědnosti 

dochází ke sdílení suverenity mezi státem samotným a mezinárodním společenstvím, které 

nad státem začne mít kontrolní roli.65 

V roce 1965 se Valné shromáždění OSN usneslo na deklaraci, která stanovuje princip 

neintervence jako pravidlo, kdy žádný stát nemá za žádných okolností právo intervenovat 

do vnitřních záležitostí státu druhého, a to jak přímo, tak nepřímo. Žádný stát také nemá 

organizovat či jakkoliv asistovat aktivitám směřujícím jednak ke svržení autority nějakého 

 
63 FIOTT, Daniel, 2013. Realist Thought and Humanitarian Intervention. The International History 

Review. 35(4), str. 766-782. 

64 LUTTWAK, Edward N., 1999. Give War a Chance. Foreign Affairs. 78(4), str. 36-44. 

65 MOSES, Jeremy, 2013. Sovereignty as irresponsibility? A Realist critique of the Responsibility to 

Protect. Review of International Studies. 39(1), str. 124. 
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státu a jednak k vměšování se do civilních sporů jiných zemí.66 Intervence jsou tak 

neorealisty vnímány jako účinný nástroj zahraniční politiky státu, jak zasáhnout do 

záležitostí státu druhého. Pro ně je totiž nemožné odloučit činy intervenujícího státu od jeho 

zájmů, a proto ani intervence nemohou být nezištné.67 

Kritizovaným se stal také fakt, že je to právě RB OSN, která má poslední slovo 

v rozhodovacím procesu o intervencích. Jestliže je Rada jedinou autoritou, která o 

intervencích rozhoduje, kdo učiní ji odpovědnou v případě, že se neshodne a zločinům proti 

lidskosti tak nebude zabráněno?68 Příkladem takové neshody se stal konflikt v Sýrii, kdy 

nedošlo k adekvátní odpovědi ze strany mezinárodního společenství, přestože zde docházelo 

k morálně neúnosným zločinům proti lidskosti. Toto selhání, ve kterém může být spatřena 

nekonzistence či dokonce selektivnost vůči jednotlivým případům, jsou dalšími argumenty 

stavícími se kriticky k intervencím a konceptu R2P obecně. 

Hnutí nezúčastněných států (mezinárodní hnutí států, které se neidentifikují na 

základě příslušnosti ke konkrétním mocenským blokům) a Skupina G77 (volná koalice 

rozvojových zemí podporující kolektivní jednání v zájmu svých členů), které reprezentují 

značnou část rozvojových států, často vyjadřovaly výše zmíněné obavy. Tyto obavy by se 

daly shrnout větou, kterou pronesl alžírský prezident Abdelaziz Bouteflika na půdě OSN 

v roce 1999: „Suverenita je naše poslední obrana proti pravidlům nerovného světa.“69 Toto 

tvrzení je dále ilustrováno faktem, že při debatách o samotném konceptu R2P došlo k změně 

pojmu z dříve používaného a pejorativně zabarveného „práva na intervenci“ na současné 

„odpovědnost za ochranu.“70 Změna byla odůvodněna tím, že získání podpory konceptu 

R2P vyžaduje konsenzus, kterého by bylo obtížné dosáhnout s původním názvem. Dřívější 

název by totiž mohl vyvolávat obavy ze spojení vznikajícího konceptu například 

s imperialismem.71 Také samotný fakt, že téma intervencí se nese pod záštitou humanity a 

 
66 UN GENERAL ASSEMBLY. Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of 

States and the Protection of Their Independence and Sovereignty. [online]. 21.12.1965. [cit. 05.03.2021]. 

Dostupné z: https://www.refworld.org/docid/3b00f05b22.html. 

67 MORGENTHAU, Hans J., 1967. To Intervene or Not to Intervene. Foreign Affairs. 45(3), str. 425. 

68 MOSES, Jeremy, 2013. str. 128. 

69 Z anglického originálu: “Sovereignty is our last defense against the rules of an unequal world.” 

70 DELLER, Nicole, 2011. str. 64. 

71 MOSES, Jeremy, 2013. str. 118. 
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morálky přispívá k tomu, že jejich odpůrci jsou snadno označováni za ty, kteří svým 

odmítavým postojem tyto činy omlouvají. 

Podpora a udržování míru jsou svěřeny velice centralizovanému orgánu RB OSN, 

kde jsou státy, které mají nejsilnější postavení a které jsou schopny převzít kontrolu nad 

řešením krizí probíhajících ve státech ostatních. Tyto státy jsou zároveň ale těmi, které díky 

své pozici v P5 mají zajištěno, že žádná intervence nebude moci probíhat na jejich vlastním 

území, neboť samy nepodléhají žádné vyšší formě autority. Stálí členové Rady bezpečnosti 

tak nejsou předmětem žádné vnější kontroly v případných sporech, které se týkají jich 

samotných.72 I když se tak suverenita spojí s odpovědností, která bude kontrolována, stále 

zde zůstává problém chybějícího mechanismu, který by učinil odpovědnou právě zmíněnou 

Radu.73 Koncept R2P zároveň ukázal, že intervenující mocnosti jsou na severo-jižní ose 

vždy z politického severu, přičemž státy, kde intervence probíhají, jsou z politického jihu.74 

Panují zde také obavy z toho, že jednotná formulace konceptu, kdy je možné 

zasáhnout a kdy ne, vychází z historických událostí, a nemůže tak svou podstatou obsáhnout 

komplexnost všech konfliktů a případů, které vzniknou následně. Neorealisté v tomto vidí 

problém, neboť veškerá škála možných případů porušování lidských práv byla soustředěna 

do 4 taxativně vymezených pojmů.75 

Poukazováno je i na skutečnost, že násilí samo o sobě často vytváří podmínky pro 

dialog a pro následné vyjednávání o podmínkách smíru mezi jednotlivými znesvářenými 

stranami. Tato vyjednávání vedená mírovými dialogy a diplomatickými tlaky mohou být 

však ohrožena, je-li použit rámec dobra proti zlu, který je často vyzdvihován při prosazování 

intervencí. Intervence, která je takto koncipována, tak sice násilí může pomoci ukončit, 

nicméně může také být překážkou dlouhodobého mírového řešení, neboť nedojde k po-

konfliktnímu urovnání. Řešení sporů způsobem, kdy vítěz bere a určuje vše, vytěsňuje cestu 

kompromisu a zakládá na konflikt další. Dále i samotná vidina možné intervence, která by 

se jevila pro určitou konfliktní skupinu potenciálně jako prospěšná, pak může dokonce 

 
72 ZOLO, Danilo, 1997. Cosmopolis: prospects for world government. Cambridge: Polity Press, str. 12. 

73 MOSES, Jeremy, 2013. str. 129. 
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75 Ibid. str. 36. 
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podněcovat další eskalaci násilí právě za účelem dosažení dané intervence, která by této 

skupině pomohla.76 

Tyto obavy jsou v souladu s neorealistickým náhledem na mezinárodní systém. 

Realistická kritika poukazuje na skutečnost, že intervence jsou vykonávány silnějšími státy 

vůči těm slabším a že ne vždy jsou doprovázeny nejlepšími úmysly. Kritizované je také to, 

že i když jsou intervence hájeny jako správný morální počin, který pomáhá vyhrát nad 

„zlem“, tak ne vždy je snadné rozeznat, která ze stran je tou zápornou. Zároveň je 

poukazováno na to, že intervence samotné jsou spojeny se značnými náklady a riziky, což 

by pro racionálně kalkulující státy nebylo výhodné, kdyby ovšem neexistovalo něco, co 

intervenující státy získají. Znovu se tak dostáváme k zájmům jednotlivých států a 

k problematice nezištnosti motivů, které za intervencemi stojí. 

2.1.3 Hypotéza 

Na základě popisu nejen charakteristik neorealistického teoretického přístupu, ale i 

jeho kritického postoje k intervencím a konceptu R2P obecně, byla v souvislosti se 

zvolenými státy definována následující neorealistická hypotéza: 

H1: Postoj vybraných států vůči intervencím/R2P se liší, protože rozdílná mocenská 

síla těchto států přímo koreluje s jejich rozdílnými názory. Silnější ze států budou více citlivé 

na státní suverenitu, a proto budou mít odmítavější názory a postoje k zásahům 

mezinárodního společenství do vnitrostátních záležitostí. Mocensky slabší státy pak budou 

mít názory a postoje k intervencím vstřícnější. 

2.2 Liberalismus 

Druhým zvoleným teoretickým přístupem, kterému se bude práce věnovat, je 

liberalismus, přesněji liberální teorie mezinárodních vztahů tak, jak ji ve svém díle Taking 

Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Relations z roku 1997 popsal 

Andrew Moravcsik. Tento teoretický přístup byl vybrán jednak protože se také řadí mezi 

nejvlivnější teorie mezinárodních vztahů, a jednak protože je to právě liberální tradice, ze 

které koncept humanitárních intervencí a koncept R2P značně čerpá. Jsou to totiž právě 

zastánci této teoretické tradice, kteří se podíleli nejenom na tvorbě konceptu R2P, ale i na 

jeho následném prosazování. 

 
76 Ibid. str. 36-37. 
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Liberální tradice obecně 

Základní liberální premisy sahají již k takovým jménům jako například John Locke, 

Hugo Grotius či Immanuel Kant. Například poslední jmenovaný, Immanuel Kant, a jeho 

pojetí klíčových znaků liberalismu předpokládá racionalitu jednotlivců, víru v lidský pokrok 

a přesvědčení, že lidé mají schopnost spolupracovat na tvorbě harmonické a nekonfliktní 

společnosti, a to i přes fakt, že jakožto racionální aktéři mají své osobní egoistické zájmy. 

Toto pozitivní vnímání člověka jako dobrého, se později přeneslo i na sféru mezinárodních 

vztahů, kde liberalismus vyzdvihuje skutečnosti, že konflikt a válka není něco 

nevyhnutelného, čemu se nedá zabránit, ale naopak něco, co lze zmírnit či úplně překonat.77 

Už při takovémto základním popisu liberální tradice je jasné, že tato tradice má jiný, daleko 

optimističtější přístup k lidské nátuře než tradice realistická. A nejenom k ní. 

Liberální tradice vidí jako správnou cestu, díky které se svět stane lepším místem pro 

lidstvo, demokratickou vládu, mezinárodní právo a mezinárodní instituce, které překonají 

nedůvěru a bezpečnostní hrozby mezinárodního systému. Pro tento pozitivní náhled na svět 

byla liberální tradice po první světové válce označována jako idealismus. Po první světové 

válce, prostřednictvím liberální vidiny tehdejšího amerického prezidenta Woodrowa 

Wilsona o transformaci mezinárodních vztahů z „džungle“ která je chaotická a 

nepředvídatelná do „zoo“ která je regulovaná a předvídatelnější, vznikla první skutečně 

mezinárodní organizace – Společnost národů. Tato organizace měla zajistit pokrok a mír a 

svým působením měla přispět k tvorbě lepší mezinárodní společnosti.78 Nutno si však 

uvědomit, že tato idealisticko-liberální vidina není neměnná a pozdější liberální smýšlení je 

již do značné míry pozměněné. Organizace zanikla po druhé světové válce a na její tradici 

navázala svou činností OSN. 

Liberální tradice také nepřistupuje k mezinárodnímu prostředí jako k nevyhnutelně 

anarchickému. V tom spočívá jeden z hlavních rozdílů mezi liberalismem a realismem. 

Liberalismus klade důraz na mezinárodní organizace a mezinárodní právo, které udržují ve 

světě řád a pomáhají anarchické prostředí překonat, čímž omezují možnost vzniku konfliktů 

i válek. Otázky bezpečnosti jsou sice stále důležité, nicméně nejsou jedinými zájmy států.79 

 
77 DUNNE, Tim, Milja KURKI a Steve SMITH, 2013. International Relations Theories. 3. str. 95. 

78 JACKSON, Robert a Georg SØRENSEN, 2013. Introduction to International Relations Theories and 

Approaches. 5. Oxford: Oxford University Press, str. 110. 

79 Ibid. str. 100. 
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Mezi další liberální premisy, které liberalismus odlišují od realismu, je i předpoklad 

většího množství aktérů, kteří mezinárodní prostředí formují. Realismus klade důraz na 

suverénní státy a jejich vzájemné vztahy,80 kdežto liberalismus pracuje i s dalšími aktéry. 

Mezi tyto aktéry patří například mezinárodní instituce, nevládní organizace, zájmové a 

neveřejné skupiny, mezinárodní subjekty ale i jednotlivci. Všechny tyto subjekty pak tvoří 

paletu aktérů, kteří jsou z liberálního pohledu relevantní. Realistický pohled na stát je potom 

v souvislosti s tímto popisován jako černá skříňka, protože realismus se nezajímá o to, co se 

děje uvnitř států jako takových. 

Základní liberální myšlení je tak úzce provázáno se vznikem moderního státu 

zaštítěného ústavou, kde proces modernizace a pokroku otevírá cestu k lepšímu životu 

jednotlivců i celé společnosti, která je následně více nakloněna kooperaci v mezinárodní 

sféře.81 

Oproti realistické tradici, má ovšem liberální přístup daleko roztříštěnější charakter 

v podobě většího množství směrů a proudů, které se k této tradici hlásí. Tuto roztříštěnost se 

potom pokusil učinit koheznější například Andrew Moravcsik, jehož teoretická východiska 

jsou popsána níže. 

2.2.1 Moravcsikova liberální teorie 

Andrew Moravcsik se pokusil ve svém díle sjednotit liberální myšlenky do jedné 

ucelenější teorie, kterou chtěl zbavit utopistické či ideologické formy. Také se snažil, aby se 

jeho liberální teorie stala rovnocennou paradigmatickou možností, jak zkoumat mezinárodní 

vztahy.82 Nicméně při její formulaci neměl za cíl ostatní teoretické přístupy popsat jako 

nepodstatné, ba naopak přiznává jejich význam. Příkladem je například propojenost liberální 

teorie a konstruktivistického myšlení ve vztahu k preferencím a jejich vzniku. Dalším 

příkladem je také jím uznávaný přínos neorealismu při zkoumání bezpečnostních témat 

mezinárodní politiky.83 Moravcsikova liberální teorie je postavena na třech základních 

premisách: 

 
80 Ibid. str. 103. 

81 Ibid. str. 101. 

82 MORAVCSIK, Andrew, 1997. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International 

Politics. International Organization. 51(4), str. 513. 

83 Ibid. str. 538. 
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1. Sociální aktéři jako hlavní subjekty mezinárodních vztahů 

Hlavními subjekty mezinárodních vztahů nejsou podle této premisy státy, nýbrž 

sociální aktéři. Těmito aktéry můžou být například jednotlivci či zájmové skupiny 

vyznačující se racionalitou a kalkulací zisků při sledování vlastních zájmů. Kalkulace zisků 

se následně promítá i do zahraniční politiky státu, protože racionální aktéři se i zde snaží 

maximalizovat svůj profit. Aktéři tak na kalkulaci zisků často vzájemně spolupracují. Stát 

tak není reprezentantem jednotného zájmu, ale dějištěm boje mnoha aktérů, kteří se snaží 

prosadit své vlastní zájmy. Tyto boje reprezentují různé preference aktérů, přičemž ti 

nejúspěšnější jsou pak schopni těch svých dosáhnout.84 Stát je viděn jako relativně slabá 

entita, jejíž jednání určuje nejsilnější a v daném čase nejúspěšnější aktér či skupina aktérů. 

Stát se tak stává jejich prostředkem k prosazování jejich zájmů. Analýza zahraniční politiky 

by tak podle této premisy měla být zaměřena jednak na to, jak zájmové skupiny formují 

zahraniční politiku, a jednak na to, kdo zahraniční politiku státu v dané chvíli vede.85 

2. Preference států a státní způsob reprezentace zájmů 

Stát je podle této premisy reprezentantem zájmů nejúspěšnějších aktérů, kteří skrze 

něj své zájmy prosazují. Je tak jakýmsi subjektem, který střídavě reflektuje zájmy měnících 

se aktérů u moci a Moravcsik si ho představuje jako jakési pojítko, které propojuje 

preference nejúspěšnějších aktérů a přetváří je do konkrétní politiky státu, vnitrostátně i 

mezinárodně. Politika státu je tak formována identitami a zájmy aktérů, kteří vyvíjejí tlak na 

státní aparát, aby prosazoval právě jejich zájmy. Důležité je si také uvědomit, že při státem 

prosazovaných zájmech nejúspěšnějších aktérů v konkrétní době často nedochází 

k reprezentaci názorů a zájmů společnosti jako celku. Ve skutečnosti se může jednat o 

naprostý opak, kdy jsou reprezentovány zájmy jen malé části společnosti, která ale byla 

v prosazování nejúspěšnější. Zájmy státu nejsou neměnné, ale naopak často tvarované a 

přetvářené bojem a tlaky mezi aktéry. Stát samotný tak není homogenní jednotkou, která se 

stará jen o svou vlastní moc a bezpečnost, ale vnitřně nejednotný heterogenní celek.86 

3. Interdependence a mezinárodní systém 

 
84 Ibid. str. 516-517. 

85 JACKSON, Robert a Georg SØRENSEN, 2013. str. 261. 

86 MORAVCSIK, Andrew, 1997. str. 518-520.  
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Podle poslední premisy je chování, a tedy i zahraniční politika konkrétních států, 

určováno rozpoložením, vzájemným působením a závislostí státních preferencí. Moravcsik 

touto premisou propojuje mezinárodní systém se systémem vnitrostátním. Když jednání 

jednoho státu pomocí vlivu preferencí jeho vlastních zájmových skupin ovlivní stát druhý, 

může dojít k protireakci. K té dochází, když je ovlivněná skupina dostatečně vlivná na to, 

aby vyvinula tlak na svůj vlastní stát a jeho prostřednictvím pak formovala požadovanou 

protireakci na mezinárodní úrovni. Vnitrostátní systém je tedy reprezentován soupeřícími 

aktéry s jejich preferencemi, které vyústí ve státní jednání na mezinárodní úrovni. Forma 

spolupráce je tak pro Moravcsika přímo závislá na povaze preferencí jednotlivých aktérů.87 

Moravcsik také rozlišuje tři samostatné varianty liberální teorie, kdy každá z nich má 

svá určitá specifika: 

1. Ideový liberalismus 

Tento typ liberalismu se zaměřuje na hodnoty a identity, které považuje za klíčové 

faktory určující preference států a potažmo tedy i spolupráci na mezinárodní úrovni. Sociální 

identitu Moravcsik chápe jako skupinu preferencí ohledně legitimnosti uspořádání státního 

aparátu, která je společná daným jedincům ve státě kde žijí. Tento státní řád má tři základní 

prvky, kterými jsou geografická hranice, politické rozhodovací procesy a socioekonomická 

regulace. Zájmové skupiny podporují stát ve chvíli, kdy tento stát jedná v souladu s jejich 

preferencemi. Když stát jedná na mezinárodní úrovni, mají jeho kroky často dopad, ať už 

pozitivní nebo negativní, na obyvatele ostatních států. Podle toho, jak jsou kroky jednoho 

státu vnímány v souladu s preferencemi státu druhého, je pak vytvářen prostor pro kooperaci 

či konflikty. Sociální identita je potom rozdělena do tří typů, které legitimizují zahraniční 

politiku státu – národní identita, politická identita a socioekonomická identita.88 

Národní identita zahrnuje ty společné preference, které obsahují vymezení a existenci 

národa. Národní existence může mít základ v jazyku, rase, náboženství či sdílené historické 

zkušenosti a ti, kteří mají národní identitu jako součást svých preferencí, usilují o legitimní 

vymezení hranic a spravedlivost občanských práv. Mezi státy navzájem může dojít ke 

sblížení či ke vzniku konfliktu podle toho, jak podobné či rozdílné jsou jejich preference.89 

 
87 Ibid. str. 520. 

88 Ibid. str. 525. 

89 Ibid. str. 526.  
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Politická identita zahrnuje ty společné preference, které obsahují legitimnost 

politických institucí a způsobu hájení zájmů obyvatel ve vnitřních procesech státu. Mezi 

státy může vzniknout sblížení či konflikt, když legitimní uspořádání v jedné zemi ovlivňuje 

zemi druhou.90 

Socioekonomická identita zahrnuje ty společné preference, které obsahují představy 

o sociálním, ekonomickém a náboženském uspořádání státu. Mezi státy může opět vzniknout 

sblížení či konflikt, když jsou představy stejné, podobné či rozdílné.91 

2. Obchodní liberalismus 

Tento typ liberalismu se zaměřuje na ekonomické zájmy relevantních aktérů, 

jednotlivců i skupin ve státě a na příležitosti pro mezinárodní ekonomickou výměnu. Změny 

struktur ekonomiky jednotlivých států i mezinárodního prostředí ovlivňují, negativně či 

pozitivně, zisky a náklady mezinárodní obchodní výměny a vytvářejí tak tlak na vnitrostátní 

subjekty, aby na změny adekvátně reagovaly. Reakce mohou být jak kladné, ve smyslu 

usnadňování ekonomické výměny, tak i záporné ve smyslu ochrany domácího trhu, 

například zaváděním obchodních cel či tarifů. Moravcsik tak zaujímá jiný postoj 

k mezinárodní ekonomice, než zaujímají tradiční liberální směry, které předpokládají 

maximální snahu o zintenzivnění ekonomické mezinárodní výměny.92 

3. Republikánský liberalismus 

Tento typ liberalismu se zaměřuje na způsoby, kterými jsou preference domácích 

aktérů transformovány do politiky státu. Zaměřuje se tedy na to, co určuje, čí sociální 

preference jsou privilegované na úrovni institucí. Vykonavatelé moci jsou podporováni 

určitým segmentem společnosti a budou se snažit tento segment uspokojit do takové míry, 

aby si zachovali dostatečnou podporu pro udržení se u moci. Určitý segment společnosti je 

tak privilegován na rozdíl od té části obyvatel, jejichž preference nejsou zrovna zastoupeny. 

Politika státu, ať již vnitrostátně či mezinárodně, může tak být do značné míry nasměrována 

ve prospěch silných domácích aktérů.93 

 
90 Ibid. str. 527.  

91 Ibid. str. 527. 

92 Ibid. str. 528. 

93 Ibid. str. 530. 
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2.2.2 Liberální zdroje intervencí/R2P 

Oproti neorealismu a s ním spojenými obavami ohledně neporušitelnosti principu 

státní suverenity a univerzálního pohledu na morálku je liberální přístup k intervencím a 

konceptu R2P daleko vstřícnější. Vychází to z toho, že koncept R2P byl v souladu 

s liberálním smýšlením o člověku a světě iniciován institucí, která se sama hlásí k liberálním 

hodnotám. Liberální politická filozofie zastává názor, že hlavním účelem státu a jeho vlády 

je ochrana lidských životů, a proto ti, kdo se dopouštějí zločinů proti lidskosti, pozbývají 

právo na legitimnost své politické moci. 

Liberální tradice má také všeobecně pozitivní přístup k mezinárodním organizacím 

a mezinárodním normám. Obecně tedy vidí v mezinárodních institucích pozitivum toho, že 

podporují kolektivní řešení a pomáhají udržovat mír. 

Ilustraci liberálních zásad můžeme spatřit již například ve zprávě ICISS z roku 2001, 

která staví lidská práva a jejich ochranu na přední místo. Odkazuje se zde na Všeobecnou 

deklaraci lidských práv a na postupný přechod od nikdy nezpochybnitelné suverenity ke 

kultuře národní a mezinárodní odpovědnosti za lidské životy. Pod záštitou OSN se 

bezpečnost rozšířila z původně jen státní roviny do roviny individuální – fyzické, 

ekonomické a sociální. Došlo tak k uznání faktu, že bezpečnost nezahrnuje pouze státní 

subjekty, ale i individuální lidské bytosti, což vedlo ke změně přístupu v mezinárodním 

smýšlení o bezpečnosti.94 

V podobném duchu se potom nese i Rezoluce 60/1. z roku 2005, kde dochází 

k potvrzení postoje OSN směrem k rozvoji lidské bezpečnosti a lidským právům jako 

základu společnosti. Dokument dále uznává témata jako bezpečnost, mír či rozvoj jako 

vzájemně propojená s tématem lidských práv a zdůrazňuje jejich nedělitelnost, provázanost 

a univerzálnost.95 V návaznosti na lidskou bezpečnost vyzdvihuje rezoluce také důležitost 

mezinárodní spolupráce, která má stále rostoucí význam. Tato spolupráce je nezbytná 

především kvůli hrozbám, kterým lidská populace v současnosti čelí, protože tyto hrozby 

nabývají přeshraničního charakteru a musí tak být řešeny na všech možných úrovních 

společnosti.96 

 
94 ICISS, 2001. str. 14. 

95 UN GENERAL ASSEMBLY, 2005. str. 2. 

96 Ibid. str. 20. 
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Také zpráva Implementace R2P z roku 2009, obsahuje liberální prvky zabývající se 

lidskými právy a lidskou bezpečností. Znovu se objevuje pojetí R2P ne jako něčeho, co 

podkopává státní suverenitu, ale jako něčeho, co je naopak jejím spojencem. Koncept R2P 

by měl státům pomoci naplnit jejich základní povinnosti, mezi které patří ochrana vlastního 

obyvatelstva, nikoliv být považován pouze za prostředek umožňující jedněm intervenovat 

druhé.97 

Ban Ki-moon, tehdejší generální tajemník OSN, vyjádřil silnou podporu konceptu 

R2P v roce 2012. Zdůraznil, že rok 2011 značí pozitivní změnu k lepšímu, kdy koncept R2P 

byl obstojně otestován například v případě Libye či Pobřeží slonoviny. Výsledky sice 

označil za dlouhodobě nejisté, ale prokazatelně došlo k záchraně desítek tisíc životů. Dále 

pak označil OSN za organizaci, která svými činy a jednáním prokázala důležitost ochrany 

lidského života v 21. století a její neutuchající vůli v této tendenci pokračovat.98 Navázal tak 

na tradici liberálního přístupu OSN. 

2.2.3 Hypotéza 

Na základě popisu nejen charakteristik liberálního teoretického přístupu, ale i jeho 

důležitosti při tvorbě samotného konceptu R2P, byla v souvislosti se zvolenými státy 

definována následující liberální hypotéza: 

H2: Liberální hypotéza ideová/hodnotová – Postoj vybraných zemí bude odlišný, 

protože jednotlivé země mají jiné představy/ideje o tom, jak chápou lidskou bezpečnost. 

Některé chápou bezpečnost čistě jako bezpečnost státu, jiné jako bezpečnost lidskou. Ty ze 

zemí, které posunuly vnímání své bezpečnosti ze státní k lidské, budou spíše intervence/R2P 

podporovat. 

2.3 Konstruktivismus 

Třetím a zároveň posledním teoretickým přístupem práce byl zvolen 

konstruktivismus. Tento reflektivistický teoretický přístup, který se řadí k nejvlivnějším 

teoriím mezinárodních vztahů, byl zvolen jednak protože tvoří protiváhu ke dvěma 

 
97 UN GENERAL ASSEMBLY, 2009. str. 7. 

98 KI-MOON, Ban. In: Address to Stanley Foundation Conference on the Responsibility to Protect. [online]. 

Carnegie Foundation, 18.01.2012 [cit. 27.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2012-01-18/address-stanley-foundation-conference-

responsibility-protect. 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2012-01-18/address-stanley-foundation-conference-responsibility-protect
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2012-01-18/address-stanley-foundation-conference-responsibility-protect
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předchozím racionalistickým teoretickým přístupům a jednak protože svou podstatou může 

přispět k vysvětlení jevů a procesů v mezinárodním systému, které tato práce zkoumá. 

Konstruktivistická tradice obecně 

Konstruktivistická teoretická tradice se stala diskutovanou a v současné době velice 

vlivnou tradicí mezinárodních vztahů. Již od 80. let 20. století rostl její význam a s koncem 

studené války se její vliv ještě zvýšil.99 Neschopnost tradičních teoretických přístupů jak 

z realistického myšlenkového směru, tak z toho liberálního, předpovídat či v daném čase 

dokonce vysvětlit konec studené války100 vedla k etablování konstruktivistického myšlení 

v oboru mezinárodních vztahů do takové míry, že část akademiků jej nyní považuje za jednu 

z ústředních paradigmatických teorií v tomto oboru.101 

Konstruktivistické myšlení ohledně mezinárodních vztahů se od předchozích dvou 

zásadně liší. Realismus i liberalismus a jejich současné proudy spadají do kategorie souhrnně 

označované jako racionalistické teorie. Ty se vyznačují tím, že předpokládají racionalitu 

aktérů, která se promítá do jejich jednání a tím ovlivňuje systém jako takový. Racionalita, 

pro kterou je charakteristické zvažování výnosů a ztrát konkrétních jednání, je však 

konstruktivisty potlačena. Materialismus jako nejdůležitější prvek racionalistického pohledu 

na svět je v konstruktivistickém smýšlení upozaďován a do popředí se dostává sociální 

vnímání reality. Pro konstruktivismus nemá sociální realita základ v objektivním vnímání, 

ale je tvořena subjektivně, na základě osobního vnímání, které je unikátně formováno 

sociálním procesy. Mezinárodní systém není něco fyzicky hmatatelného okolo nás, co by 

existovalo i bez naší existence, nýbrž něco, co je námi vnímané na základě naších 

intersubjektivních možností a co my sami tvoříme. Dalším rozdílem je pak i 

konstruktivistický pohled na anarchii, který ji vnímá jako daleko méně stabilní a neměnnou, 

tedy v protikladu k tomu, jak ji vnímá realismus.102 

Konstruktivisté také vyzdvihují myšlenku sociální konstrukce a rozdílnosti ve 

vnímání reality. Pro ně nejsou státy jednotvárné „černé skříňky“ jako pro realisty, ale 

subjekty, které jsou tvořené vzájemným působením lidského vnímání systému a 

 
99 JACKSON, Robert a Georg SØRENSEN, 2013. str. 209. 

100 DUNNE, Tim, Milja KURKI a Steve SMITH, 2013. str. 188. 

101 GRIFFITHS, Martin, Steven C. ROACH a Scott M. SOLOMON, 2009. Fifty Key Thinkers in International 

Relations. Vyd. 2. New York: Routledge, str. 123-124. 

102 JACKSON, Robert a Georg SØRENSEN, 2013. str. 209-210. 
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systémového působení na lidi, které tvaruje identity. Zároveň konstruktivisté vnímají 

mezinárodní prostředí jako tvarované normami, pravidly a jazykovými schopnostmi. Oproti 

neorealistickému a neoliberálnímu vyzdvihování struktury systému pak konstruktivisté vidí 

vzájemné působení a interakce. Jednotliví aktéři nejsou zcela nezávislí s výběrem své role, 

protože jejich role je tvořena jimi ne vždy ovlivnitelným procesem interakce s ostatními 

aktéry, což ve výsledku přináší kulturní, sociální i politickou různorodost. Proto nejsou 

realita a mezinárodní prostředí nezávislé na lidském myšlení, vnímání a jednání, ale jsou 

právě oním sociálním konstruktem, který je tvarován vzájemným působením systému a 

aktérů.103 

2.3.1 Konstruktivismus 

Konstruktivistická teorie pracuje s vícero pojmy, ať již jde o identity, normy, či ideje. 

Pro tuto práci je však zásadním prvkem identita, kterou rozpracovává například Alexander 

Wendt. Pro něj je identita jako základ, ze kterého vycházejí zájmy. Státní i mezinárodní 

instituce vnímá jako relativně ustálené celky identit a zájmů, které jsou formovány a 

kodifikovány normami. Konstruktivismus popsal třemi tvrzeními. Zaprvé, státy jsou 

základní analytické jednotky pro mezinárodní politickou teorii. Zadruhé, spíše než 

materiální základ struktury systému je systém daný intersubjektivním vnímáním, a za třetí, 

státní identity a zájmy jsou tvořeny právě těmito intersubjektivními strukturami. Tyto 

struktury potom nejsou vytvářené egocentrickou lidskou přirozeností, jak tvrdí neorealisté, 

nebo domácí politikou, jak tvrdí neoliberálové. Identita tak hraje stěžejní roli v mezilidských 

a mezinárodních interakcích.104 

Wendt se zaměřuje na to, že mezinárodní vztahy by se měly zkoumat s využitím 

konstruktivního přístupu. To znamená, že státní aktéři nemohou existovat nezávisle na 

struktuře okolo nich a zároveň struktura okolo nich nemůže existovat nezávisle na aktérech. 

Aktér i struktura jsou totiž provázáni a vzájemně se ovlivňují.105 Identity jsou nám vpisovány 

již od narození procesem socializace, stejně tak jako my od narození začínáme ovlivňovat 

strukturu okolo nás. Socializace má na jednotlivce takový vliv, že začne normy a hodnoty, 

které ho obklopují a které na něj působí, vnímat jako své vlastní a stanou se tak postupně 

 
103 Tim DUNNE, Tim, Milja KURKI a Steve SMITH, 2013. str. 198. 

104 WENDT, Alexander, 1994. Collective Identity Formation and the International State. American Political 

Science Review. 88(2), str. 385. 

105 GRIFFITHS, Martin, Steven C. ROACH a Scott M. SOLOMON, 2009. str. 155. 
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součástí jeho vlastní identity.106 Tato identita je pak kolektivní, když se s ní ztotožňuje větší 

počet lidí. 

V okamžiku, kdy identity a myšlenky proniknou do sytému mezinárodních vztahů, 

mají výrazný vliv a díky tomu ovlivňují své prostředí.107 Naše vnímání ostatních aktérů 

mezinárodních vztahů se tak mění a tvoří se přitom nové silné normy, které se mohou 

zásadně lišit od těch zažitých.108 Jelikož jinak přistupujeme (jako jednotlivci i jako státy) 

k těm, které vnímáme jako spřátelené a jinak k těm, které vnímáme jako znepřátelené, 

můžeme tento přístup změnit na základě změny našeho vnímání. 

Sociální struktury jsou pak důležitou složkou i při vnímání materiálních zdrojů. 

Materialismus totiž není konstruktivismem ignorován, nýbrž je jeho součástí. Je však 

důležité pochopit, co materiální znamená v sociálním kontextu.109 Wendt to ilustruje na 

příkladu množství atomových bomb a jejich percepce ze strany Spojených států. Spojené 

státy vnímají jako větší hrozbu pět atomových bomb, které má v držení Severní Korea, tedy 

znepřátelený státní subjekt, než pět set atomových bomb v držení Velké Británie, tedy 

spřáteleného subjektu.110 Ve skutečnosti tak nezáleží ani tak na počtu, tedy velikosti 

materiální základny, ale na tom, jaké role ostatním připisujeme. Smyšlení o ostatních a to, 

jak je vnímáme (jednotlivce či státy), je tak daleko zásadnější, protože materiální základ 

nemá žádný reálný význam, když mu ho sami nepřiřadíme.111 

Sílu identit Wendt ilustruje na imaginárním příkladu Spojených států a Sovětského 

svazu v období studené války. Kdyby se v jakoukoliv chvíli obě země rozhodly, že se vlastně 

navzájem nevidí jako znepřátelené entity, přestala by v okamžiku studená válka existovat. 

Pouze kolektivně vnímané významy, například vnímání země jako znepřátelené a 

nebezpečné, jsou tím, co dává podklad našemu rozhodování a našemu konání. Aktéři tak 

získávají identitu díky tomu, jak chápou sami sebe, jak druhé a jak rozumí.112
  Identity bývají 

 
106 GIDDENS, Anthony, 1999. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, str. 39. 

107 WENDT, Alexander, 1992. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power 

Politics. International Organization. 46(2), str. 394. 

108 JACKSON, Robert a Georg SØRENSEN, 2013. str. 209. 

109 Ibid. str. 212. 

110 WENDT, Alexander, 1995. Constructing International Politics. International Security. The MIT 

Press, 20(1), str. 73. 

111 JACKSON, Robert a Georg SØRENSEN, 2013. str. 212. 

112 WENDT, Alexander, 1992. str. 397. 
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také silně spjaté s tím, co se s nimi dává do souvislosti. Identita demokratických zemí je tak 

například nedělitelně spjata s dodržováním lidských práv. Stejně tak například identita 

kapitalistická je nedělitelně spjata se zájmem neustále generovat zisk.113 

2.3.2 Konstruktivistický pohled na intervence/R2P 

Jelikož se konstruktivismus zaměřuje mimo jiné také na normy, jejich tvorbu, jejich 

průnik a následné přijetí na mezinárodní úrovni, tak i pohled konstruktivismu na intervence 

a koncept R2P by se dal pojmout tímto způsobem. Koncept R2P a jeho tvorba vyvolala 

otázku, čí normy jsou těmi, na kterých záleží. R2P a jeho vznik se často připisuje ICISS, 

přičemž Kanada se snažila o to, aby komise byla vyvážená z hlediska spravedlivého složení 

zástupců z rozvinutého i rozvojového světa. Rozvojové země totiž ze své podstaty více 

inklinují k odůvodňování zásahů z vnějšku než země rozvinuté, a proto bylo potřeba předejít 

možným obviněním ze zaujatosti či západo-centrismu tvořeného konceptu.114 Mezi členy 

komise tak byl Gareth Evans z Austrálie a Mohamed Sahnoun z Alžírska, Cyril Rmaphosa 

z Jihoafrické republiky, Fidel Ramos z Filipín, Eduardo Stein z Guatemali, Ramesh Thakur 

z Indie a další představitelé z Ruska, Kanady, USA, Německa a Švýcarska.115 

Ani tento cílený výběr členů komise však nezabránil tomu, aby koncept R2P nebyl 

viděn jako západní a západními zeměmi prosazovaný. Akceptovatelnost jakékoliv 

mezinárodní normy bude obecně vyšší, pokud bude vytvořena širším spektrem aktérů. 

V opačném případě dojde ke kontroverzi, nedůvěře a odmítnutí normy. Vnímání konceptu 

R2P jako západem propagované normy vedlo k horšímu přijetí především v rozvojových 

zemích. R2P sice pochází od tvůrců z mnoha míst světa, ale ani to nepomohlo vymazat 

přesvědčení, že R2P je západní normou.116 

Odlišný je také konstruktivistický názor na suverenitu. Suverenita v konstruktivismu 

není vnímána jako nezpochybnitelná absolutní vlastnost státu, tak jako je vnímána realisty, 

nýbrž jako do jisté míry koncept sporný, který by celkově neměl lidem bránit ve 

výkonu jejich základních lidských práv. Konstruktivisté poukazují na fakt, že stát neměl 

 
113 DUNNE, Tim, Milja KURKI a Steve SMITH, 2013. str. 191. 

114 WEISS, Thomas G., 2013. The Responsibility to Protect (r2p) and Modern Diplomacy. In COOPER, 

Andrew, Jorge HEINE a Remesh THAKUR. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. Oxford University 

Press, 01.03.2013, str. 763-778. 

115 ACHARYA, Amitav, 2013. The R2P and Norm Diffusion: Towards A Framework of Norm 

Circulation. Global Responsibility to Protect. 5(4), str. 467. 

116 Ibid. str. 469. 
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nikdy výlučnou a nezpochybnitelnou kontrolu nad svým územím, protože suverenita jako 

taková byla vždy zpochybňována novými formami myšlení. Těmito formami myšlení je 

například globalizace a její vliv, či nová institucionální uspořádání společností. 

Konstruktivisté vidí v suverenitě koncept, který se historicky vyvinul a ustálil ve formě 

vzájemného vnímání. Suverenita tedy pořád existuje, neboť státy, které mezi sebou 

interagují, se navzájem vnímají jako suverénní, a proto k sobě jako k suverénním přistupují. 

I státní suverenita je tedy sociálním konstruktem.117 

V rámci tohoto pohledu na státní suverenitu a možnost jejího omezení v případech, 

kdy dochází k závažnému porušování lidských práv, se vyvinul i princip ne-lhostejnosti 

(non-indifference). Tento princip má kořeny v africkém vnímání nutnosti konat a pomoci 

těm, kdo to potřebují a je tak nepochybně spjat se samotnou podstatou konceptu R2P. 

V souvislosti s africkým kontinentem představuje princip změnu vnímání z původního 

principu nezasahování směrem k principu, který je více zaměřen na lidská práva, mír, 

bezpečnost a stabilitu. Přiznává tak nový význam lidským právům, která jsou nyní ve 

významnějším postavení.118 

2.3.3 Hypotéza 

Na základě výše zmíněného konstruktivismus chápe vztahy mezi různými identitami 

jako stěžejní aspekt pochopení vztahů v mezinárodním systému. Identita různých států je 

unikátní v souvislosti s prostředím daného státu. Státy můžou mít stejné, podobné či 

protichůdné identity a v souladu s nimi se také chovají. Státní identita je jedním z důvodů, 

proč jednotlivé státy nesdílejí stejné názory, protože na základě jejich unikátních zkušeností 

a prostředí mají jiný soubor vlivů, které tyto identity formovaly. Postoje vybraných zemí 

k intervencím/R2P se proto liší, protože jednotlivé země jsou jinak citlivé na intervenci. 

Zároveň jsou jinak citlivé na svou historii a koloniální období. Na základě rozdílností 

národních identit byla formována konstruktivistická hypotéza: 

H3: Ty ze zemí, které jsou historicky citlivější na kolonizační období, budou více 

proti intervencím/R2P. 

 
117 MINGST, Karen A. a Ivan M. ARREGUÍN-TOFT, 2011. Essentials of International Relations. 5. New 

York: W.W Norton & Company, str. 88. 

118 THE AFRICAN UNION AND RESPONSIBILITY TO PROTECT. From Non-Interference to Non-

Indifference: The African Union and the Responsibility to Protect [online]. 01.09.2017. [cit. 20.07.2021]. 

Dostupné z:  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AU%20R2P%20-%20final.pdf. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AU%20R2P%20-%20final.pdf
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2.4 Metodologie 

Z hlediska metodologie je tato práce koncipována jako komparativní případová 

studie, která se zaměří na případy tří vybraných státních subjektů. U každého případu bude 

stanovena závislá proměnná a hypotézami nastolené vysvětlení nezávislými proměnnými. 

Zkoumáním vývoje názorů a korelace s tím, co je ovlivňuje, umožní určit, která nezávislá 

proměnná či proměnné hrají v procesu tvorby názorů klíčovou roli. Díky tomu bude také 

možné určit, který z teoretických přístupů má nejvyšší vypovídací hodnotu k dané zemi. 

Teoretické přístupy poskytnou hodnoty nezávislých proměnných, které se použijí 

v modelu, přičemž jsou stanoveny také konkrétní závislé proměnné. Kauzálního vztahu je 

pak dosaženo tehdy, když očekávaná hodnota závislé proměnné odpovídá skutečné hodnotě 

nezávislé proměnné. To však může platit i v obráceném pořadí, když se z hodnot závislé 

proměnné snažíme identifikovat hodnoty nezávislé proměnné.119 

Každý ze tří zvolených teoretických přístupů pracuje s jiným souborem informací, 

které jsou pro něj podstatné a které podle nich mají vliv na podobu státního chování. 

U každého teoretického přístupu tak mohou být stanoveny konkrétní nezávislé proměnné, 

které budou následně dosazeny do modelu. Nezávislé proměnné pak označují 

předpokládanou příčinu. Pro neorealismus je nezávislou proměnnou státní moc a suverenita. 

Pro liberalismus jde o ideje a pro konstruktivismus bude nezávislou proměnnou státní 

identita. Tyto nezávislé proměnné budou zachyceny v postojích jednotlivých států a pro lepší 

přehlednost budou součástí podkapitol shrnujících kategorizace postojů a nezávislých 

proměnných. 

Závislá proměnná, která označuje předpokládaný důsledek,120 pak bude stanovena 

pro všechny tři vybrané státy na základě jejich postoje k intervencím/R2P. Tato závislá 

proměnná bude zkoumána od roku 2005, kdy došlo ke světovému summitu a schválení 

konceptu R2P, do roku 2017. Nicméně pro lepší pochopení celé problematiky budou 

zahrnuty postoje zemí ještě před tímto mezníkem. Od roku 2005 pak bude popsána 

proměnlivost či stálost názorů a postojů jednotlivých států. Pro účely zařazení těchto názorů 

 
119 DRULÁK, Petr, 2008. Epistemologie, ontologie a operacionalizace. In DRULÁK, Petr. Jak zkoumat 

politiku: kvalitativní metodologie v politologii. Praha: Portál. str. 18. 

120 Ibid. str. 16. 
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je navrhnuta škála (znázorněná grafem č. 1), která poslouží jako základ kategorizace závislé 

proměnné. 

Graf č. 1 - Kategorizace míry podpory intervencí/R2P 

 

Zdroj: vytvořeno autorem této práce 

V rámci operacionalizace bude při posuzování neorealistické hypotézy stanovena síla 

jednotlivých států. Ta bude určena na základě sledování tří faktorů, které byly stanoveny 

jako důležité pro posouzení síly. Těmito faktory jsou: velikost populace, výše vojenských 

výdajů a počet vojáků v aktivní službě. Tyto faktory budou sledovány od roku 2005 do roku 

2017 na základě jejich vyhodnocení bude určeno, která ze tří zemí bude vnímána jako 

nejsilnější a která jako nejslabší. 

Při posuzování liberální hypotézy musí být nejprve určeno jak země nahlížejí na 

bezpečnost. Při posuzování představy o bezpečnosti dojde k analyzování postoje země a 

toho, do jaké míry je země zaměřená na bezpečnost lidskou nebo bezpečnost státní. Na 

základě této analýzy bude potom určeno, která země přistupuje k bezpečnosti jako 

k bezpečnosti lidské a která k ní přistupuje jako k bezpečnosti státní. 

Při posuzování konstruktivistických hypotéz musí být určeno, jak si země vedou 

v rámci citlivosti na svou koloniální minulost. V rámci citlivosti země na svou koloniální 

historii dojde k analyzování postoje země a toho, jak hodně je země zaměřena na svou 

koloniální minulost a v jaké míře s ní svou identitu spojuje. Na základě této analýzy bude 

následně vyhodnoceno, do jaké míry je která země citlivá na svou historii na stupnici mezi 

velkou a malou citlivostí. 

Na konci práce bude provedena syntéza výsledků a díky ní bude možné porovnat, jak 

si jednotlivé teoretické přístupy vedly ve snaze objasnit příčiny vzniku a vývoje názorů a 

postojů jednotlivých zemí k intervencím/R2P. Z této syntézy by také měla vyplynout 

odpověď na výzkumnou otázku, která byla definována následovně: Která ze zkoumaných 

dominantních teorií mezinárodních vztahů dokáže lépe argumentačně vysvětlit postoje 

vybraných zemí k humanitárním intervencím/R2P? 
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3. POPIS POSTOJŮ ZEMÍ IBSA 

 

Tato kapitola se zabývá třemi jednotlivými státy, které byly pro tuto práci vybrány. 

Jmenovitě se jedná o Brazílii, Indii a Jihoafrickou republiku. Společně tyto země patří do 

skupiny zemí, které bývají označovány jako „vycházející mocnosti“ a pojí je množství 

podobných charakteristik, které je také svedly dohromady. Tyto tři země vytvořily 

mezinárodní fórum pod názvem IBSA (India, Brazil, South Africa), které slouží jako 

platforma pro zlepšení komunikačních toků mezi nimi v oblastech jako jsou obchod, obrana, 

kultura či zemědělství. Země jsou také členy uskupení BRICS (Brazil, Russia, India, China, 

and South Africa), které spolu s nimi zahrnuje ještě Rusko a Čínu.121 Brazílie je dominantní 

silou Jižní Ameriky. Indie je regionální silou, která o dominantní postavení v rámci Asie 

soupeří s Čínou a Jihoafrická republika sama sebe vnímá jako hlas afrického kontinentu. 

Všechny tři země si také prošly obdobím koloniální nadvlády, které sice pro každou z nich 

skončilo v jiný čas, ale mělo významný tvárný dopad na jejich podobu a fungování. Společná 

je také pozice, která jim sice v určitých časech přinesla prominentní postavení jako nestálých 

členů RB OSN, ale žádná z nich není členem permanentním. Společná je také i snaha o jistou 

reformu funkčních mechanismů této organizace, kde by všechny tři země chtěly hrát 

významnější roli. Přes všechny tyto podobnosti by však bylo mylné se domnívat, že i jejich 

postoje a názory na konkrétní témata jsou vždy totožné. Země zaujímají rozdílná stanoviska 

k mnohým světovým tématům a problematikám. V této kapitole budou nejprve jednotlivé 

státy představeny. Následovat pak bude přehled vývoje jejich názorů a postojů k námi 

zvolenému tématu intervencí a konceptu R2P. Na konci této kapitoly bude provedena 

kategorizace, díky níž bude možné posoudit nastolené hypotézy a vyhodnotit výzkumnou 

otázku práce. 

3.1 Brazílie 

3.1.1 Brazílie obecný přehled 

Abecedně první ze tří vybraných státních subjektů, kterými se tato práce zabývá, je 

Brazílie. Země byla vybrána, protože představuje dominantní státní jednotku na území jižní 

Ameriky a také protože se od konce studené války stala významným světovým hráčem. Jde 

 
121 STUENKEL, Oliver a Matthew M. TAYLOR, 2015. Brazil on the Global Stage: Origins and Consequences 

of Brazil’s Challenge to the Global Liberal Order. In STUENKEL, Oliver a Matthew M. TAYLOR. Brazil on 

the global stage: power, ideas, and the liberal international order. Palgrave Macmillan US. str. 4-5. 



41 
 

o stát s velkým ekonomickým potenciálem a čtvrtou největší demokracii světa. Vydobytá 

pozice je výsledkem pozitivních změn a reforem, které napomohly překonání mnoha 

vnitrostátních problémů. A přestože množství problémů, mezi něž patří kriminalita, korupce 

či velká nerovnost mezi jednotlivými společenskými vrstvami zůstává, snaží se Brazílie hrát 

významnější roli jak na regionální tak i na mezinárodní úrovni. 

Všechny státy Jižní Ameriky získaly nezávislost a vymanily se z nadvlády 

koloniálních velmocí přibližně před 200 lety a Brazílie nebyla výjimkou. Tento náskok 

v procesu seberealizace před ostatními bývalými koloniemi například v Africe či Asii 

znamenal pro zemi delší čas na získání vyšší úrovně autonomie, politické vyspělosti a 

silnějšího institucionálního zabezpečení.  Brazílie se díky tomu tak vyhnula situaci, která je 

typická pro bývalé kolonie, které získaly svou nezávislost relativně nedávno a velmi rychle 

- prakticky ze dne na den. Při tomto rychlém nabytí nezávislosti došlo ve vícero bývalých 

koloniích ke vzniku silného nacionalistického hnutí, které se ale Brazílii vyhnulo.122 

Brazílie se nicméně jako státní útvar po nabytí nezávislosti potýkala s množstvím 

problémů, které byly přímo spojeny se zděděným odkazem z dob, kdy byla kolonií. 

Brazilská ekonomika byla vybudována a propojena s otroctvím a nucenou prací a to se po 

nabytí nezávislosti projevilo v extrémně nerovném rozdělení půdy. Také rasa byla častým 

zdrojem sociálního napětí.123 

V druhé polovině 20. století byla pak Brazílie vojenskou diktaturou, která trvala až 

do roku 1985. Od začátku 90. let 20. století se pak brazilská zahraniční politika začala, oproti 

minulým dekádám, ubírat daleko ambicióznějším směrem. Hybnou silou tohoto procesu se 

stal multilateralismus jakožto nástroj, díky kterému Brazílie usilovala o významnější 

postavení ve světě. Multilateralismus měl také přispět k lepšímu řešení konfliktů, protože 

příjímání rozhodnutí většího množství hráčů mezinárodního systému znamená větší míru 

konsenzu. Tento přístup také znamenal vyvíjení tlaku na to, aby rozvojové země celkově 

zaujmuly významnější pozici ve světě a jejich hlas byl více slyšet. Brazílie zdůrazňuje 

 
122 MARCOS, Gilberto a Antonio RODRIGUES, 2011. Latin America and the Caribbean. In GENSER, Jared, 
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25.11.2011, str. 182-183. 

123 MAIA, M. E. João, 2014. The Brazilian Liberal Tradition and the Global Liberal Order. In STUENKEL, 

Oliver a Matthew M. TAYLOR. Brazil on the global stage: power, ideas, and the liberal international order. 
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důležitost mezinárodního práva a nutnost přistupovat ke všem státům světa bez ohledu na 

jejich sílu či rozlohu.124 

Země však stále čelí množství vnitrostátních problémů. V průměru s více než 50 

tisíci vraždami za rok je tak na přední pozici v počtu vražd v porovnání se zbytkem světa. 

Stále přítomná policejní brutalita a množství nesouzených násilných trestních činů zůstávají 

palčivým problémem, se kterým se brazilský systém potýká.125 

3.1.2 Brazílie vývoj postojů a názorů 

Po konci studené války byla Brazílie zemí, která zaujala odmítavý postoj 

k humanitárním intervencím. Tento postoj byl ovlivněn obavami z možného návratu 

koloniálního smýšlení do světové politiky a z toho, že by intervence jako takové podpořily 

jednostranné vykonávání síly silných nad slabými. Historicky brazilská zahraniční politika 

zaujímala postoj, který prosazoval použití vojenské síly při řešení mezinárodních problémů 

jako poslední myslitelnou možnost. Konflikt ve Rwandě a neschopnost mezinárodního 

společenství jednat tento postoj ještě více umocnily a Brazílie se proto stavěla neochotně 

k něčemu, co považovala za vojenskou agresi. Obávala se také možného zneužité moci ze 

strany těch, kteří získají autorizaci od OSN. Z tohoto důvodu také obhajovala posílení 

mírových řešení.126 

Po vydání zprávy ICISS z roku 2001 a s novou mezinárodní debatou ohledně 

konceptu R2P se Brazílie stále držela svého odmítavého postoje. Brazilský ministr zahraničí 

upozorňoval na stálý skepticismus ohledně tohoto konceptu, který byl vnímán jako jinak 

nazývané právo na zásah. Brazílie také ve svém prosazování egalitářství a multilateralismu 

viděla jako potenciální problém USA a jejich spojence. Její postoj nebyl zaměřen proti 

konceptu R2P jako takovému, ale vyjadřoval obavu ze zneužití moci a autoritativního použití 

síly se chválením OSN. Toto zneužití moci by se dle brazilského postoje dalo vyřešit 
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umístěním konceptu R2P pod záštitu mezinárodní kolektivní bezpečnosti, nikoliv pod Radu 

bezpečnosti OSN.127 

V období 2004 až 2005, kdy byl koncept R2P často projednáván, byla Brazílie 

členem Rady bezpečnosti. Z tohoto důvodu byla země do těchto debat, zabývajících se 

otázkami míru a bezpečnosti, vtažena. V rámci brazilské agendy byl kladen důraz na reformu 

mezinárodních institucí a vytvoření Komise pro budování míru, což byl dlouhodobý bod 

multilaterální agendy země. Postoj země k intervencím se však již mírně posunul. To se 

projevilo v roce 2004 kdy Brazílie souhlasila se svým zapojením do mírové mise na Haiti. 

Touto misí se původní postoj o nezapojování se do takovýchto akcí změnil. Přesto však země 

stále zdůrazňovala důležitost tradiční národní suverenity. Brazilský prezident Luiz Inácio 

Lula da Silva v té době prohlásil, že kvůli upevňování vztahů jeho země se zeměmi regionu 

je potřeba, aby jeho vláda pečlivě sledovala jakoukoliv nestabilitu v regionu. Zároveň však 

upřesnil, že brazilská vláda je tradičně orientována na zásadu nezasahování a na přístupu ne-

lhostejnosti.128 

V debatě ohledně konceptu R2P tak byla Brazílie aktivní. Její diplomaté 

zdůrazňovali nutnost uzpůsobení konceptu tak, aby nedocházelo k jeho zneužívání.129 

Obávali se situace, kdy se RB OSN nedokáže úspěšně domluvit a odsouhlasit akci pod 

záštitou OSN. V takovém případě by mohl být koncept R2P vnímán a zneužit jako záminka 

pro unilaterální akci bez autorizace ze strany mezinárodního společenství. Tato obava tak 

byla v přímém rozporu s brazilským multilaterálním pohledem na problematiku.130 

Poukazováno bylo také na nutnost regulace konceptu skrze mezinárodní právo a 

mezinárodní multilaterální instituce. Brazilský postoj v tuto dobu již nebyl tak odmítavý, 

jako tomu bylo v 90. letech 20. století, a byl motivován touhou přispět do debaty a svou 

účastí pomoci řešit budoucí konflikty. Tento postoj byl také poháněn brazilskou snahou o 

reformu Rady bezpečnosti. Brazílie viděla v reformované RB OSN instituci, která by získala 

novou legitimitu a byla by daleko méně selektivní.131 
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Přestože koncept národní suverenity a princip neintervence hrál v brazilské 

zahraniční politice tradičně svou roli, obavy z toho, že by Brazílie mohla být vynechána 

z většího zapojení se do světových struktur a začít být izolována, významně přispěly ke 

změně brazilského postoje. Země tak začala postupně přehodnocovat svůj postoj k principu 

neintervence i ke státní suverenitě jako nedotknutelnému paradigmatu. Debatovaným a 

Brazílií následně hájeným postojem se stal takzvaný postoj ne-lhostejnosti neboli postoj, 

který zdůrazňoval potřebu nebýt lhostejný, především k utrpení druhých a k porušování 

základních lidských práv. Tento princip se stal důležitou součástí brazilského přístupu 

v oblasti lidských práv.132 

Brazilský stálý zástupce při OSN ve svém vyjádření v roce 2005 pronesl, že by bylo 

vhodné, kdyby se Valné shromáždění OSN zaobíralo konceptem kolektivní odpovědnosti za 

ochranu. V této souvislosti tak potvrdil brazilský pozitivní pohled na důležitost debaty o 

lidských právech a jejich ochraně. Zároveň také zdůraznil brazilský dlouhodobý závazek 

k dodržování lidských práv, podpory demokracie a právního státu. Brazílie také projevila 

zájem o převzetí větší odpovědnosti na globální úrovni a tím přispět k trvalému a stabilnímu 

mezinárodnímu míru.133 Země zdůrazňovala, že primárním cílem v jakýchkoliv situacích by 

měla být ochrana lidských životů, lidských práv a demokracie.134 

V roce 2006, kdy docházelo k dalším eskalacím konfliktu v Súdánu, bylo zahájeno 

hlasování o možnosti prosazovat vynucování dodržování lidských práv. Brazilská pozice 

byla nicméně nekonzistentní. V uvedeném roce Brazílie hlasovala proti možnosti 

prosazování lidských práv, později ale došlo k obratu a země jejich prosazování podpořila.135 

Když došlo v roce 2007 k eskalaci konfliktu v Keni, nebyla Brazílie příliš aktivní a 

nepodílela se na politickém či humanitárním řešení krize, stejně tak jako například Indie. 

Brazílie se také zdržela mezinárodních debat. Tento postoj byl v souladu s brazilským (a 

 
132 ROSSONE DE PAULA, Francine, 2018. Brazil’s non-indifference: a case for a feminist diplomatic agenda 

or geopolitics as usual? International Feminist Journal of Politics. 21(1), str. 53. 

133 KENKEL, Kai Michael, 2012. Brazil and R2P: Does Taking Responsibility Mean Using Force? Global 

Responsibility to Protect. 4(1), str. 16-17. 
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indickým) názorem, že krize má být řešena na regionální úrovni. Do řešení krize se aktivně 

zapojila Jihoafrická republika prostřednictvím Africké unie.136 

V roce 2009 se Brazílie pokoušela nastolit a upřesnit takové podmínky, při jejichž 

splnění by bylo možné koncept R2P používat, i ve spojení s použitím vojenské síly. Tento 

přístup byl potom odlišný například od přístupu Indie, která se stále soustředila na obhajobu 

státní suverenity jako nezpochybnitelného principu mezinárodního systému a částečně 

neschvalovala koncept R2P, jakožto koloniální nástroj mocných zemí.137 

Vstřícnější postoj Brazílie k R2P může být doložen i vládním prohlášením z roku 

2010, kdy je na koncept R2P nahlíženo jako na něco, co nepřetváří státní suverenitu jako 

takovou, ale jako na něco, co vytváří politický tlak na státy, aby se zavázaly k dodržování 

principů, které samotná suverenita definuje.138 Brazilský ministr pro vnější záležitosti, 

Amorim Celso, se téhož roku vyjádřil, že země vyžaduje neselektivní, objektivní a 

multilaterální zacházení s lidskými právy, která nejsou předmětem politizace nebo 

zaujatosti. Dodal také, že je důležité, aby bylo stejně přistupováno k bohatým i chudým, 

mocným i slabým státům. Tento přístup by pak měl podléhat stejné nestranné kontrole. 

Projev se dále zabýval pokrokem Brazílie v oblasti lidských práv ve smyslu ekonomického 

a sociálního zabezpečení, podpořeným brazilským závazkem být více solidární. Dle jeho 

vyjádření je možné mít humanisticky orientovanou zahraniční politiku, a přesto se nevzdálit 

od národních zájmů.139 

V roce 2011 byla Brazílie nestálým členem Rady bezpečnosti, a proto byl její postoj 

velice důležitý při hlasování o intervenci v Libyi. Při schvalování rezoluce 1973 neměla 

Brazílie poprvé námitky proti užití vojenských prostředků v navrhované intervenci, třebaže 

nebyla při volbě pro, nýbrž se hlasování zdržela. Brazilské rozhodnutí zdržet se hlasování 

bylo výsledkem jednak přidaného dodatku o autorizaci všech nezbytných prostředků při 
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realizaci intervence a jednak strachu z toho, že se intervence samotná změní v intervenci 

usilující o změnu režimu v Libyi.140 

Po zkušenostech s libyjskou intervencí a následném přehodnocování postoje ke 

konceptu R2P se dá brazilský postoj sledovat skrze konkrétní vyjádření k tématu na půdě 

Valného shromáždění OSN, včetně dialogů na téma R2P. Prvním prohlášením je to z roku 

2011, které bylo předneseno stálým zástupcem Brazílie při OSN. Brazílie v něm podporuje 

koncept R2P jakožto mechanismus na ochranu obyvatel proti vyjmenovaným zločinům proti 

lidskosti. Vyjádřena zde byla podpora prvnímu i druhému pilíři konceptu, a v nezbytných 

případech i pilíři třetímu. Zdůrazněna byla i nutnost jejich chronologické posloupnosti. 

Důležitá role byla připisována i kontextu, ve kterém by měl být koncept R2P zvažován. 

Tento kontext tvoří systém lokálních, národních a regionálních struktur, které by neměly být 

při výkonu akcí pod záštitou R2P ignorovány. Větší podpora by také měla být nasměřována 

k sociálnímu a ekonomickému rozvoji, který Brazílie vidí jako velmi propojený s politickou 

stabilitou jednotlivých zemí.141 

Intervence v Libyi byla Brazílií viděna jako částečné porušení toho, na čem se Rada 

bezpečnosti dohodla. Konflikt v Sýrii potom ukázal, že Brazílie společně s dalšími zeměmi 

IBSA nechtěla podpořit další intervenci a že postoj země se proměnil. Jako reakce byl 

brazilským ministrem zahraničí navrhnut koncept nazvaný jako RwP (Responsibility while 

Protecting/Odpovědnost při ochraně). Tento tříbodový koncept měl sloužit jako doplnění, 

nikoliv nahrazení, samotného konceptu R2P a reflektovat dlouhodobou snahu o větší 

multilaterálnost mezinárodních vztahů. Prvním bodem bylo přesvědčení, že prevence 

samotná by měla být ústředním tématem konceptu R2P, neboť potenciálně snižuje riziko 

páchání zločinů proti lidskosti. Toto přesvědčení bylo spojeno s větším důrazem na první a 

druhý pilíř R2P. Druhým bodem bylo důkladné zvažování použití vojenské síly v každém 

jednotlivém případě, které by zahrnovalo proporcionalitu nasazení zbraní a omezilo se na 

konkrétní Radou bezpečnosti jasně stanovený cíl definovaný ve schváleném mandátu. Třetí 

bod znovu potvrdil superioritu Rady bezpečnosti jako nejvyšší autority ve všech otázkách 

mezinárodní bezpečnosti a míru. V tomto bodě se zároveň vyzývá ke zlepšení přístupu 
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k monitorování a hodnocení těch, kteří jsou RB OSN autorizováni k použití síly v rámci 

jiného státního subjektu.142 Tento přístup také reflektoval a zdůrazňoval brazilskou pozici, 

která do středu zájmu staví člověka a jeho bezpečnost a rozvoj.143 

Brazilská vláda publikací konceptu RwP demonstrovala svoji obavu z toho, že 

koncept R2P se vzdálil od své původní vize, kterou má být ochrana obyvatelstva trpícího 

zločiny proti lidskosti. Vláda vyjádřila obavy, že koncept R2P může být zneužitelný 

například jako nástroj pro změnu režimu určitého státu, kde by intervence probíhala.144 

Brazilský ministr spravedlnosti v roce 2011 komentoval situaci ohledně arabského jara 

s důrazem na lidská práva a hodnoty. Ve svém vyjádření podotkl, že většina Brazilců má 

v kolektivní paměti národa uchované vzpomínky na přechod z diktatury k demokracii, a 

proto Brazilci jako národ mají značnou empatii k tomu, co si musí civilní obyvatelstvo 

v zemích Afriky a Středního východu vytrpět vinou násilností a porušováním lidských práv. 

Brazílie pak podle něj prosazuje reformu mechanismů sloužících k ochraně civilního 

obyvatelstva.145 

V roce 2012 v následném vyjádření k tématu R2P zdůrazňuje Brazílie potřebu 

přehodnotit přístup ve smyslu lepšího pochopení konceptu samotného včetně zahrnutí 

většího množství aktérů, kteří by se ke konceptu měli vyjádřit. Zároveň byla vyzdvižena 

nutnost porozumění samotným počátkům konfliktu předtím, než bude zvoleno konkrétní 

řešení. Vyjádření se celkově nese především v duchu ochrany civilního obyvatelstva.146 

V roce 2013 Brazílie ve svém vyjádření zdůrazňovala jako stěžejní bod prevenci, 

která hraje ústřední roli v brazilském konceptu RwP. Bylo nastíněno dvojí pojetí prevence. 

První pojetí je dlouhodobé strukturální a pojí se s bezpečností a mírem na národní i 

mezinárodní úrovni. Mír je pak specifikován jako situace, kdy sociální exkluze, 

diskriminace, bezpráví, nedostatečný rozvoj a zásobování potravinami jsou vyřešeny na 
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přijatelné úrovni. Druhé pojetí je krátkodobé, které se pojí především s náhlými erupcemi 

násilí. 

Důležitým aspektem preventivních opatření pak musí být kooperace mezi národy a 

vytvoření podmínek, které zaručí přátelské vztahy mezi státy a odstraní světovou chudobu a 

hlad. Svět se musí, podle prohlášení, zaměřit na ochranu civilního obyvatelstva a prevenci 

konfliktů, a ne na zbrojení a výrobu zbraní. 

Prohlášení dále předkládá výsledky, kterých Brazílie sama dosáhla. Tyto výsledky 

jsou v souladu s brazilským přesvědčením, které staví lidskou bytost do samotného středu 

jejich národní agendy. Příkladem jsou pak programy, které snižují dětskou úmrtnost, 

stimulují lokální ekonomiku a snaží se eliminovat chudobu a sociální nerovnosti. 

V případech, kdy však dochází k sociálním eskalacím vedoucím k politickým krizím 

je podle Brazílie nezbytná kooperace na úrovni mezinárodního společenství, které musí, 

přímo či nepřímo, zasáhnout pomocí preventivních opatření a v daném konkrétním případě 

ochránit lidské životy.147 

Brazílií navrhovaný koncept RwP se však postupně stal konceptem, který nebyl 

dotažen do konce. I přes počáteční velký zájem a četné pozitivní ohlasy zejména ze strany 

arabských a afrických zemí se nepodařilo koncept proměnit v přijatou realitu. V roce 2012 

a 2013 se koncept nijak neposunul směrem k možné implementaci a brazilská reprezentace 

samotná, až na občasné připomenutí konceptu ve svých vyjádřeních, již nebyla nijak aktivní 

v jeho prosazování.148 Brazílie tak postupně ztratila zájem se vývojem konceptu dále 

zabývat.149 

Koncept RwP by mohl být také vnímán jako protichůdný k postoji Brazílie. Na jedné 

straně chtěla Brazílie koncept R2P pomocí konceptu RwP poupravit a více přizpůsobit 

vlastnímu vnímání, na druhou stranu by však díky zdokonalení konceptu R2P došlo k jeho 
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reálnému posunu na vyšší úroveň, což brazilská diplomacie nevnímala jako něco, co by bylo 

v danou dobu žádoucí.150 

Vyjádření Brazílie z roku 2014 potom klade důraz na mezinárodní kooperaci při 

ochraně civilního obyvatelstva a na využití takových prostředků, které nemají donucovací 

charakter. Tyto prostředky spočívají v neustálé pomoci státům při rozvíjení kapacit na 

ochranu obyvatelstva a na budování bezpečné společnosti. Opět se objevuje zmínka o 

důležitosti snížení chudoby a zabezpečení přístupu k potravinám. Znovu bylo také 

připomenuto, že ohromné množství finančních prostředků je věnováno na programy 

zaměřené na mezinárodní mír a bezpečnost, ale minimum je věnováno na rozvoj, lidská 

práva a strukturální dlouhodobé projekty zaměřené na prevenci násilí. 

Brazílie pak dále zpochybňuje konání některých členů OSN, kteří se sice na jednu 

stranu prezentují jako zastánci civilního obyvatelstva a volají po jeho ochraně, ale na stranu 

druhou pak nespolupracují při tvorbě rozpočtu OSN a jeho využití. V tom Brazílie vidí 

problém, který je nedostatečným či až negativním projevem vůči cílům konceptu R2P. 

Cestou je podle vyjádření prosperující a inkluzivnější společnost, která funguje na zásadě 

nediskriminace. Obyvatelé v jedné zemi jsou stejně důležití jako obyvatelé v zemi druhé, a 

proto by selektivita při zvažování konkrétních akcí měla být potlačena.151 

V roce 2015 uplynulo 10 let od doby, kdy byl koncept R2P potvrzen na půdě OSN. 

Byl to tak pomyslný milník, kdy docházelo k hodnocení konceptu a jeho účinnosti ze strany 

různých států světa. Brazilské prohlášení se tak také nese ve stylu tohoto hodnocení. 

Prohlášení začíná krátkým shrnutím posledního desetiletí. Poukazuje na stále 

nerozřešenou situaci v Jižním Súdánu a v Demokratické republice Kongo, kde stále umírají 

nevinní lidé. Znovu je poukázáno na původní účel konceptu R2P, kterým má být ochrana 

obyvatelstva, lidskoprávní cíle a větší zaměření na prevenci. Prevence je opět vykreslena 

s větším důrazem na nutnost boje proti exkluzi, intoleranci a diskriminaci, v čemž Brazílie 
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vidí možnou příčinu konfliktů. Znovu také připomněla koncept RwP, který zdůrazňuje, že 

použití síly by nemělo být první, ale poslední možností. Připomenuta je také důležitost 

multilateralismu a toho, že jakákoliv akce by měla být autorizována OSN. Prohlášení také 

zdůraznilo brazilskou pozici, která je trvale zaměřená na podporu vyšších morálních 

standardů v implementaci konceptu R2P.152 

V prohlášení z roku 2016 by Brazílie uvítala, kdyby Valné shromáždění OSN vydalo 

usnesení, kde by se vyhodnotil koncept R2P a jeho implikace pro svět. Brazílie stále vidí 

v multilateralismu a konkrétně v OSN smysluplnou organizaci, které by se měla hlásit ke 

své legitimní roli při formulaci debat ohledně ochrany obyvatel před zločiny proti lidskosti. 

Znovu je vyjádřena také nutnost propojení konceptu R2P s konceptem RwP, protože koncept 

R2P vychází z minulých zkušeností s intervencemi, které nebyly optimálním řešením a 

situaci včetně utrpení obyvatelstva ještě zhoršily. V případě, že je intervence nutná, musí být 

řádně schválena RB OSN a musí být promyšlena tak, aby neohrožovala samotné civilní 

obyvatelstvo, které má prvořadě chránit. Případná intervence má být zaměřena na konkrétní 

cíle mandátu a její vykonavatelé mají nést plnou odpovědnost. Znovu jsou také zopakovány 

zásady udržitelného rozvoje, zabezpečení dostatku potravin, vymýcení nerovností, chudoby, 

diskriminace a intolerance. V prohlášení se také objevuje ochota a připravenost k výkonu 

individuálních a kolektivních odpovědností v oblasti lidských práv, humanitárních a 

uprchlických krizí. Brazílie také potvrdila svůj závazek ke konceptu R2P v souvislosti 

s uprchlickou krizí a principem ne-lhostejnosti.153 

V roce 2017 pak Brazílie ve svém vyjádření zaujala pozitivní postoj k faktu, že se 

generální tajemník ve svém prvním reportu ohledně konceptu R2P snažil koncept propojit 

s povinností zodpovídat se ze svého jednání. Takovýto posun pro Brazílii znamená lepší 

propojení konceptu s mezinárodním právem. Jako v předchozích vyjádřeních i zde pak 
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vyzdvihuje důležitost zásady udržitelného rozvoje, zabezpečení dostatku potravin, vymýcení 

nerovností, chudoby, diskriminace a intolerance.154 

3.2 Indie 

3.2.1 Indie obecný přehled 

Druhým ze tří vybraných státních subjektů, kterými se tato práce zabývá, je Indie. 

Země byla vybrána, protože představuje jednu z dominantních sil v Asii, a také protože jde 

o rozvojovou zemi s velkým geopolitickým i ekonomickým potenciálem. Země od získání 

své nezávislosti prošla výraznými změnami a dnes je považována za největší demokracii 

světa. 

Evropané byli přítomni na územ Indie již od 15. století, nicméně oficiálně se britskou 

kolonií Indie stala až v 19. století.155 V roce 1947 dosáhla Indie své nezávislosti a jako nově 

svobodná země, které se čerstvě vymanila z područí koloniální velmoci, měla nelehký úkol 

při zajišťování svého vlastního bezpečí a udržení své nezávislosti. 

Indie je jednou ze zemí označovaných jako vycházející mocnosti a jako taková má 

potenciálně signifikantní roli při řešení různých krizí a konfliktů a spoluúčast při nacházení 

dlouhodobých řešení. V okolí Indie se nachází některé země, například Myanmar či Srí 

Lanka, kde docházelo k násilí na civilním obyvatelstvu a k omezování základních lidských 

práv. Tyto případy vyvolávaly otázky ohledně intervencí a užití konceptu R2P. Indie má 

také vůdčí roli v rozvojovém světě. Její rostoucí geopolitické a ekonomické ambice jdou 

ruku v ruce se snahou stát se podstatným globálním hráčem. 

Důležité je si také v souvislosti s Indií uvědomit, že tato země přímo sousedí s Čínou 

a Pákistánem, se kterými má množství nevyřešených teritoriálních rozporů. Jedním z těch 

největších je potom spor o území Kašmíru, které Indie považuje za své teritorium a které je 

desítky let územím, zmítaným konflikty a humanitárními krizemi.156 
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3.2.2 Indie vývoj postojů a názorů 

Od konce studené války byla indická pozice vůči humanitárním intervencím velice 

skeptická. Indie vnímala tyto intervence především jako akt, který je svým charakterem 

přímo v rozporu se státní suverenitou. Tento postoj byl dále umocněn skepsí vůči 

intervencím ze strany západu v případech jako bylo Somálsko, které Indie vnímala jako 

selektivní a neúspěšné. Za kritikou západních intervencí je také snaha Indie o to, aby se 

nestala sama terčem mezinárodní kritiky kvůli porušování lidských práv a stále neutěšené 

situaci na svém vlastním území – především kvůli území Kašmíru, kde dlouhodobě probíhají 

humanitární krize. Intervence v Kosovu pak ještě tuto indickou skepsi vůči intervencím 

prohloubila.157 Navzdory liberálním hodnotám, které jsou zakotveny v indické ústavě, však 

tyto hodnoty nehrály při tvorbě postoje k humanitárním intervencím významnou roli, ba 

měly dokonce opačný vliv. Indický pohled vnímal silný suverénní stát jako 

nejspolehlivějšího ochránce lidských práv na území daného státu, tudíž odsuzoval intervence 

jako nesprávný způsob řešení.158 

Indie se však od konce studené války také snažila nasměrovat na trajektorii 

k vlivnějšímu postavení ve světě. Řada reforem, mezi nimiž byla nejdůležitější ta 

ekonomická, která otevřela doposud uzavřenou ekonomiku světu, vedla k rychlému 

ekonomickému a mocenskému růstu.159 

Indie až do roku 2005 zaujímala velice odmítavý postoj k intervencím, které by měly 

základ v mezinárodním právu či by byly autorizovány RB OSN. Země viděla jako právo 

každého suverénního státu rozhodnout se o tom, zda potřebuje či nepotřebuje humanitární 

asistenci. V případě, že stát asistenci nechce, Indie nevidí jako správnou možnost to, aby 

mezinárodní společenství rozhodlo za daný stát. Indie tak zpochybnila samotnou legálnost 

autority RB OSN v otázkách omezení státní suverenity. 

V roce 2005, kdy došlo ke světovému summitu, jehož výsledkem bylo přijetí 

konceptu R2P, přestala Indie být do takové míry skeptická a uznala, že donucovací 
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prostředky mohou být řešením v případech, když mírové prostředky nevedou k 

požadovaným cílům a když stát neplní svou funkci ochrany svých obyvatel.160 Přesto si však 

země držela odstup a zdůrazňovala své výhrady vůči selektivnosti v jednotlivých případech, 

kdy dochází k útokům na lidská práva. Indie byla také při jednáních o konceptu R2P jednou 

z posledních zemí, která se na konceptu usnesla. Někteří v tom viděli prostý fakt, že Indie 

nechtěla být tou zemí, kvůli které světový summit v otázce R2P nedojde ke shodě.161 

Indická představa o státu jako primárním vykonavateli ochrany vlastního 

obyvatelstva pak pokračovala i nadále, ale s tím rozdílem, že se nyní zdálo, že Indie přijímá 

daleko více koncept R2P jako princip, na jehož základě je humanitární intervence možná. 

Co se však nezměnilo byla neochota podpory tohoto principu v praxi.162 

V roce 2007, i přes větší podporu konceptu R2P, se Indie odmítla podílet na funkci 

zvláštního poradce pro R2P. To bylo odůvodňováno faktem, že pozice nebyla široce 

podpořena a akceptována ve Valném shromáždění OSN. Indie tuto pozici označila za 

předčasnou a postrádající konkrétní a legitimní mandát.163 

Při situaci, která nastala v Myanmaru v roce 2008, byla Indie aktivní. Důsledně 

usilovala o to, aby se vláda Myanmaru podílela na řešení. Díky indické pozici, která nevolala 

po přímé humanitární intervenci, jí bylo umožněno poskytnout humanitární pomoc 

cyklonem zasaženému obyvatelstvu.164 Tato humanitární krize poukázala na nedůvěřivost 

některých zemí ohledně úmyslů přicházejících ze západu. Myanmar byl tak případem, kdy 

se koncept R2P zvažoval, ovšem k jeho použití nedošlo. I přes to všechno však byla krize 

zmírněna indickou pomocí.165 

Od roku 2009 měla pak Indie ještě o něco vstřícnější postoj ke konceptu R2P. Postoj 

samotný byl však stále ovlivňován velkým důrazem na státní suverenitu. To bylo dáno tím, 
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že Indie ve státní suverenitě samotné stále viděla fakt, že suverénní stát je svou podstatou 

odpovědný za ochranu vlastního obyvatelstva. Proto se Indie celkově při debatách ohledně 

konceptu R2P zapojovala méně než státy jiné a celkově byl její přístup méně aktivní.166 

Indický stálý zástupce při OSN se vyjádřil, že Indie vnímá OSN jako organizaci, 

která má prostřednictví RB OSN mandát k ochraně civilního obyvatelstva v případech, kdy 

selžou veškerá diplomatická a politická řešení. Jakákoliv akce však musí respektovat 

základní aspekty Charty OSN, včetně státní suverenity a územní celistvosti všech členů 

OSN. Ve vyjádření je také poukazováno na nebezpečí, které je spojeno s přílišnou ochotou 

některých členů k vynaložení velkých prostředků ke změně režimu pod záštitou ochrany 

civilního obyvatelstva.167 

V témž roce, kdy na Srí Lance eskaloval dlouholetý konflikt, při kterém docházelo 

k zvýšenému množství civilních obětí, Indie vyzvala tamní vládu, aby zabezpečila volný 

odchod civilistů z postižených oblastí. Zároveň země také zdůrazňovala odpovědnost tamní 

vlády za ochranu svých obyvatel. Šlo tak o první indické prohlášení, ve kterém se 

odkazovala na koncept R2P. Tento krok však nenásledovala žádná reálná akce, a to ani 

v okamžiku, kdy výzvy k ochraně obyvatelstva ze strany Srí Lanky nebyly vyslyšeny. 

Indická vláda jen zopakovala své předchozí vyjádření.168 Toto prohlášení tak charakterizuje 

indický postoj, který stále nevyužívá všech možností, které koncept R2P přináší, nicméně je 

důležitým mezníkem při indickém přijímání konceptu samotného. 

Rok 2010 byl pak v indickém postoji zlomový, neboť poprvé souhlasila s názorem, 

že suverénní stát může ve svém poslání ochrany svých obyvatel selhat. V takovém případě 

Indie uznává, že mezinárodní společenství by nemělo jen přihlížet, ale mělo by konat. 

Zdůrazněny jsou však obavy ohledně přiměřenosti odpovědi na hrozby a také to, že síla není 

jediným prostředkem, kterým může být docíleno ochrany civilního obyvatelstva. 

V roce 2011, kdy došlo k násilnostem v Pobřeží Slonoviny, nebyl indický postoj 

nakloněn humanitární intervenci. Indie oproti tomu prosazovala regionální řešení, které by 

podle ní přineslo větší bezpečí civilnímu obyvatelstvu.169 

 
166 KURTZ, Gerrit a Madhan Mohan JAGANATHAN, 2014. str. 473. 

167 BANERJEE, Dipankar, 2012. str. 98. 

168 Ibid. str. 97-98. 

169 CHOEDON, Yeshi, 2017. str. 445. 
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V témž roce, při vzniklé situaci v Libyi, se Indie vyjadřovala k debatované intervenci 

jako k něčemu, čemu chybí jasně vymezený účel a mantinely. Dále také poukazovala na to, 

že nebyly vyčerpány všechny diplomatické možnosti řešení.170 Přes to všechno se však při 

hlasování o intervenci v Libyi Indie zdržela hlasování. Poukazovala však na důležitost 

plného respektování suverenity Libye a její územní celistvosti.171 Tato situace ukazuje na 

pokračující nejednotnost ohledně indického postoje ke konceptu R2P a k použití vojenského 

zásahu na území jiného suverénního státu. 

Indický postoj vůči konceptu R2P se po intervenci v Libyi značně zhoršil. Libye byla 

vnímána jako případ, kdy sjednané cíle, to jest snaha o rychlé příměří či zbrojní embargo, 

byly porušeny.172 V září roku 2011 na půdě Valného shromáždění OSN se indický předseda 

vlády vyjádřil, že společnost není možné změnit vojenskou silou zvenčí, a že tyto pokusy 

jsou nebezpečím pro celkovou stabilitu. Indie také v této době podpořila brazilský koncept 

RwP, v této podpoře viděla možnost, jak si může celkově koncept R2P vydobýt lepší uznání 

mezinárodního společenství, ale zároveň také spatřovala správnou cestu k ochraně 

obyvatelstva posílením suverenity jednotlivých států.173 

V případě konfliktu v Sýrii už Indie nezaujala stejnou pozici jako v případě Libye, 

kdy se zdržela hlasování. Zde se postavila proti zapojení vojenských jednotek do konfliktu, 

protože by podle ní situaci jen zhoršily. Také se připojila k prohlášení z roku 2012, které 

respektuje syrskou suverenitu a územní celistvost. Mezinárodní společenství by mělo dle 

Indie v konfliktu asistovat a pomáhat, nicméně se aktivně nezapojovat.174 Indická pozice 

vůči konfliktu v Sýrii byla zaměřena na odsuzování násilí a porušování lidských práv ze 

strany všech stran konfliktu, na podporu mírového politického řešení a na cíl, aby byla Sýrie 

tím aktérem, který nakonec sám vyřeší násilí uvnitř své země.175 

K problematice humanitárních intervencí se také vyjádřil indický stálý zástupce při 

OSN působící zde mezi lety 2009 až 2013. V případech, kdy jsou v sázce lidské životy a 

 
170 VIRK, Kudrat, 2013. str. 81. 

171 KURTZ, Gerrit a Madhan Mohan JAGANATHAN, 2014. str. 472-476. 

172 Ibid. str. 475. 

173 URVASHI, Aneja, 2014. India, R2P and Humanitarian assistance: a case of corm containment. Global 

Responsibility to Protect. Brill, Boston, 6(2), str. 235. 
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175 CHOEDON, Yeshi, 2017. str. 443. 



56 
 

hrozí či probíhá humanitární krize, vidí častou záminku k samotnému odůvodnění 

intervence, která má ale jiný než humanitární účel.176 Indie tak v této době vyjádřila přání, 

aby se definice R2P co nejvíce omezila a aby zůstala aplikovatelná jen a pouze na 4 předem 

definované situace. Ozbrojený konflikt jako důvod k intervenci, který byl debatován jako 

další možnost přidaná k tomuto výčtu, byl však pro Indii nepřijatelný. Indie v této širší 

definici viděla problém, neboť kontext ozbrojeného konfliktu pro ni zůstával 

nejednoznačným a byl zároveň něčím, co podle ní vyžadovalo řešení na domácí státní 

úrovni.177 

Indie jako stát také nemá dobré výsledky v mnoha případech, které se týkají ochrany 

vlastního obyvatelstva před vnitřními konflikty. V Indii například ještě v roce 2012 chybí 

konkrétní politiky či státní instituce, které by poskytovaly ochranu osobám, které musely 

opustit své domovy. V zemi zároveň chybí ochranné mechanismy určené na ochranu 

ohrožených skupin populace, jako jsou například konfliktem zasažení nezletilí.178 Snaha 

omezit využití konceptu R2P tak zároveň reflektovala neutěšenou vnitrostátní situaci země. 

Při eskalaci konfliktu v Súdánu Indie stejně tak jako v případě konfliktu v Pobřeží 

Slonoviny zdůrazňovala roli regionálních organizací, především pak AU, při hledání 

politického řešení.179 

V prohlášení stálého zástupce Indie v OSN z roku 2012, se Indie staví negativně 

k situaci, která následovala po přijmutí rezoluce umožňující intervenci v Libyi. Odsuzuje 

zde to, že mnohé z aspektů rezoluce, jako například embargo zbraní, byly porušeny a 

intervence samotná se tak nenesla v duchu ochrany obyvatelstva. Tuto intervenci Indie 

vnímá jako snahu o změnu režimu, což bylo podstatným důvodem k negativnímu postoji 

země vůči průběhu této intervenci. Zároveň v této intervenci Indie vidí velikou míru 

prosazovaní národních zájmů konkrétních intervenujících států mezinárodního společenství. 

Indie také připomněla důležitost toho, že koncept R2P nemůže být používán jako 

odpověď na všechny sociální konflikty, protože byly popsány pouze 4 zločiny, které mají 

 
176 CROSSLEY, Noele, 2019. Is R2P still controversial? Continuity and change in the debate on ‘humanitarian 

intervention’. Cambridge Review of International Affairs. 31(5), str. 425. 

177 JACOB, Cecilia, 2015. State Responsibility and Prevention in the Responsibility to Protect: Communal 

Violence in India. Global Responsibility to Protect. The Australian National University, 7(1), str. 67. 

178 JACOB, Cecilia, 2016. The Politics of Protecting Religious Minorities. Civilian Protection in the Twenty-

First Century. Oxford University Press, str. 116-117. 

179 CHOEDON, Yeshi, 2017. str. 445. 
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být na základě konceptu řešeny. Bylo také zopakováno, že koncept R2P nemůže být 

používán silnějšími zeměmi k legalizaci použití moci v rámci suverénních, ale mocensky 

slabších států. 

Země také vyjádřila znepokojení nad tím, že neexistuje žádný pevně daný 

mechanismus sankcí, které by bylo možné využít proti státu, který se rozhodne unilaterálně 

řešit situaci v ostatních suverénních zemích. Doporučení, které v prohlášení Indie navrhuje 

je takové, že by při řešení každého konfliktu měl být dán dostatečný prostor pro řešení, která 

nezahrnují projekci síly, že by měla být danému státu poskytnuta dostatečná podpora a že 

by měla být vyvinuta maximální snaha mezinárodního společenství o mírové řešení daného 

konfliktu. Vojenské řešení by mělo být posledním možným a teprve tehdy, když všechna 

ostatní možná řešení byla vyčerpána. 

Indie také vyzdvihuje důležitost mechanismů, které by v případě intervence měly 

monitorovací a kontrolní funkci tak, aby byl zachován princip neutrality, nestrannosti a 

proporcionality v co největší míře. Kladně se také vyjádřila k brazilskému návrhu RwP.180 

V roce 2013 pak země ve svém vyjádření klade důraz na to, že je odpovědností 

každého jednoho suverénního státu chránit své obyvatelstvo a že to bylo schváleno již 

v dokumentu přijatém na světovém summitu v roce 2005. Také v tomto roce prezentovala 

tři problémy, které se z jejího pohledu pojí s konceptem R2P. 

První problém Indie spatřuje v tom, že se koncept R2P musí striktně držet 4 

vyjmenovaných zločinů, které byly definovány. Zároveň musí plně fungovat i mechanismy, 

které budou účinně identifikovat vznikající lidskoprávní problémy ve státech a poskytnou 

tak mezinárodnímu společenství lepší prostředek na monitorování a tím i možnost případné 

reakce na konkrétní konflikt. 

Druhým problémem je pak pro Indii fakt, že koncept R2P nabízí jako jednu z prvních 

možností odpovědi na problémy použití donucovacích prostředků. Indie v tomto ohledu 

preferuje přesný opak, kdy takovéto donucovací prostředky musí být až poslední možnou 

variantou odpovědi. 

 
180 GOVERNMENT STATEMENT INDIA. Statement by India at the 2012 UN General Assembly informal 

interactive dialogue on the Responsibility to Protect [online]. 05.09.2012. [cit. 17.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-india-at-the-2012-un-general-assembly-informal-

interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/. 
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Třetí problém je pak to, že koncept R2P nemá účinné řešení v případech, kdy 

konečným cílem intervence přestane být ochrana daného obyvatelstva, ale intervence 

samotná se stane nástrojem mocných států k prosazení změny režimu. Proto Indie 

zdůrazňuje důležitost toho, že jakákoliv akce musí mít nejenom autorizaci OSN, ale musí se 

striktně držet mantinelů, které jsou organizací nastaveny a dohodnuty. Znovu také 

zdůrazňuje důležitost nestrannosti, neutrality a proporcionality.181 

V roce 2013 Brazílie přestala prosazovat svůj návrh propojení konceptu RwP s 

konceptem R2P. Indie, která se v tomto případě mohla ujmout vedoucí vyjednávací pozice, 

ale následně nevyvinula žádné konkrétní úsilí při prosazování tohoto konceptu. 

Na zhoršující se humanitární situaci v Demokratické republice Kongo v roce 2013 

Indie také reagovala. Země měla výhrady, které byly směřovány především vůči případné 

kombinaci humanitární intervence a mírové mise OSN. Indie v takovéto kombinaci viděla 

potenciální nebezpečí toho, že mírové jednotky by byly nově vystaveny zvýšenému riziku 

útoků ze strany ozbrojených skupin. Postoj tak vyjadřoval nevoli vůči jakékoliv intervenci 

pod záštitou OSN.182 

V roce 2014 pak země vydala další prohlášení ohledně svého postoje vůči konceptu 

R2P. Indie zde zdůraznila důležitost prevence, jako nedílné součásti konceptu R2P a to, že 

každý stát by měl jako první z vlastní vůle požádat mezinárodní společenství o pomoc, než 

aby mu byla pomoc nejdříve nabídnuta. Indický postoj se ohledně charakteru intervencí také 

tento rok nezměnil. Indie nadále požaduje, aby bylo zamezeno případům, kdy se 

z odsouhlasené intervence, která měla za cíl ochranu civilního obyvatelstva, stala intervence 

s cílem změny režimu daného státu. 

V prohlášení je dále poukazováno na nutné přesměrování pozornosti k úsilí 

vedoucímu k zabezpečení trvalého míru. Toto úsilí má snížit riziko kolapsu států a tím 

následné potřeby mezinárodní pomoci. Zároveň musí být toto úsilí specifické danému státu 

a přizpůsobené jeho konkrétním potřebám. Stát by měl být pak schopný přejmout národní 

odpovědnost, protože právě v té vidí Indie záruku úspěchu. 

 
181 GOVERNMENT STATEMENT INDIA. Statement by India at the 2013 UN General Assembly informal 

interactive dialogue on the Responsibility to Protect [online]. 11.09.2013. [cit. 19.05.2021]. Dostupné z:  
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Indie tak v prohlášení opět zdůrazňuje státní charakter jednání při zajišťování 

ochrany obyvatelstva. Země se také vyslovila pro nezbytnost dialogu mezinárodního 

společenství a pro preferenci mírových, nikoliv vojenských řešení.183 

V roce 2015, k desátému výročí světového summitu, vydala Indie krátké prohlášení, 

kde zopakovala svůj postoj – pomoc ze strany mezinárodního společenství musí být 

vyžádána konkrétním státem, a ne vnucena společenstvím, národní charakter pomoci má 

z dlouhodobého hlediska vyšší schopnost uspět než pomoc mezinárodní, přičemž regionální 

a subregionální organizace by se měly více angažovat a jakákoliv případná akce pod záštitou 

mezinárodního společenství musí být extrémně uvážená a opatrná.184 

V roce 2017 Indie při svém dalším prohlášení opět zaujala podobný postoj, jaký 

zastávala v posledních letech. Co se ovšem znovu ve zprávě objevilo jako klíčové byla 

pozice státní suverenity. Suverénní stát je ten, který má povinnost ochraňovat vlastní 

obyvatelstvo jakožto svůj nejdůležitější úkol. Prohlášení připomíná princip státní suverenity 

jako historicky ověřený základ mezinárodních vztahů.185 

Indická pozice je také tvarována samotnými událostmi v zemi. Indie je zemí, kde 

dochází poměrně často k násilnostem a konfliktům mezi různými skupinami obyvatel, ať již 

z náboženských, politicky motivovaných či rasově kulturních důvodů. Negativní postoj 

Indie ke konceptu R2P je tak možné přičíst zvýšené obavě o vlastní suverenitu a autonomii 

při řešeních těchto vnitřních konfliktů a sporů.186 Indická vláda také často není schopna 

reagovat na každodenní násilí v zemi a jelikož mnohé z útoků a konfliktů nejenže nejsou 

vyřešeny, ale často k nim také není přistupováno seriózně, má Indie zjevně jinak nastavenou 
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míru tolerance k násilí. Důraz na svrchovanost a nezasahování do vnitřních záležitostí jiných 

států je tak indickým racionálním hlediskem i jejím normativním postojem.187 

3.3 Jihoafrická republika 

3.3.1 Jihoafrická republika obecný přehled 

Třetí a zároveň poslední ze tří vybraných státních subjektů, kterými se tato práce 

zabývá, je Jihoafrická republika (JAR). Země byla vybrána, protože představuje výraznou 

mocenskou jednotku na území Afriky a také protože je součástí několika uskupení, ve 

kterých figurují i ostatní dva vybrané státy. Důležitým faktorem, který měl také vliv při 

výběru této země, byl fakt, že Jihoafrická republika zaujímá ve vývoji konceptu R2P svou 

podstatnou roli. 

Země má aspirace stát se vůdčím hlasem afrického kontinentu, a proto je i její pohled 

na koncept R2P a humanitární intervence důležitý, protože může poskytnout náhled do 

problematiky skrze optiku země, která je v centru zájmu značné míry operací humanitárního 

charakteru. Zároveň je Jihoafrická republika jednou z těch zemí Afriky, které jsou 

v porovnání s ostatními více stabilní a jako taková sehrála důležitou roli i při formulaci 

konceptu R2P samotného.188 

3.3.2 Jihoafrická republika vývoj postojů a názorů 

Jihoafrický pohled na humanitární intervence a koncept R2P je součástí debaty, 

ohledně samotné role, jakou by země v Africe chtěla či mohla zastávat. Po zrušení 

apartheidu v 90. letech se Jihoafrická republika a její vztahy s okolím ukotvily na základech 

ideologické představy, která stavěla do svého středu africkou identitu. Tato identita hlásala 

vzájemnou propojenost afrických národů, ale i názory, jako například ten, který vyzdvihoval 

důležitost afrických řešení afrických problémů. Hlavními příčinami afrických problémů byly 

označeny nedostatečný rozvoj, války, konflikty a slabé státy neschopné řešit vnitrostátní 

problémy. Za problém pak byla označována i světová marginalizace afrických problémů.189 

Jihoafrická republika se tak již od 90. let 20. století snažila etablovat jako hlas afrických 
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zájmů, které byly zaměřeny na překonávání ekonomických, sociálních i lidskoprávních 

problémů. 

Důležité je si v rámci porozumění jihoafrickému postoji vůči humanitárním 

intervencím uvědomit, že země sehrála důležitou roli ve snaze sjednocování afrického 

kontinentu pod záštitou konkrétní mezinárodní organizace. Společně s dalšími africkými 

státy se země zasloužila o to, aby byla původní Organizace africké jednoty přetvořena do 

organizace nové s názvem Africké unie. S touto transformací se také pojí změna postoje 

ohledně intervencí. Zatímco Organizace africké jednoty byla vyhraněna vůči intervencím a 

prosazovala princip neintervencí jako důležitou součást své politické agendy, Africká unie 

se etablovala okolo principu ne-lhostejnosti a její postoj k intervencím byl daleko 

vstřícnější.190 

Africká unie vznikla roku 2002.191 Unie chtěla posilovat představu africké 

pospolitosti a africké odpovědnosti za řešení a pomoc při konfliktech na kontinentu. Snažila 

se tak přicházet s africkým řešením afrických problémů. Zároveň chtěla posílit ochranu 

obyvatel Afriky před těmi vůdci států, kteří se dopouštějí zločinů na civilistech a 

nerespektují základní lidská práva. V rámci sledování jihoafrického postoje vůči 

intervencím je tak již od této doby patrná vstřícnější tendence, i když země zůstávala k 

intervencím stále ostražitá.192 I přes ostražitost však nebyla Jihoafrická republika neaktivní 

při řešení konfliktů ve svém nejbližším okolí. Od 70. let se i jihoafrické jednotky aktivně 

zapojovaly do bojů v několika konfliktech na území jižní Afriky.193 

V rámci Africké unie byl podepsán zákon, který označoval humanitární intervence 

jako jednu z možných odpovědí na krize a konflikty v Africe. Zároveň zmínil významnou 

složku humanitárních intervencí, kterou je princip ne-lhostejnosti. Tento princip vyjadřoval, 

že země nemůže být lhostejná k utrpení lidí, kteří si přejí toto utrpení ukončit. Jihoafrická 

vláda v 90. letech reagovala na negativní pohled na Afričany jako na ty, kteří nejsou schopni 

 
190 BROSIG, Malte a Natalie ZÄHRINGER, 2015. Norm Evolution a Matter of Conformity and Contestedness: 

South Africa and the Responsibility to Protect. Global Responsibility to Protect. 7(3-4), str. 365. 

191 AKOKPARI, Akokpari, 2009. The African Union and Its Institutions. Johannesburg: Jacana Media, str. 143. 

192 VERHOEVEN, Harry, C.S.R. MURTHY a Ricardo SOARES DE OLIVEIRA, 2014. str. 511. 

193 Ibid. str. 515.     



62 
 

řešit vlastní problémy a krize. Nově formované spojení „afrického práva na zásah“ bylo 

v této době formováno jihoafrickou vládou.194 

Africké kořeny myšlenek R2P mohou být také nalezeny v samotné struktuře AU, a 

její Mírové a bezpečností Radě, která nese odpovědnost za implementaci R2P myšlenek na 

území Afriky. V dokumentech AU se odráží důraz na prevenci, reakci a rekonstrukci 

v souvislosti se zásahem do záležitostí jiného státu. Ve vývoji těchto struktur sehrála JAR 

důležitou roli, což v této době znovu reflektuje pozitivní přístup Jihoafrické republiky 

k humanitární intervenci. Nutné je však podotknout, že tento pozitivní přístup je propojen 

s názorem, že samy africké země jsou vhodnějšími kandidáty k výkonu konkrétních akcí, 

které by omezily státní suverenitu nějaké africké země, a mají tedy větší legitimitu k zásahu 

a řešení problémů na africkém kontinentu.195 

Debata ohledně konceptu R2P, i když byla vedena převážně západními zeměmi, má 

tak v jihoafrickém vnímání africký původ. Ještě předtím, než byla zřízena samotná 

ICISS, vytvořením AU africké státy redefinovaly státní suverenitu ve spojení 

s neintervencemi, do nového spojení státní suverenity s odpovědností a principem ne-

lhostejnosti.196 JAR zaujala takovou pozici, která se stavěla odmítavě k západní vizi R2P 

jako k něčemu, co bylo formováno západem. Odmítavý postoj byl však jen ve smyslu 

spojení se západem, celkově však JAR koncept R2P vnímala jako koncept, který je vlastní 

Africe a který má kořeny v africkém pojetí ne-lhostejnosti vůči utrpení ostatních. Nelson 

Mandela se k dění vyjádřil s tím, že je nemožné, aby se koncept státní suverenity stal tím, 

co by ostatním státům Afriky upřelo právo a povinnost zasáhnou v určitém státu, když tento 

stát neposkytuje ochranu svému vlastnímu obyvatelstvu, které trpí.197 

I druhý prezident Jihoafrické republiky, Thabo Mbeki, aktivně přispíval k vnímání 

afrických národů jako schopných řešit své vlastní problémy a navázal tak na přístup svého 

předchůdce. Také se zasazoval o to, aby i ostatní afričtí lídři přijali tuto vizi společné africké 

identity schopné řešit problémy za vlastní a zároveň přijali program, který by zahrnoval 

 
194 Ibid. str. 516-518. 

195 SMITH, Karen, 2016. South Africa and the Responsibility to Protect: from champion to 

sceptic. International Relations. 30(3), str. 394. 

196 SMITH, Karen, 2015. R2P and the Protection of Civilians: South Africa’s Perspective on Conflict 

Resolution. African Perspectives. Global Insights [online]. Johannesburg: Global Public Policy Institute. [cit. 

20.04.2021]. Dostupné z: https://media.africaportal.org/documents/saia_spb_133_smith_2015_1.pdf. 

197 SMITH, Karen, 2016. str. 393. 
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bezpečnostní a rozvojové cíle, včetně intervence jako záležitost africké správy. To 

vyjadřovalo snahu o menší závislost na okolním světě, který v očích mnohých nezvládal a 

nezvládá řešit problémy afrického kontinentu.198 

Mbeki otevřeně zpochybňoval princip absolutní suverenity. Ve svém projevu sdělil, 

že na půdě Africké unie došlo ke shodě na tom, že absolutní suverenita nemůže být něčím, 

co limituje schopnost zemí reagovat na nelidské násilí v ostatních zemích. Dodal také, že 

nezpochybnitelná státní suverenita každé jednotlivé země by z ostatních udělala jen 

pozorovatele v případě, že budou porušována lidská práva a v sázce budou životy mnohých. 

Naléhal tak na ostatní africké vůdce, aby byli více nakloněni myšlence sami zasahovat do 

konfliktů na území afrického kontinentu.199 

Mbeki se tak stal podporovatelem vize, která bývá označována jako Pax Africana. 

Tato vize nejenom že volala po větší africké odpovědnosti vůči dění na kontinentu, ale i po 

daleko ráznějších postojích vůči těm, kteří se proviní vůči míru a negativně tak ovlivní 

celkovou bezpečnost státu svého i států okolních. Pojem Pax Africana byl ještě podpořen 

přirovnáním k africké renesanci, která byla také živena Mbekiho proaktivním postojem. 

Africká renesance měla přinést demokratizaci a odpovědný vládní aparát ruku v ruce 

s odpovědností za ochranu a obnovu.200 

Postoj Jihoafrické republiky směrem k africkému kontinentu byl tak ukotven na 

zásadách posílení multilaterální spolupráce skrze organizace jako AU, díky které mohla 

Afrika lépe koordinovat činnosti na podporu boje proti chudobě a sociálním problémům. 

Dále byly tyto zásady zaměřeny na demokratické instituce, lidská práva, humanismus a 

respekt k mezinárodnímu právu. Jihoafrická republika se také od roku 1996 podílela na 

minimálně 10 intervencích na africkém kontinentu, které byly odůvodňovány humanitárními 

a mírotvornými důvody.201 

 
198 VERHOEVEN, Harry, C.S.R. MURTHY a Ricardo SOARES DE OLIVEIRA, 2014. str. 516-518. 

199 LANDSBERG, Chris, 2010. Pax South Africana and the Responsibility to Protect. Global Responsibility to 

Protect. 2(4), str. 439. 

200 Ibid. str. 440. 

201 CHECK, Nicasius Achu, 2014. On South Africa’s Intervention on the African Continent: Utopia and myth 

distinguished. Africa Institute of South Africa [online]. Johannesburg, 01.01.2014, 104. [cit. 15.07.2021]. 

Dostupné z: https://media.africaportal.org/documents/On-South-Africas-Intervention-on-the-African-

Continent-Utopia-and-myth-distinguished1.pdf. 
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Postoj Jihoafrické republiky byl také formován filozofickým konceptem Ubuntu. 

Tento pojem označuje rozhodnost a jednotu a vychází ze sdíleného utrpení, kterým si národ 

prošel. Pojem také značí pozitivní vnímání sdílené lidskosti. Díky tomuto sdílenému 

vnímání propojenosti je i osud Jihoafrické republiky vnímán jako součást osudu celého 

afrického kontinentu. Proto stát vnímá nutnost společného úsilí o dosažení regionální i 

kontinentální bezpečnosti a rozvoje.202 Faktem tedy je, že i ve světle přetrvávajícího 

antikoloniálního a antiimperiálního sentimentu, se Jihoafrická republika zastávala názorů na 

podporu zásahů v suverénních zemích v případě, že dochází k utrpení obyvatelstva a 

omezování základních lidských práv. 

Jihoafrická republika také sehrála viditelnou roli při formulaci konceptu R2P na 

světovém summitu v roce 2005. JAR zde hájila důležitost afrických myšlenek a postojů, jako 

například ne-lhostejnosti, které se následně spojily s konceptem summitem přijatým.203 

Země také aktivně působila na ostatní africké státy v tom, aby na summitu podpořily přijetí 

konceptu.204 

JAR podporuje multidimenzionální přistup ke konceptu R2P, který vychází 

z angažovanosti, spíše než z přinucení. Zaměření by mělo být orientováno na komunikaci, 

vedení dialogu, mediaci, prevenci a post-konfliktní pomoc.205 Země je zároveň kritická 

k selektivnosti principu R2P, kdy malé množství států v Radě bezpečnosti zapříčiňuje 

nevyváženost v mezinárodním společenství. Úzký okruh zemí, které tvoři RB OSN, ve 

smyslu permanentních členů, a mezi kterými není jediná africká země, je pak tím, co JAR 

považuje za nespravedlivé a co posiluje určitou skepsi i ke konceptu R2P a k jeho 

implementaci. Celkově se však Jihoafrická republika nestaví k intervencím kriticky. 

Intervence preferuje jako řešení, které by mělo mít formu regionálních akcí, nicméně 

podpora několika intervencí, například v Súdánu, ukazují ochotu účastnit se intervencí pod 

záštitou mandátu OSN. Jihoafrická republika tak nemá problém s přijímáním konceptu R2P 

 
202 IYI, John-Mark, 2014. Emerging Powers and the Operationalisation of R2P in Africa: The Role of South 

Africa in the UNSC. African Journal of Legal Studies. 7(1), str. 161. 

203 SMITH, Karen, 2016. str. 394. 

204 LANDSBERG, Chris, 2010. str. 443. 

205 Ibid. str. 446. 



65 
 

jako takového, to, co jí však vadí, jsou mechanismy, které vnímá jako poplatné západním 

preferencím.206 

Vyjádření velvyslance Jihoafrické republiky shrnulo situaci slovy, že přestože je 

Afrika dějištěm více než poloviny aktivit RB OSN, nejsou africké země reprezentovány 

v rámci Rady bezpečnosti dostatečně. Africké státy tak nemají dostatečný vliv na 

rozhodování Rady bezpečnosti o tom, zda mezinárodní společenství na území Afriky 

zasáhne či nezasáhne. Velvyslanec dále podotýká, že takovéto nastavení vedlo k velice 

negativním důsledkům v situaci, kdy mezinárodní společenství buď nemělo vůli konkrétní 

africké zemi pomoci, či se nedokázalo na pomoci dohodnout. Jako příklad pak uvádí situace 

ve Rwandě, Demokratické republice Kongo či Súdánu.207 

Pozice Jihoafrické republiky vůči konceptu R2P v této době by se dala shrnout jako 

nejednoznačná, nicméně pozitivní. A to i přes fakt, že charakter intervencí nebyl čistě 

africký. Jihoafrická republika byla také tou zemí, která při hlasování o rezoluci Rady 

bezpečnosti číslo 1973 hlasovala pro zahájení intervence v Libyi a byla tak jedinou zemí ze 

tří, kterými se tato práce zabývá, která tak učinila. 

Pohled země na koncept R2P se však začal měnit ve chvíli, kdy začala vnímat 

intervenci do Libye jako nesloužící svému původnímu účelu.208 Původní účel ochrany 

civilního obyvatelstva začal být vnímán jako nenaplněný a JAR poukazovala na zneužívání 

moci vedoucí ke změně režimu v Libyi. Proto tak v této době zaujala negativnější postoj ke 

konceptu R2P a k možnosti jeho zneužití, stejně tak jako Brazílie a Indie.209 Důležité je však 

zmínit dva podstatné prvky, kterými se Jihoafrická republika od ostatních dvou států ve svém 

postoji lišila. 

Prvním prvkem je fakt, že jihoafrická kritika konceptu R2P je více procedurální a 

zaměřená proti selektivnosti a zneužívání moci než jako zásadní obrana státní suverenity 

(jako například v případě Indie). JAR se totiž ani po Libyi nevzdala představy, která 

formovala celý vývoj konceptu R2P, a to, že státní suverenitu, která je stěžejním bodem 
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samotné existence států, je v některých případech nutné suspendovat v zájmu ochrany 

obyvatelstva.210 

Druhým prvkem je potom fakt, že navzdory negativnímu vnímání intervence v Libyi 

a zdánlivě zhoršenému vnímání konceptu R2P společně s Brazílií a Indií, Jihoafrická 

republika hlasovala jako nestálý člen RB OSN pro rezoluce, které se odvolávaly na koncept 

R2P a které požadovaly, aby se vlády několika konkrétních zemí ujaly odpovědnosti za 

ochranu svých obyvatel. Takové případy zahrnovaly země jako Súdán, Pobřeží slonoviny, 

Středoafrickou republiku, Jemen či Demokratickou republiku Kongo.211 

Ohledně konfliktu v Sýrii zaujala Jihoafrická republika odmítavý postoj k přístupu 

Spojených států a některých evropských zemí. Ten viděla jako nespravedlivý vůči 

jednotlivým stranám syrského konfliktu a jako snahu upřednostnit jednu stranu před druhou. 

Ilustrací může být vyjádření jihoafrického diplomata, který se pozastavoval nad situací, kdy 

zmíněné země zpochybňují legitimnost syrského režimu pod vedením Bašára al-Asada, 

načež jsou překvapeny, že s nimi odmítá jednat.212 

Po zkušenostech s intervencí v Libyi a následném přehodnocování postoje ke 

konceptu R2P se dá jihoafrický postoj sledovat skrze konkrétní vyjádření ohledně tématu na 

půdě OSN. V roce 2012 bylo stálou misí Jihoafrické republiky při OSN vydáno vyjádření. 

Jihoafrická republika v něm připomíná důležitost výsledku světového summitu 2005 jako 

milníku 21. století, nicméně zdůrazňuje, že samotný koncept byl odsouhlasen jako koncept, 

který má mechanismy proti zneužití k politickým cílům. 

Jihoafrická republika zároveň uznává, že je potřeba přehodnotit situaci tak, aby došlo 

k narovnání a prohloubení konceptu. Narovnáním se v tomto případě myslí použití jen 

v případě 4 jasně definovaných zločinů a jako prohloubení se vnímá větší škála možností, 

které by umožnily lepší schopnost států počínat si v případě krize. 

Stát vidí každou konfliktní situaci jako jedinečnou a na základě tohoto poznatku je 

důležité, aby reakce na každou z nich byla uvážená a odpovídala shodě na půdě 

mezinárodního společenství. Prohlášení zároveň zdůrazňuje důležitost principu ne-

 
210 Ibid. str. 397. 
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lhostejnosti, který byl zakotven již v zakládajícím dokumentu AU a dále pak neselektivnost 

v uplatňování R2P, zejména ze strany OSN. 

Jihoafrická republika v prohlášení dále uznává stěžejní roli regionálních a 

subregionálních organizací jako partnera při aplikaci konceptu R2P a vidí cestu v podpoře 

brazilského návrhu RwP, který by doplnil koncept R2P o mechanismy při probíhajících 

intervencích. Bez těchto mechanismů je Jihoafrická republika proti otevřenému použití síly, 

které ke konfliktu přispívá či vede ke změně režimu. Dále je potřeba, aby státy, které 

intervenci vykonávají, byly stále odpovědné RB OSN a Rada samotná nad nimi prováděla 

dohled. Situaci vzniklou při intervenci v Libyi, kdy došlo k ignorování této kontroly ze 

strany vykonávajících států, vidí Jihoafrická republika jako porušující podstatu konceptu 

R2P. Jádrem konceptu R2P musí být společný zájem o ochranu obyvatelstva, a nesmí plnit 

národní zájmy těch, které na jeho základě jednají.213 

Ve vyjádření země z roku 2015 se Jihoafrická republika staví ke konceptu R2P jako 

k politické normě stále kladně, nicméně naznačila také přetrvávající obavy ze zneužití 

vojenské moci a také z jejího použití i v případě, kdy nedošlo k vyčerpání všech ostatních 

diplomatických, politických a humanitárních možností. V tomto rámci je tedy znovu 

potvrzeno, že Jihoafrická republika uznává kolektivní odpovědnost mezinárodního 

společenství zasáhnout (v rámci třetího pilíře) a ochránit obyvatelstvo před vyjmenovanými 

zločiny proti lidskosti. Je ale připomenuta potřeba využít všech dostupných diplomatických, 

politických i humanitárních prostředků k prevenci či ukončení konfliktu, dříve než bude 

zvažováno použití vojenských sil. V rámci efektivní implementace R2P připomenula 

Jihoafrická republika také zvážení efektivnějšího financování činností ze strany členských 

států. 

Jihoafrická republika vnímá nutnost povzbuzovat státy k tomu, aby vyvinuly vnitřní 

mechanismy pro kontrolu a řešení konfliktních situací. Nejlepší obranu proti zločinům vidí 

země v silných politických institucích, které zaručují lidem základní práva a chrání je i při 

politických procesech. Zároveň země vidí potřebu dodržet závazek mezinárodního 

společenství ohledně pomoci státům, které to potřebují. Touto pomocí se pak myslí široká 

 
213 GOVERNMENT STATEMENT SOUTH AFRICA. Statement by South Africa at the 2012 UN General 

Assembly informal interactive dialogue on the Responsibility to Protect [online]. 05.09.2012. [cit. 29.05.2021]. 
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škála podpůrných mechanismů od mezinárodních, regionálních a subregionálních 

organizací, ať již ve smyslu rozvojové pomoci nebo prostřednictvím budování kapacit 

prevence konfliktů.214 

V roce 2016 pak bylo vydáno další prohlášení země, ve kterém se vyjádřila o 

konceptu R2P jako o politické normě s téměř univerzální podporou. Více by však podle ní 

mělo být učiněno v rámci implementace konceptu R2P, aby se zlepšila samotná ochrana 

ohroženého obyvatelstva. Současný svět přináší náročné výzvy, ve kterých státy i nestátní 

aktéři při stěžejní ochraně lidských práv často selhávají. Jihoafrická republika plně 

podporuje zaměření na prevenci jako nástroje podporovaného řadou regionálních a 

subregionálních organizací, které by měly svým působením napomáhat státům v budování 

stabilnějších kapacit pro ochranu svého obyvatelstva. Zmíněn je například mechanismus na 

včasné varování, které země vnímá jako důležitý zdroj pro funkci preventivní diplomacie. 

Země se dále staví negativně k případům, kdy nedochází k naplňování základní podstaty 

státu – tedy ochraně svého obyvatelstva, a RB OSN není schopna zaujmout rozhodný postoj 

z důvodu neochoty nebo úzkých egoistických zájmů některých stálých členů Rady 

bezpečnosti. 

Prohlášení dále pokračuje tím, že ve chvíli, kdy dojde k vojenské intervenci jako 

k poslední možnosti, je nutné, aby byla v souladu s dohodnutými zásadami a s plným 

dohledem Rady bezpečnosti. Rada v takovém případě musí zaujmout proaktivní pozici a 

neustále případ monitorovat a posuzovat.215 

Vyjádření z roku 2017 se potom nese v podobném stylu jako to z předchozího roku. 

Země v něm zopakovala podporu konceptu R2P a jeho účinnější implementaci. Koncept 

R2P by měl vést k větší odpovědnosti jednotlivých států za ochranu svého obyvatelstva a 

OSN by měla vyvinout větší snahu a aktivní přístup v situacích, kdy existuje riziko, že 

obyvatelé nějaké země budou vystaveni nebezpečím popsaným v rámci konceptu R2P. 

 
214 GOVERNMENT STATEMENT SOUTH AFRICA. Statement by South Africa at the 2015 UN General 

Assembly informal interactive dialogue on the Responsibility to Protect [online]. 08.09.2015. [cit. 29.05.2021]. 

Dostupné z: https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2015-un-general-

assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/. 

215 GOVERNMENT STATEMENT SOUTH AFRICA. Statement by South Africa at the 2016 UN General 

Assembly informal interactive dialogue on the Responsibility to Protect [online]. 06.09.2016. [cit. 30.05.2021]. 

Dostupné z: https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2016-un-general-

assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/. 

https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2015-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/
https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2015-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/
https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2016-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/
https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2016-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/
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Země dále vidí cestu v lepším budování důvěry v RB OSN, která se nyní jeví jako 

podkopaná. Jednotliví stálí členové Rady bezpečnosti by měli být odpovědní za své jednání, 

přičemž právo veta by mělo být omezeno v případě, kdy by se jednalo o konfliktech, při 

kterých dochází k hrubému porušování lidských práv a na obyvatelstvu jsou páchány zločiny 

proti lidskosti. Dále se Jihoafrická republika staví pozitivně k implementaci návrhu, který 

by zaváděl omezení hlasovacího práva v Radě tomu státu, kterého se přímo týká situace, o 

níž se hlasuje. 

Jihoafrická republika prohlášení uzavírá s tím, že se zaměří na další rozvoj agendy 

spojené s ochranou obyvatel před zločiny proti lidskosti. Dále se vyjadřuje kladně k podpoře 

zvýšené mezinárodní koordinace na toto téma prostřednictvím mezinárodních, regionálních 

a subregionálních organizací.216 

Celkový postoj země ohledně konceptu R2P tak, jak je prezentovaný v OSN, 

zdůrazňuje důležitost větší transparentnosti a větší odpovědnosti v případě mezinárodní 

akce. Zároveň se pak jihoafrická pozice staví kladně k brazilskému návrhu RwP, u kterého 

však ani ona nepřevzala větší iniciativu.217 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 GOVERNMENT STATEMENT SOUTH AFRICA. Statement by South Africa at the 2017 UN General 

Assembly informal interactive dialogue on the Responsibility to Protect [online]. 06.09.2017. [cit. 01.06.2021]. 

Dostupné z: https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2017-un-general-

assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/. 

217 BROSIG, Malte a Natalie ZÄHRINGER, 2015. str. 372. 

https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2017-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/
https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-south-africa-at-the-2017-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/
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4. Testování proměnných 

 

Pro správné vyhodnocení nastolených hypotéz a následné zodpovězení výzkumné 

otázky je potřeba si určit zaprvé, kde se jednotlivé státy nacházejí na škále postojů ohledně 

humanitárních intervencí/R2P a zadruhé, kde se nacházejí v rámci nezávislých proměnných, 

které byly určeny na základě jednotlivých teoretických přístupů. 

4.1 Postoje vůči intervencím/R2P 

Vývoj postojů a názorů ohledně humanitárních intervencí a konceptu R2P můžeme 

u tří zvolených států sledovat ve třech fázích. První fáze se odvíjí od konce studené války a 

trvala zhruba do roku 2005. Druhá fáze navazuje po roce 2005 a byla ukončena až intervencí 

do Libye. Třetí fáze potom nastala po zmíněné intervenci a trvala až do roku 2017, což byl 

poslední rok zahrnutý do této práce. 

První fáze (do roku 2005) 

V první fázi můžeme pozorovat podobnost postojů dvou států – Brazílie a Indie. Oba 

tyto státy si prošly koloniálním obdobím, jehož vnímání a dopady měly vliv na formulaci 

postojů vůči intervencím. Oba státy proto tak k intervencím neměly příliš pozitivní vztah. 

Brazilský postoj byl dále ovlivněn obavou země z nerovného uspořádání světa, které 

historicky rozděloval svět na centra a periferie. Použití vojenské síly v rámci intervencí tak 

pro Brazílii zůstávalo jako nepreferovaná a poslední myslitelná možnost. Po přechodu 

k demokracii se v brazilské společnosti objevily nové proudy myšlení ohledně role země 

v regionu i ve světě. Jeden z těchto proudů reprezentoval transformovaný postoj Brazílie 

jako demokratické společnosti, která klade velký důraz na lidská práva a hodnoty. Dalším 

proudem byla pak brazilská snaha o prosazení se jako regionální a mezinárodní mocnost. 

Postoj k intervencím však zůstával negativní a ani přelom tisíciletí, ve kterém ICISS 

předložila svou zprávu, nebyl pro brazilský postoj směrodatný. 

Postoj se začal měnit až kolem roku 2004, kdy se Brazílie aktivně podílela na mírové 

misi na Haiti. Od této doby země aktivně přispívala do debaty a vývoji konceptu R2P. 

Samotná mise na Haiti byla mnohými viděna jako odklon od brazilského tradičního postoje 

obhájce principu suverenity a ne-intervence. Suverenita byla stále důležitá, ale přístup k ní 

byl pozměněn. Brazílie také projevila zájem o převzetí větší odpovědnosti na globální úrovni 

ve snaze přispět k trvalému a stabilnímu míru. Na konci první fáze tedy již můžeme vidět 
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změnu brazilského vnímání, které začalo být více nakloněno myšlence státní suverenity ve 

smyslu odpovědnosti. 

V případě Indie, která v první fázi představuje nejzatvrzelejšího zastánce tradičního 

vnímání státní suverenity jako nezpochybnitelného paradigmatu mezinárodních vztahů, se 

postoj také tvaroval na základě historických zkušeností s koloniálním obdobím. Tato 

historická zkušenost potom výrazně pomáhala formovat indický přístup nejen 

k mezinárodnímu společenství, ale i k její zahraniční politice. Indická pozice je celkově 

postavena na předpokladu, že státy jsou suverénními aktéry, kteří jsou si na všech úrovních 

rovni. Tuto pozici sice celkově zaujímají všechny vybrané státy, nicméně Indie na suverenitě 

a integritě oproti Brazílii i JAR daleko více lpí. Indie se po období, kdy byla pod koloniální 

nadvládou jiné země, konsolidovala jako suverénní stát a silný důraz na svou svrchovanost 

ji pomáhal při tvorbě vlastní státní identity. 

Od konce studené války byla indická pozice vůči humanitárním intervencím velice 

skeptická. Intervence samotné totiž vnímala jako akt, který narušuje princip státní 

suverenity. Tento postoj byl dále umocněn skepsí vůči intervencím ze strany západu, které 

byly vnímány jako selektivní a často neúspěšné. Ačkoliv jsou hodnoty zahrnující lidská 

práva a ochranu životů pro Indii důležité, nesehrávaly při tvorbě postojů k intervencím 

zásadní roli. Indie za nejspolehlivějšího ochránce lidských práv považuje stát, který v rámci 

zachování svého správného fungování musí být suverénní. 

Do roku 2005 měla Indie vůči intervencím a vznikajícímu konceptu R2P velice 

odmítavý postoj. Tento postoj byl také reflektován i v indickém přístupu na světovému 

summitu v roce 2005. Indie sice jeho výsledek přijala, nicméně to nebylo v rámci 

entusiasmu, ale spíše v rámci určitého odstupu a poddání se tlaku. Indie byla jednou 

z posledních, která koncept přijala, což může být přisuzováno faktu, že země jednoduše 

nechtěla zůstat tou zemí, kvůli které na summitu nedojde ke shodě. Indie však stále neviděla 

správnou cestu v nucené pomoci suverénnímu státu ze strany mezinárodního společenství, 

když si o takovou pomoc konkrétní stát sám nepožádá. Po celou první fázi vývoje postojů 

tak můžeme vidět indický negativní a odmítavý postoj, který stavěl neporušitelnost státní 

suverenity na nejvyšší příčku svých hodnot. 

Jiný přístup než Brazílie i Indie zaujímala Jihoafrická republika. Ta měla již od konce 

apartheidu k humanitárním intervencím daleko pozitivnější postoj. Jihoafrická republika 

byla velice citlivá na období, kdy byla kolonií, především protože toto období představovalo 
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zárodek rasové segregace i následných problémů, které stát sužují dodnes. Nicméně postoj 

vůči intervencím byl vnímán do velké míry skrze africkou identitu, která byla založena na 

vzájemné propojenosti afrických národů a prosazovala africká řešení afrických problémů. 

Tato identita pak pomáhala utvářet takový přístup k intervencím, který byl nejenom 

pozitivně naladěný, ale i značně proaktivní. Koncept R2P je tak již od své formulace vnímán 

jako součást africké tradice s africkými intelektuálními kořeny, které jsou však oddělené od 

západních tradic humanitárního a vojenského intervencionalismu, ke kterým zůstávala 

Jihoafrická republika značně podezíravá. 

Jihoafrická republika se také snažila získat uznání jako regionální mocnost. 

Prostřednictvím africké identity se země modelovala jako stabilní a demokratická země 

s potenciálem převzít africkou iniciativu a vést celý kontinent. Lidská práva byla postavena 

do centra zájmu země. Tento proces byl ještě umocněn výraznými osobnostmi, jako byl 

například Nelson Mandela. Země tak byla důležitým hráčem při vyjednávání postoje ke 

konceptu R2P pro celý africký kontinent. Sehrála také podstatnou roli při formulaci konceptu 

R2P na světovém summitu v roce 2005. Zdůrazňována byla důležitost ochrany lidských 

životů, principu ne-lhostejnosti a multilaterálního přístupu a země byla vnímána jako velký 

obhájce konceptu. Po celou první fázi vývoje postojů tak byla jihoafrická pozice ze všech 

třech států nejaktivnější a zároveň nejvíce nakloněna konceptu R2P. 

Druhá fáze (do roku 2011) 

Druhá fáze vývoje postojů a názorů začíná přibližně rokem 2005 a je 

charakterizována pozitivnějším přístupem ke konceptu R2P. Bylo by však nesprávné označit 

postoj všech tří zemí za stejný, protože i v této fázi existovaly rozdíly, nicméně celkový 

přístup se oproti fázi minulé pozměnil. Brazilský postoj se postupně vyvinul v pozitivně 

nakloněný a více proaktivní. Země prezentovala jako svůj primární cíl především ochranu 

lidských životů, lidských práv a demokracie. 

Indický postoj byl sice i po roce 2005 zaměřený na obhajobu principu suverenity, 

nicméně se zdálo, že je země vstřícnější k možnosti intervencí na základě konceptu R2P. 

Indie se však daleko méně zapojovala do debat o samotném konceptu R2P. Na rozdíl od 

Brazílie a Jihoafrické republiky, které se aktivně na vývoji podílely, Indie tak spíše reagovala 

na diskurz, než že by měla sama proaktivní přístup. Zároveň se země snažila svým přístupem 

vyvarovat tomu, aby se mezinárodní systém posouval směrem k přílišnému dohledu ze 

strany mezinárodního společenství, ve kterém jsou dominantními západní mocnosti. Indický 
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postoj se však i přes skepsi mírně posunul směrem k uznání donucovacích prostředků, které 

mohou být v určitých konkrétních případech řešením, a to v těch, kdy stát neplní svou 

povinnost ochrany vlastního obyvatelstva. Indický postoj by mohl být v této fázi 

charakterizován jako vstřícnější, ale stále poněkud zdrženlivý. 

Pozice Jihoafrické republiky v této fázi byla podobná té brazilské. Země zůstávala 

pozitivně nakloněná konceptu R2P a byla aktivní při jeho dalším rozvíjení. 

Tato fáze končí rokem 2011 a intervencí do Libye, která byla vnímána všemi třemi 

státy jako překročení uděleného mandátu ze strany intervenujících. 

Třetí fáze (do roku 2017) 

Brazílie, stejně tak jako Indie a Jihoafrická republika, viděla v intervenci v Libyi 

situaci, která byla zneužita nad původně dohodnutý rámec. Přístup Brazílie k intervencím i 

ke konceptu R2P od této doby již tak vstřícný nebyl, nicméně zaujala postoj země s chutí 

podílet se na další tvorbě a tvarování konceptu R2P. V brazilském konceptu RwP můžeme 

spatřovat snahu Brazílie převzít vůdčí roli, nicméně tato snaha se neproměnila v očekávaný 

výsledek. Brazílie se snažila prosazovat globální řád s důrazem na kolektivní bezpečnost a 

multilateralismus, nicméně od konceptu RwP a jeho prosazování nakonec upustila. 

Po roce 2013 byl brazilský postoj tvarován důrazem na mezinárodní kooperaci a na 

ochranu civilního obyvatelstva. Země se vymezuje proti selektivnosti a diskriminaci, 

nicméně celkový pohled na koncept R2P není tak negativní, jako například u Indie. 

S konceptem R2P Brazílie stále počítá jako s něčím, co sehraje důležitou roli v nadcházející 

době, nicméně forma by podle ní měla být upravena. Důležitým pro Brazílii je potom fakt, 

že koncept musí mít silný multilaterální charakter podporovaný principem ne-lhostejnosti. 

Celkově se tak Brazílie staví do pozice země, která se podílí a chce podílet na rozvoji 

konceptu R2P. Její postoj je tak kategorizován jako proaktivnější, i když opatrný a 

proměnlivější. Zároveň by se dal charakterizovat jako podmíněný, ve smyslu snahy o větší 

transparentnost a propojenost konceptu R2P s myšlenkami konceptu RwP. 

Indie vnímala intervenci do Libye velice negativně a toto vnímání pak významně 

ovlivnilo postoj země v nadcházejících letech. V těch se země stále vracela k obhajobě státní 

suverenity jako základního kamene mezinárodního systému. Celkově je indický postoj ke 

konceptu R2P utvářen indickým názorem na státní suverenitu, územní celistvost a princip 

neintervencí a v této fázi byl zmíněný názor opět akcentován. 
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Indická pozice je tak v této práci na škále charakterizována jako méně aktivní ve 

snaze tvarovat koncept R2P, neboť jej vnímá jako podkopávající státní suverenitu. Postoj je 

tak kategorizován jako proměnlivý, zdráhavý a ze všech třech analyzovaných států také jako 

nejvíce negativní. 

Zmíněná intervence byla vnímána negativní optikou i v případě Jihoafrické 

republiky. Kvůli této intervenci a tomu, že jí JAR vnímala jako překročení dohodnutého 

mandátu, tak země zaujala částečně odmítavý postoj k celému konceptu R2P. Ve své pozici 

v této době tak země vyjádřila nutnost přehodnotit situaci tak, aby došlo k modifikaci 

konceptu. 

Z vyjádření z následujících let je však patrné, že Jihoafrická republika nezačala 

koncept R2P vnímat jako něco, co je nepoužitelné či v zásadě špatné. Obavy byly vyjádřeny 

ohledně možného zneužití, nicméně ve svém vyjádření z roku 2015, se země staví kladně ke 

konceptu R2P jako k rozvíjející se politické normě a tento postoj si země zachovala i nadále. 

Jihoafrické postoje k neintervenci by neměly být interpretovány jako negativní či dokonce 

opoziční názor země vůči konceptu R2P jako takovému, ale jako negativní postoj 

k nadřazenosti OSN a jejímu aparátu. Jihoafrická republika by ráda rozvíjela koncept R2P 

jako normu s africkými kořeny, která je více řízena regionálními a subregionálními 

organizacemi. 

Celkově se tak Jihoafrická republika staví do pozice, která není tak negativně 

zaměřena vůči konceptu R2P jako je například ta indická. V porovnání s přístupem Brazílie 

je také o něco pozitivnější. Země se ve své snaze zdůraznit africkou identitu snaží o větší 

transparentnost a větší odpovědnost při provádění akcí uskutečňovaných na základě R2P a 

principu ne-lhostejnosti. V rámci kategorizace jejího postoje země spadá do kategorie 

proměnlivého, ale odhodlaného zastánce konceptu R2P. 

V celkovém postoji zemí jsou tedy vidět konkrétní rozdíly na jejichž základě byly 

země kategorizovány na škále míry podpory. Míra podpory všech tří států je shrnuta v grafu 

č. 2. 
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Graf č. 2 - Kategorizace míry podpory, země 

 

       JIHOAFRICKÁ               BRAZÍLIE       INDIE 

         REPUBLIKA 

 

Zdroj: vytvořeno autorem této práce 

 

4.2 Síla země a státní suverenita 

Pro stanovení toho, jak silný je daný stát v porovnání s ostatními, budou porovnány 

3 kategorie – velikost populace, výše vojenských výdajů a počet vojáků v aktivní službě. Na 

základě pozorování vývoje těchto faktorů v letech 2005 až 2017, které jsou shrnuty v grafu 

č. 3, pak bude vyhodnocena úroveň síly země na simplifikované škále v rozmezí nejsilnější, 

středně silný a nejslabší. Při takto zjednodušeném pohledu je však důležité si uvědomit, že 

dané rozmezí porovnává pouze tři zvolené státy mezi sebou navzájem a nereflektuje tak 

mocenskou pozici těchto států v rámci celého světa. 
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Graf č. 3 – Faktory rozhodující mocenskou pozici země 

 

Zdroj: zpracováno autorem z dat WorldBank.218 

 

Na základě porovnání vybraných faktorů, které byly vybrány především kvůli své 

relevanci k mocenské síle státu, si tak můžeme označit jako nejsilnější z vybraných států 

Indii. Indie je zemí, která dominuje ve všech kategoriích po celé sledované období. Na 

druhou pozici, jako středně silná země, se potom dostává Brazílie, a Jihoafrická republika 

v porovnání s ostatními dvěma státy zůstává jako mocensky nejslabší. 

 
218 THE WORLD BANK [online]. Open Data. 2021 [05.06.2021]. Dostupné z: 

https://www.worldbank.org/en/home. 

https://www.worldbank.org/en/home
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Pro vyhodnocení neorealistické hypotézy je zároveň nutné ještě určit, jak jsou na tom 

země v rámci vnímání státní suverenity. 

Indie byla vyhodnocena v rámci hodnocení síly jako nejsilnější státní subjekt ze 

všech třech zkoumaných zemí. Zároveň, co se její pozice z pohledu státní suverenity týká, 

byla identifikována jako země nejvíce citlivá na svou státní suverenitu. Za faktory, které 

byly označeny jako ty nejdůležitější při formování indické pozice k suverenitě, byly 

označeny její geopolitická pozice v rámci Asie, vnitrostátní konflikty včetně četných 

územních sporů, historické zkušenosti z dob koloniální podřízenosti a celkově vyšší míra 

tolerance k násilí. 

Po získání své nezávislosti čelila Indie velkým výzvám, které následně sehrály 

důležitou roli v budování indického státu a utváření národa. Časté byly územní spory s jejími 

sousedy, které prohlubovaly indickou snahu po silné územní integritě. To mělo nepochybně 

tvárný dopad na samotnou formulaci indického názoru na důležitost státní suverenity a tím 

následně i humanitární intervence a koncept R2P. Od získání nezávislosti až do konce 20. 

století považovala Indie princip neintervence za základní prvek státní suverenity a základní 

stavební kámen mezinárodního systému, a v té době byla i zahraniční politika Indie tímto 

principem značně formována. 

Indie se konsolidovala jako suverénní stát a její silná podpora neporušitelnosti státní 

suverenity jí pomáhala při tvorbě vlastní identity. Navíc Indie zaujala specifický postoj 

k tématům jako bylo odzbrojování, apartheid či antikolonialismus, a to vše dále pomáhalo 

formovat indické smýšlení. 

Nově formovaný stát, který se snažil zachovat si svou vlastní autonomii a územní 

celistvost, se tak již od svého počátku vymezoval proti jakémukoliv porušování státní 

suverenity. Roli v tomto odmítavém postoji hrála také kolektivní paměť národa, ve které 

byly uchovány vzpomínky na vlastní koloniální minulost. 

Přes důležitou roli, kterou suverenita v indickém postoji zastává, však Indie samotná 

v několika případech intervenovala do vnitrostátních záležitostí sousedních zemí. Příkladem 

může být rok 1971 a intervence v Bangladéši či rok 1987 na Srí Lance. Násilí v Bangladéši 

vyústilo v masivní uprchlickou krizi, jejímž výsledkem byly miliony uprchlíků směřující na 

indické území.219 V tomto však lze opět spatřovat fakt, že tyto akce ze strany Indie byly 

 
219 BANERJEE, Dipankar, 2012. str. 93-94. 
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vyvolány tím, že konflikty v sousedních zemích přímo ovlivňovaly samotnou bezpečnost 

indického státu. 

V rámci konceptu R2P byla Indie ze všech tří sledovaných zemí také 

nejzdrženlivější. I přes určitý posun k větší akceptaci konceptu, který ale může být 

pozorován u všech třech zemí, se Indie neustále snažila prosazovat neporušitelnost státní 

suverenity a územní celistvosti jako základního stavebního kamene mezinárodních vztahů, 

který by neměl být omezován. 

Indie, země, která byla označena jako mocensky nejsilnější ze všech tří 

porovnávaných států, je tou, která je nejvíce zaměřena na hájení suverenity a územní 

celistvosti. Ve svém postoji ohledně intervencí/R2P byla označena jako proměnlivá a 

zdráhavá. To je dáno indickou historickou zkušeností a geopolitickou pozicí země. Četné 

územní spory s Pákistánem a Čínou, citlivost na suverenitu ještě více podporují. 

Proměnlivost značí, že existovalo období, kdy země měla vstřícnější postoj, nicméně toto 

období netrvalo dlouho a země nejlépe zapadá do kategorie zdráhavého postoje. 

Vyhodnocení Indie jako státu, který klade ze všech tří států největší důraz na státní 

suverenitu a územní celistvost, však neznamená, že by v rámci brazilského a jihoafrického 

pohledu nesehrávala suverenita důležitou roli. Oproti Indii je však tato důležitost daleko 

méně prezentována. 

Brazílie je zemí, která byla vyhodnocena jako mocensky uprostřed ostatních dvou a 

zároveň zaujímá k intervencím/R2P postoj, který je charakterizován jako proměnlivý, 

opatrný a podmíněný. Podmíněnost je v tomto smyslu míněna tak, že Brazílie byla tou zemí, 

která přišla s konceptem RwP, a jím podmiňovala další směřování konceptu R2P. 

Brazílie se nachází ve stabilnější geopolitické situaci a má daleko více konsolidované 

vlastní hranice. V brazilském postoji také státní suverenita nesehrávala tak zásadní roli při 

formování státu a tvarování brazilského národa. Z tohoto důvodu a kvůli faktu, že brazilské 

vnímání bezpečnosti bylo posunuto od čistě státní k bezpečnosti silně vnímané v kontextu 

ochrany lidských práv a lidské bezpečnosti, byla Brazílie vyhodnocena jako země, která 

nehájí státní suverenitu a její neporušitelnost jako základní paradigma svého postoje 

k humanitárním intervencím a konceptu R2P. 

Jihoafrická republika byla vyhodnocena, v porovnání s ostatními dvěma zeměmi 

jako ta mocensky nejslabší. Zároveň ale byla také identifikována jako ta, jejíž postoj je 
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nejvíce vstřícný k intervencím a použití konceptu R2P. Konkrétně je na škále její postoj 

hodnocen jako proměnlivý a odhodlaný. Jihoafrická republika i přes pokles podpory 

způsobené intervencí v Libyi zůstává zemí, která až do sledovaného roku 2017 projevovala 

nejvíce aktivní přístup ke konceptu R2P a k myšlenkám intervencí. Postoje Jihoafrické 

republiky ke státní suverenitě byly označeny jako nejvíce otevřené k možnosti omezit státní 

suverenitu v rámci humanitární akce. 

Neorealistický teoretický přístup 

První hypotéza, která byla propojena s neorealistickým teoretických přístupem, byla 

formulována následovně: 

H1: Postoj vybraných států vůči intervencím/R2P se liší, protože rozdílná mocenská 

síla těchto států přímo koreluje s jejich rozdílnými názory. Silnější ze států budou více citlivé 

na státní suverenitu, a proto budou mít odmítavější názory a postoje k zásahům 

mezinárodního společenství do vnitrostátních záležitostí. Mocensky slabší státy pak budou 

mít názory a postoje k intervencím vstřícnější. 

Jak již bylo ukázáno, koncept suverenity je stále důležitým a žádný ze zkoumaných 

států k němu rozhodně nepřistupuje lehkomyslně. Toto tvrzení by šlo jistě vztáhnou na 

většinu států světa, protože koncept suverenity je něco, na čem byl mezinárodní systém 

vybudován a pravděpodobně žádný ze států si nepřeje být omezovaný ve výkonu své moci 

na svém území. Neznamená to však, že všechny země světa mají stejný postoj, co se omezení 

suverenity týká, zvláště pak ve spojení s ochranou lidských práv a životů. Rozdílný přístup 

k tomu, jak moc velký důraz je kladen na suverenitu v rámci konceptu R2P, zaujímají i 

posuzované státy. Třebaže by se daly jejich názory a postoje souhrnně označit jako opatrné, 

jsou v nich rozdíly a každá ze třech zemí zaujímá postoj pro tu danou zemi specifický, 

vytvářející se na základě unikátního souboru historických i současných zkušeností. 

Proměnlivost je u všech třech případů společným rysem, neboť žádná ze zemí 

nezastávala dlouhodobě stabilní a neměnný postoj. S tím bylo ovšem počítáno, protože bylo 

dopředu jasné, že jednotlivé země budou svůj názor a postoj upravovat v reakci na konkrétní 

události, které zároveň ovlivňují vnímání i ostatních aktérů mezinárodního systému. 

Hypotéza nastolená na základě neorealistického teoretického přístupu se tedy 

ukázala být platnou, neboť jak výsledky naznačují, existuje korelace mezi mocenskou sílou 

země a její citlivostí na státní suverenitu. Neorealismus, který přisuzuje důležitou roli moci 
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a státní suverenitě, nám pomohl vysvětlit pozici především Indie, tedy státu, který má 

nejsložitější geopolitickou situaci a je tak zaměřen především na svou obranu v rámci 

geopolitického soupeření. Neorealismus má tedy schopnost celkově přispět do debaty na 

téma humanitárních intervencí, omezování státní suverenity a mocenského rozpoložení 

světa. 

4.3 Pojetí bezpečnosti 

Pro vyhodnocení liberální hypotézy je potom nutné určit, jaké mají země postoje k 

bezpečnosti. 

Brazílie se prezentuje jako země, která bere liská práva jako velice důležitou součást 

své kultury. Země zároveň svým postojem demonstruje dlouhodobý závazek ke snaze o 

dodržování lidských práv, podpoře demokracie a právního státu. Svým jednáním také usiluje 

o silnější roli v rámci odpovědnosti na globální úrovni, čímž chce přispět k trvalému a 

stabilnímu mezinárodnímu míru. Země zdůrazňuje, že primárním cílem v jakýchkoliv 

krizových situacích by měla být ochrana lidských životů, lidských práv a demokracie. 

Indický postoj v rámci představ o bezpečnosti byl vyhodnocen jako ten, který se více 

zajímá o celkovou bezpečnost země, než o bezpečnost spojenou s ochranou lidských práv a 

lidské bezpečnosti. Důležité však je si v souvislosti s Indií uvědomit, že tato země přímo 

sousedí s Čínou a Pákistánem, se kterými má množství nevyřešených teritoriálních sporů. 

Jedním z těch největších je potom spor o území Kašmíru, které Indie považuje za své 

teritorium a které je desítky let územím zmítaným konflikty a humanitárními krizemi.220 

Kvůli této své složité geopolitické situaci, která zahrnuje nejenom četné nevyřešené územní 

spory, ale i blízkost Číny, která má ambice stát se nejenom regionálním, ale i světovým 

hegemonem, je indický postoj více orientován na zachování územní celistvosti a státní 

suverenity. To však neznamená, že by se Indie o lidská práva nezajímala, nýbrž to, že není 

v pozici, kdy by mohla nad státními zájmy a nad svou vlastní státní bezpečností lidská práva 

upřednostňovat. 

Jihoafrická republika po zrušení apartheidu postavila lidská práva do centra svého 

zájmu. Lidská práva byla pak i nedílnou součástí zahraniční politiky státu. Nelson Mandela, 

první post-apartheidový prezident země, to v roce 1994 vyjádřil slovy: „Lidská práva budou 

světlem, které řídí jihoafrickou zahraniční politiku, i když to může být obtížné s cílem 

 
220 CHAKRABARTY, Ishita, 2021. Self-Determination: What Lessons from Kashmir?. 31(1), str. 35-60. 
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provádět zahraniční politiku morálně a zároveň pragmaticky.“221 V této době byla země 

označována za vedoucí v otázkách lidských práv na celém africkém kontinentu.222 

Jihoafrická republika již od svého vzniku také vnímala sebe samu jako stát, který má 

kapacity i predispozice k vedení afrického kontinentu a zároveň jako stát, který je 

prostředníkem mezi západem a africkými státy. To se projevilo i ve snaze státu hrát 

významnější roli v řešení konfliktů a problémů, které africký kontinent sužují. Země se 

zároveň snaží prosazovat hodnoty, které zdůrazňují lidská práva, demokracii a spravedlnost. 

V rámci mezinárodního společenství se snaží profilovat jako země, která ctí mezinárodní 

právo a dohodnuté mechanismy, které přispívají k celkovému udržování mezinárodního 

míru. 

Co se představy o bezpečnosti týká, tak z analýzy postojů všech tří zemí vyplývá, že 

jediná Indie se neposunula k percepci bezpečnosti jako bezpečnosti lidské. Je to dáno i větší 

tolerancí země vůči násilí a i tím, že je Indie velice společensky rozčleněná země. Vzhledem 

k složitější vnitřní situaci, kdy vznikají třídní nepokoje, a dále četným územním sporům se 

svými sousedy, se Indie staví do pozice, kdy obava o vlastní území a státní celistvost jde ruku 

v ruce se snahou o zachování vlastní identity, která je více zaměřená na bezpečnost státu 

jako celku. V porovnání s Brazílií a Jihoafrickou republikou se Indie nachází v geopoliticky 

daleko nestabilnější situaci. Územní spory se sousedními zeměmi jako je Čína či Pákistán 

tak významně napomáhají indickému postoji jako silného obhájce územní celistvosti a 

ukotvují tak Indii jako zemi, která nepřešla k bezpečnosti ve smyslu té lidské. 

Na druhou stranu Brazílie i Jihoafrická republika jsou ve svých postojích daleko více 

zaměřeny na bezpečnost lidí a dodržování lidských práv. Brazilské i jihoafrické postoje jsou 

více zaměřeny na bezpečnost obyvatel a z tohoto důvodu byly oba státy zařazeny do 

kategorie vnímání bezpečnosti postavené na lidském faktoru. Indie potom spadá do 

kategorie vnímání bezpečnosti jako té státní. 

Ve svých postojích se také Brazílie i Jihoafrická republika daleko častěji odkazují na 

princip ne-lhostejnosti. U těchto zemí je zřetelné, že tento princip pokládají za něco silně 

 
221 Z anglického originálu: „Human rights will be the light that guides our foreign policy,… difficulties in 

pursuing both a moral and pragmatic foreign policy.” 

222 ADAMS, Simon, 2012. Emergent Powers: India, Brazil and South Africa and the Responsibility to 

Protect. Global Centre for the Responsibility to Protect [online]. 14.09.2012. [cit. 17.06.2021]. Dostupné z: 

https://www.globalr2p.org/publications/emergent-powers-india-brazil-and-south-africa-and-the-

responsibility-to-protect/. 

https://www.globalr2p.org/publications/emergent-powers-india-brazil-and-south-africa-and-the-responsibility-to-protect/
https://www.globalr2p.org/publications/emergent-powers-india-brazil-and-south-africa-and-the-responsibility-to-protect/
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spojeného se svou vlastní identitou. Jihoafrická republika princip hájí v rámci prezentace 

vlastní africké identity spojené s nutností pomáhat druhým. Tento princip tedy představuje 

něco, co Jihoafrická republika považuje za vlastní. V Brazílii se potom princip ne-

lhostejnosti stal součástí jejího vlastního postoje k ochraně lidských práv. Na druhou stranu 

Indie, i když princip rozhodně nezavrhuje, nebyla označena jako země, která by princip 

považovala za součást své vlastní identity. Indická identita je stále rozdělena na národní a 

subnárodní úroveň a budovaná na náboženských, kastovních a dalších identitách a nezdá se, 

že by princip ne-lhostejnosti byl nedílnou součástí celonárodního přístupu. 

Liberální teoretický přístup 

Druhá hypotéza čerpá z liberálního teoretického přístupu na základě toho, jak byl 

popsán Andrew Moravcsikem. Hypotéza byla formulována následovně: 

H2: Liberální hypotéza ideová/hodnotová – Postoj vybraných zemí bude odlišný, 

protože jednotlivé země mají jiné představy/ideje o tom, jak chápou lidskou bezpečnost. 

Některé chápou bezpečnost čistě jako bezpečnost státu, jiné jako bezpečnost lidskou. Ty ze 

zemí, které posunuly vnímání své bezpečnosti ze státní k lidské, budou spíše intervence/R2P 

podporovat. 

V rámci hypotézy ideové/hodnotové došlo k prokázání toho, že země, která posunula 

vnímání své bezpečnosti ze státní více směrem k té lidské, bude spíše intervence/R2P 

podporovat. Obě země, Brazílie i Jihoafrická republika, které jsou více nakloněny k podpoře, 

jsou zároveň i těmi, které byly vyhodnoceny na základě prezentování svých názorů a postojů 

jako ty, které jsou více proaktivně zaměřené na bezpečnost obyvatel a na lidská práva. Na 

druhé straně spektra názorů a postojů je potom Indie, která byla identifikována jako ta, která 

vnímá rámec bezpečnosti výhradně jako státní. Hypotéza ideová/hodnotová tedy byla 

označena jako potvrzená. 

Liberalismus se tedy uplatnil v rámci představy různých států o bezpečnosti a má tak 

větší vypovídací hodnotu v případech, kdy konkrétní stát není vzhledem ke své geopolitické 

pozici příliš ohrožen tak, aby se musel zaměřovat na otázky svého bezprostředního přežití. 

V případě, že stát přešel k vnímání bezpečnosti jako k lidskoprávní odpovědnosti, může tedy 

liberalismus nabídnout vysvětlení jeho chování a postojů. 
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4.4 Citlivost na koloniální minulost 

Pro vyhodnocení konstruktivistické hypotézy je nutné určit, jak jsou na tom země 

v otázce vnímání své koloniální minulosti a jak jsou na toto období citlivé. 

V rámci vyhodnocování brazilského postoje vůči citlivosti na svou koloniální 

minulost bylo zjištěno, že historická zkušenost z období kolonialismu a nadvlády jiné země 

byla vnímána ve spojení s intervencemi jako něco velmi negativního. Po získání nezávislosti 

se země potýkala s velkým množstvím problémů, z nichž mnoho mělo své kořeny právě 

v koloniálním období. Kolonialismus a zejména otroctví silně ovlivnily podobu a složení 

brazilské populace a následky oddělování jednotlivých sociálních tříd na základě rasy či 

jiných atributů Brazílie pociťuje až do dnešních dnů. Společensky je země dodnes 

rozdělena propastnými odlišnostmi mezi jednotlivými vrstvami společnosti. Historické 

křivdy a nerovnosti pak také zapříčinily mnoho politických nepokojů. Tyto nepokoje také 

nepřímo podporovaly politický režim země po dobu většiny 20. století, kdy byla Brazílie 

vojenskou diktaturou. 

Při posuzování brazilského odkazování se na minulost se setkáváme s tím, že 

koloniální době je připisováno nerovné sociální rozložení země, které je svým způsobem 

zřetelné dodnes. Silná sociální stratifikace země, která byla historicky podmíněná rasou a 

původem, měla velký vliv na historické dění ve státě a promítla se nejen do celkové 

funkčnosti země, ale i do její státní identity. V současnosti země stále čelí velké kriminalitě 

a množství dalších vnitrostátních problémů. 

Vyhodnocením indické citlivosti na koloniální období, které se datuje již od 19. 

století, bylo zjištěno, že se významně podílelo na formování indického státu a indického 

národa. Historické události související s koncem druhé světové války byly rozhodujícím 

faktorem pro získání indické samostatnosti. V roce 1947 potom dosáhla Indie nezávislosti a 

suverenita spolu s územní celistvostí hrály pro Indii nezpochybnitelně důležitou roli už od 

svého vzniku. Indie se etablovala jako parlamentní republika, nevyhnula se však mnohým 

problémům, ať již sociálním, ekonomickým, náboženským či rasovým, které se propsaly do 

národní identity. 

Tyto problémy pak, podobně jako v případě Brazílie, byly přímo spojeny se 

zděděným odkazem z dob, kdy byla Indie kolonií. Jedním z ústředních problémů bylo 

vytyčení hranic, které vzešly z těch původních britských, a které měly ve svém důsledku 

velice negativní dopad na formování státu. Kvůli špatnému rozdělení země se na jednom 
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území ocitly různě velké skupiny lidí, kteří se hlásili k jinému náboženství, jiné národnosti 

potažmo jinému státnímu útvaru. 

Také první indický premiér Jawaharlal Nehru začlenil určité prvky postkoloniálního 

smýšlení do zahraničně-politického směřování země. V tzv. Pěti principech, které byly 

součástí zahraniční agendy Indie, je začleněn respekt k teritoriální integritě a státní 

suverenitě ostatních států, neagresivnímu chování, nevměšování, rovnosti a mírové 

koexistenci. Z toho opět vyplývá indické zaměření se na státní suverenitu jako na podstatnou 

část indického přístupu. 

V případě Indie je tedy koloniální období silně propojeno se státní identitou i 

s institucionálním nastavením země, které si nese prvky přejaté z koloniální doby. 

Z indických vyjádření i celkového nastavení země je patrný důraz na zabránění návratu 

imperiálních praktik, které by s sebou přinesly podřízenost slabších zemí těm silnějším. 

Jihoafrická republika si prošla koloniálním obdobím stejně tak jako obdobím rasové 

segregace. Apartheid trval až do 90. let minulého století a zanechal ve státě následky, se 

kterými se tamní společnost vyrovnává dodnes. Tyto následky se projevují v sociální i 

ekonomické nerovnosti a jsou předmětem sporů politických i sociálně-ekonomických. Země 

také musela s nově se tvořícím státním systémem po apartheidu přijít s rozsáhlými 

reformami vnitřních funkčních mechanismů. 

V případě Jihoafrické republiky a její citlivosti na historické období, kdy byla země 

pod koloniální správou, je patrné, že země velice citlivě vnímá období apartheidu. Toto 

období, které se neslo v duchu rasové segregace a diskriminace mělo základ v systému, který 

se pojil právě s koloniální správou země. 

Jihoafrický pohled na koloniální období je tak podobně jako ten brazilský velice 

citlivý na jeho dopady na celkovou situaci v zemi. Koloniální období nastolilo sociální a 

rasově profilovaný rámec toho, jak stát fungoval i po dosažení své nezávislosti. Těžké 

období apartheidu, které bylo překonáno teprve ke konci 20. století, má stále silné implikace 

i do dnešních dnů. Jihoafrická společnosti je i v současné době velice sociálně nejednotná 

na základě ekonomických, kulturních i rasových charakteristik. 

V rámci analýzy citlivosti na historické období kolonialismu byly všechny tři státy 

vyhodnoceny jako ty, které jsou citlivé na svou minulost. V postojích všech tří zemí se 

objevovaly odkazy na minulost jako základ, ze kterého čerpá identita daného státu. Zároveň 
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z daného ale nevyplývá, že by existovala korelace mezi postojem k humanitárním 

intervencím a konceptu R2P a citlivostí na koloniální minulost. 

Konstruktivistický teoretický přístup 

Třetí hypotéza je pak definována na základě konstruktivistického teoretického 

přístupu a byla formulována následovně: 

H3: Ty ze zemí, které jsou historicky citlivější na kolonizační období, budou více 

proti intervencím/R2P. 

Při porovnávání citlivosti všech tří států bylo zjištěno, že všechny jsou do značné 

míry citlivé na své koloniální období. Je sice pravda, že například Brazílie se stala nezávislou 

zemí mnohem dříve, než tomu bylo v případě Indie a Jihoafrické republiky, to ovšem nemělo 

nijak výrazně snížený vliv na citlivost země na toto období. 

V rámci Indie potom dochází k podobnému scénáři, kdy země do značné míry čerpá 

ze své koloniální zkušenosti a skrze indické národní vnímání a bylo by mylné tvrdit, že země 

není na toto období citlivá. 

V případě Jihoafrické republiky ke zvýšené citlivosti na koloniální dobu dochází 

také. Země velice citlivě vnímá své období apartheidu. Toto období, které se neslo v duchu 

rasové segregace a diskriminace mělo základ v systému, který se pojil právě s koloniální 

správou země. Všechny tři země byly identifikovány a kategorizovány jako značně citlivé 

na své koloniální období. A protože se nepodařilo prokázat korelaci mezi postojem země 

k intervencím/R2P a rozdílnou citlivostí na koloniální obdob, byla tak příslušná hypotéza 

označena za vyvrácenou. 

Hypotéza na základě konstruktivistického teoretického přístupu se tedy ukázala být 

nepotvrzenou. Vypovídací hodnotu tohoto přístupu je však nutné vnímat jako částečně 

spjatou s liberálními prvky hodnot a idejí. Proto v tomto smyslu není v práci označen celý 

konstruktivistický přístup jako bez vypovídací hodnoty. 

Sumarizační tabulky 

Pro lepší orientaci ve výsledcích analýzy této práce byly vytvořeny dvě tabulky. 

V tabulce č. 1 jsou shrnuty výsledky zemí v rámci nezávislých proměnných. V tabulce č. 2 

jsou potom vidět jednotlivé hypotézy, jejich příslušný teoretický přístup, ze kterých 

vycházely a jejich status, to jest zda byly potvrzeny či vyvráceny. 
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Tabulka č. 1 – Nezávislé proměnné 

 

Zdroj: vytvořeno autorem této práce 

 

Tabulka č. 2 – Hypotézy a příslušné teoretické přístupy 

HYPOTÉZA STATUS TEORETICKÝ PŘÍSTUP 

H1 Potvrzena Neorealismus 

H2 Potvrzena Liberalismus 

H3 Vyvrácena Konstruktivismus 

 

Zdroj: vytvořeno autorem této práce 
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ZÁVĚR 

 

Tato komparativní případová studie si dala za cíl porovnat postoje tří vybraných států 

k humanitárním intervencím a konceptu R2P a následně zjistit, jaké jsou konkrétní příčiny 

těchto postojů. Na základě tří hypotéz, které přímo vycházely ze tří teoretických přístupů, 

byla navržena možná vysvětlení těchto postojů. Následně bylo analýzou jednotlivých 

postojů zjištěno, které z teoretických přístupů mají větší vypovídací hodnotu v rámci dané 

problematiky. 

Prvním faktem, na který práce poukázala, je to, že i když existuje určitá tendence 

chápat postoje a názory zvolených států ohledně intervencí a konceptu R2P jako velice 

podobné, ne-li stejné, existuje mnoho odlišností, které mezi jednotlivými postoji panují. 

Všechny tři země jsou sice součástí uskupení IBSA, nicméně každá z nich zaujímala 

v daném časovém období práce rozdílné postoje, i když celkově tyto postoje sledovaly 

obdobný cíl. Vzhledem k jiné geopolitické pozici a rozdílnému historickému vývoji 

zvolených zemí bylo poukázáno na fakt, že tyto rozdílné zkušenosti a rozdílný vývoj hrají 

podstatnou roli při formulaci jednotlivých postojů a názorů. Ve skutečnosti tak není IBSA 

uskupením, které by mělo jednotný a všemi členy zaujímaný postoj. 

Jihoafrická republika představovala ze zkoumaných zemí tu, která byla nejvíce 

nakloněna podpoře intervencí. Bylo to dáno tím, že země se prezentovala jako silný obhájce 

lidských práv a principu ne-lhostejnosti a zároveň tím, že historické kořeny konceptu R2P 

se dají vysledovat právě v Africe. Země byla také připravena prosazovat africká řešení 

afrických problémů. 

Brazílie byla v této práci vyhodnocena jako země, která má k humanitárním 

intervencím a konceptu R2P proměnlivý, avšak proaktivní přístup. Prezentovala se na 

základě stejných identit jako Jihoafrická republika a přístup k lidským právům a princip ne-

lhostejnost tak i v tomto případě sehrál při procesu tvory názorů a postojů důležitou roli. 

Zároveň by však země uvítala větší transparentnost a menší selektivitu v rozhodovacích 

mechanismech. Postoje obou zemí jsou tak v souladu s liberální představou pojetí 

bezpečnosti ve spojení s lidskými životy, která měla také vliv na tvorbu jejich postojů ke 

konceptu R2P. 
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Při hodnocení indické pozice bylo zjištěno, že tato země byla jinak postojově 

orientována než předchozí dva zmíněné státní subjekty. Bylo tomu tak z důvodu její složité 

geopolitické pozice, citlivosti vůči koloniální minulosti a pojetí bezpečnosti jako 

bezpečnosti státu. Indická pozice byla daleko více zaměřena na hájení státní suverenity a 

státní integrity, a proto byl i její přístup k humanitárním intervencím a konceptu R2P 

identifikován jako nejvíce skeptický. Země má dlouhodobě pozitivní vztah k demokracii i 

lidským právům, nicméně nevěřila, že vnější nátlak by byl správným řešením, neboť každý 

stát má výsadní právo na správu svého vlastního území. Vnější nátlak na suverénní stát ze 

strany mezinárodního společenství byl z indického pohledu vnímán negativně a vyvolával 

obavu z nových imperiálních praktik. Díky této pozici byl potom i realistický teoretický 

přístup identifikován jako relevantní, neboť potvrzuje závislost mezi mocenskou silou státu 

a jeho přístupem k intervencím/R2P. 

Výsledkem analýzy jednotlivých hypotéz tak bylo zjištění, že vypovídací hodnotu ve 

vztahu k nastolenému tématu mají především neorealistický a liberální teoretický přístup. 

Nutno je však zmínit, že zde existují rozdíly v relevanci teoretických přístupů při posuzování 

jednotlivých zemí. Rozdílná relevance je způsobena konkrétním souborem historických, 

geopolitických a dalších zkušeností daných zemí, které následně podstatnou měrou ovlivnily 

tvorbu jejich unikátních postojů. Toto zjištění je tak dalším příspěvkem do debaty ohledně 

použitelnosti různých teorií v konkrétních případech. 

Vypovídací hodnota neorealistického teoretického přístupu byla vyšší v rámci 

vysvětlení postojů a názorů Indie, protože země má jednak složitější geopolitickou situaci 

s četnými územními spory a mocenským soupeřením o dominantní postavení s Čínou, a 

jednak vnímá svou bezpečnost jako státní, plně založenou na suverenitě a integritě. Tato 

teoretická tradice je tedy lépe použitelná k vysvětlení postoje konkrétní země v době, kdy je 

bezpečnostní situace této země vypjatější. 

Teoretický liberální přístup naproti tomu vykazuje větší vypovídací hodnotu 

v případech Brazílie a Jihoafrické republiky, protože obě země se nacházejí v geopoliticky 

méně vypjaté pozici a zároveň se posunuly od bezpečnosti vnímané jako čistě státní 

k bezpečnosti vnímané v rámci lidskoprávní roviny. Tato teoretická tradice je tedy lépe 

použitelná k vysvětlení postoje konkrétní země v době, kdy tato země není vystavena 

velkému geopolitickému tlaku a zároveň když nevnímá svou bezpečnost čistě v úrovni 

bezpečnosti státní. 
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Platnost konstruktivistického teoretického přístupu v souvislosti s nastolenou 

hypotézou nebyla v práci prokázána. Nutno však podotknout, že určité prvky 

konstruktivistického vnímání, například státní identity či obecně hodnot, jsou úzce spjaty 

s liberální teoretickou tradicí, zvláště pak s ideovým liberalismem. A i když tedy v práci 

nebyla platnost konstruktivistické hypotézy prokázána, nelze vyhodnotit konstruktivismus 

jako teoretický přístup, který nemá vypovídací hodnotu ke stanovenému tématu 

humanitárních intervencí a konceptu R2P. 

V souvislosti s dalším možným navazujícím výzkumem, který by se zabýval danou 

problematikou humanitárních intervencí a konceptu R2P v souvislosti s teoretickými 

přístupy vysvětlujícími konkrétní postoje a názory daných zemí, by bylo možné rozšířit 

počet státních subjektů. Zajímavé by bylo například zanalyzování Nigérie, nejlidnatějšího 

státu Afriky, či Indonésie, čtvrtého nejlidnatějšího státu Asie. Rozšířen by mohl být i soubor 

proměnných, který by mohl dále zkoumat například závislost homogenity obyvatelstva 

konkrétního státu a jeho postoje k humanitárním intervencím a konceptu R2P. V rámci 

současného světa, kde stále dochází k novým krizím a konfliktům, je tak téma humanitárních 

intervencí a konceptu R2P stále aktuálním i relevantním a bylo by tak přínosné se i nadále 

tomuto tématu věnovat. 
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SUMMARY 

 

This comparative case study aimed to compare the attitudes of three selected 

countries towards the issue of humanitarian interventions, the concept of R2P and 

consequently to find out what the specific causes of these attitudes are. Based on three 

hypotheses, which were directly based on three different theoretical approaches, possible 

explanations of these attitudes were proposed. Subsequently, by analyzing the individual 

attitudes, it was found out which of the theoretical approaches have a greater explanation 

value within the given issue. 

The first fact that the study pointed out was that although there is a certain tendency 

to see the attitudes and opinions of selected states regarding interventions and the concept of 

R2P as similar, if not the same, there are several differences that exist between them. 

Although all three countries are part of the IBSA group, each of them took a different 

approach towards the selected issue. While overall these positions followed a similar pattern, 

due to the different geopolitical position and historical development of the selected countries, 

it was pointed out that these experiences and developments played a significant role in the 

formulation of individual attitudes and opinions. In fact, the IBSA group is not a body with 

a unified position taken by all its members. 

Out of the countries analyzed, South Africa is the most supportive in the terms of 

intervention. This is because the country presents itself as a strong advocate of human rights 

and the principle of non-indifference, and at the same time the historical roots of the R2P 

concept can be traced to Africa. The country is also inclined to promote African solutions to 

African problems. 

In this study, Brazil was identified as a country that has a changing but proactive 

approach to humanitarian interventions and the R2P concept. Brazil presents itself based on 

the same identities as South Africa and its approach to human rights. The principle of 

indifference has also played an important role in the process of forming Brazilian opinions 

and attitudes. At the same time the country would welcome greater transparency and less 

selectivity in decision-making mechanisms. The attitudes of both countries were thus in line 

with the liberal idea of the concept of security in connection with human lives. 
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An evaluation of India's position revealed that the country is different in its attitude 

than the previous two entities due to its complex geopolitical position, sensitivity to its 

colonial past and perception of its security as state security. India's position is far more 

focused on defending state sovereignty and state integrity, and therefore its approach to 

humanitarian interventions and the R2P concept is identified as the most skeptical. India has 

a long-standing positive attitude towards democracy and human rights but does not believe 

that external pressure would be the right solution, as every society has the right to govern its 

own sovereign territory. External pressure from the international community is negative in 

India's view and raises concerns about new imperial practices. Thanks to this position, a 

neorealistic theoretical approach was also identified as relevant, as it confirmed the 

dependence between the power of the state and its approach to interventions and concept of 

R2P. 

Due to the analysis of individual hypotheses, it was found that the neorealistic and 

liberal theoretical approaches have a higher explanation value in relation to the selected 

topic. However, it should be noted that there are differences in the relevance of theoretical 

approaches to individual countries. This is due to a specific set of historical, geopolitical, 

and other experiences of the country, which subsequently in turn significantly influenced the 

creation of its unique attitudes. This finding is thus another contribution to the debate on the 

applicability of different theories in specific cases. 

The explanation value of the neorealist theoretical approach was higher in explaining 

India's attitudes and views, as the country has a more complex geopolitical situation 

involving numerous territorial disputes and power rivalries with China, and perceives its 

security based on state sovereignty and integrity. This theoretical tradition is therefore better 

used to explain a country's attitude at a time when it is in a much more security-tight 

situation. 

The liberal approach, on the other hand, has proved to be more telling in the cases of 

Brazil and South Africa, as both countries are in a less geopolitically tense position and have 

moved from security perceived as purely state one to security perceived in terms of human 

rights. 

The constructivist theoretical approach in connection with the established hypothesis 

did not prove to be valid. It should be noted, however, that certain elements of constructivist 

perception, such as state identity or overall values, are closely linked to a liberal theoretical 
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tradition, especially ideational liberalism. Thus, even if the validity of the constructivist 

hypothesis has not been proven, the work cannot evaluate constructivism as having no 

explanation value on the established topic of humanitarian interventions and the R2P 

concept. 

In connection with other possible follow-up research, which would examine the issue 

of humanitarian interventions and the concept of R2P in connection with theoretical 

approaches explaining the specific attitudes and views of the countries, it would be possible 

to expand the number of state entities. It would be interesting, for example, to analyze 

Nigeria, the most populous country in Africa, or Indonesia, the fourth most populous country 

in Asia. A set of variables could also be expanded, which could further examine, for 

example, the dependence of the homogeneity of the population of a particular state and its 

attitude to humanitarian interventions and the R2P concept. In today's world, where new 

crises and conflicts are still emerging, the topic of humanitarian interventions and the R2P 

concept is still highly relevant, and it would be beneficial to continue to explore it. 
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Seznam zkratek 

 

AU – Africká unie 

 

BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa 

               / Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika 

 

IBSA – India, Brazil, South Africa 

               / Indie, Brazílie, Jihoafrická republika 

 

ICISS – International Commission on Intervention and State Sovereignty 

               / Mezinárodní komise pro intervenci a státní suverenitu 

 

JAR – Jihoafrická republika 

 

NATO – North Atlantic Treaty Organization 

               / Severoatlantická aliance 

 

OSN – Organizace spojených národů 

 

P5 – Permanent members of the United Nations Security Council 

               / Stálí členové Rady bezpečnosti OSN 

 

RB OSN – Rada bezpečnosti OSN 

 

RwP – Responsibility while protecting 

               / Odpovědnost při ochraně 

 

R2P – Responsibility to protect 

               / Odpovědnost za ochranu 
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