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Abstrakt 

Hlavním tématem této diplomové práce je role ekonomických, sociálních a kulturních 

(ESC) práv v rozvojové politice Evropské unie (EU). Cílem práce bylo pomocí kritické 

diskurzivní analýzy zjistit, jakým způsobem jsou ESC práva v rozvojové spolupráci EU 

prosazována. Teoretickým rámcem pro práci byli dva přístupy v chápání lidských práv 

v mezinárodním kontextu. Na jedné straně rovné postavení ESC práv společně s právy 

občanskými a politickými jakožto lidských práv, které jsou univerzální, nedělitelné a 

vzájemně provázané, a jehož autorem je Amartya Sen. Na straně druhé přístup popírající 

toto rovné postavení proto, že k naplňování ESC práv je zapotřebí ekonomických 

prostředků, které však nejsou dostupné všem státům stejným dílem, a proto jde spíše o 

„cíle“ než základní lidská práva. Zastáncem tohoto přístupu je Aryeh Neier. Zjištěním 

analýzy bylo neodpovídající postavení ESC práv v rozvojové politice EU, i přesto, že je 

EU vázána mezinárodním právem a vlastními oficiálními dokumenty k dodržování všech 

lidských práv. Nástroje na podporu lidských práv, které jsou součástí rozvojové politiky, 

zahrnují především naplňování práv občanských a politických. ESC práva jsou 

implementována spíše jako praktický, doplňující prostředek k ekonomickému růstu, který 

v dlouhodobém horizontu směřuje k vymýcení chudoby na světě. Na rozdíl od práv 

občanských a politických není nedodržování ESC práv trestáno omezením rozvojové 

pomoci, nýbrž je chápáno jako „body vstupu“ pro možné podoby rozvojové asistence 

s cílem udržitelného rozvoje. Na škále od cílů k lidským právům se sice rozvojová politika 

pohybuje blíže k lidským právům, avšak neodpovídá tomuto přístupu zcela. 

 

 

Abstract 

The main topic of this thesis is the role of economic, social and cultural (ESC) rights in the 

Development Policy of the European Union (EU). The aim of the thesis is to find out 

through critical discourse analysis, whether the ESC rights are implemented as human 

rights or rather as goals. The theoretical framework consists of two approaches to the 

understanding of ESC rights. First, equal position of ESC rights and civil and political 

rights as human rights, all universal, indivisible and interconnected. This approach is 

represented by Amartya Sen. Second approach denying the ESC rights such an equal 

position because to their achievement, certain economic resources are needed, and those 



 

 

 

are not distributed equally in the world. Therefore, they are rather goals to be achieved 

than human rights. This approach is represented by Aryeh Neier. The outcome of this 

thesis is a different position of ESC rights and civil and political rights in the EU 

Development Policy, despite the EU being legally bound to equal promotion of all human 

rights by international law and its own official documents. Tools for human rights 

promotion under the policy are mainly focused on fulfilling civil and political rights. ESC 

rights are rather implemented as practical, complementary means to economic growth and 

poverty eradication in the long term. In contrast to the violation of civil and political rights, 

not fulfilling ESC rights is not being punished by the withdrawal of development aid, but 

rather is considered as “points of entry” for possible assistance aiming at sustainable 

development. In the EU Development Policy, on a scale from goals to human rights, ESC 

rights are positioned closer to human rights, however, do not match the approach entirely. 

 

 

 

Klíčová slova 

Rozvoj, Organizace spojených národů, sociální, ekonomická a kulturní práva, Rozvojová 

politika EU, lidská práva 

 

 

Keywords 

Development, United Nations, Social, Economic and Cultural Rights, EU Development 

Policy, Human Rights 

 

 

 

Title/Název práce 

Ekonomická, sociální a kulturní práva v rozvojové politice EU: od cílů k lidským 

právům nebo naopak? 

 

Economic, Social and Cultural Rights in the EU Development Policy: From Goals to 

Human Rights or Vice Versa? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Poděkování na tomto místě patří především mé vedoucí práce Mgr. Viere Martinkové, 

Ph.D. za odborné vedení práce, trpělivost a všechny cenné připomínky. Velké poděkování 

patří také mým přátelům, kteří mě motivovali k dokončení studia, a během něj mi byli 

oporou. Bez nich by tato práce nemohla vzniknout.  



 

 

 

OBSAH 

 

ÚVOD ............................................................................................................................................................... 6 

1 DISKURZIVNÍ ANALÝZA V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH ...................................................................... 11 

1.1 KRITICKÁ ANALÝZA DISKURZU .............................................................................................................. 12 
1.2 PLÁN ANALÝZY DLE DISKURZIVNĚ-HISTORICKÉHO PŘÍSTUPU................................................................. 14 

2 EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA V MEZINÁRODNÍM PRÁVU ..................... 18 

2.1 PŘEDSTAVENÍ EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁV ....................................................... 19 
2.2 PORUŠOVÁNÍ ESC PRÁV ......................................................................................................................... 23 
2.3 ESC PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ ..................................................................................................... 23 

3 PŘÍSTUPY VE VNÍMÁNÍ ESC PRÁV ................................................................................................... 26 

3.1 ESC PRÁVA JAKO LIDSKÁ PRÁVA ........................................................................................................... 27 
3.2 ESC PRÁVA JAKO CÍLE ........................................................................................................................... 28 

4 LIDSKÁ PRÁVA V ROZVOJOVÉ POLITICE EU ............................................................................... 31 

4.1 FORMOVÁNÍ SPOLEČNÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÝCH ZEMÍ ................................................... 32 
4.2 PRVNÍ ZMÍNKY O LIDSKÝCH PRÁVECH V ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ........... 33 
4.3 USTAVENÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V INSTITUCIONÁLNÍM RÁMCI ........................................................ 36 
4.4 BEZPEČNOST JAKO NOVÝ ASPEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE .................................................................. 39 
4.5 SMĚREM KE KOMPLEXNÍ POLITICE ROZVOJE? ......................................................................................... 41 
4.6 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V KRIZI? ........................................................................................................ 47 

5 PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA LIDSKÝCH PRÁVECH ............................................................................ 51 

ZÁVĚR ........................................................................................................................................................... 54 

SUMMARY .................................................................................................................................................... 63 

SEZNAM ZKRATEK ................................................................................................................................... 66 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................................... 67 

 

 
 



 

 

6 
 

 

Úvod 

Dávno již neplatí, že partnerství dvou zemí lze postavit pouze na ekonomické 

bázi bez dopadů na další oblasti života obyvatel, které hrají stále důležitější roli. 

S globalizací ekonomiky, a tím i užší spoluprací států po celém světě, se oblasti 

partnerství neomezují pouze na obchod a ekonomický růst, ale také na další aspekty 

udržitelného života na zemi. Těmi jsou např. pracovní podmínky, inkluzivní zapojení 

všech obyvatel do společnosti, bezpečný přístup k pitné vodě, ke zdravotní péči, rovný 

přístup ke vzdělání nebo světovým zásobám potravin, sociální ochranu před nečekanými 

událostmi jako např. ztráta zaměstnání nebo domova nebo dopady klimatické změny 

apod. Na ty má každý člověk na světě rovné právo, ať už v Evropě nebo kdekoli jinde na 

světě. Tato lidská práva hrají stále důležitější roli v mezinárodní politice a vztazích mezi 

státy po celém světě. Termín lidská práva tedy neomezujeme pouze na práva občanská a 

politická, ale spadají pod něj také zmíněné příklady práv ekonomických, sociálních a 

kulturních (dále ESC práva). 

Taktéž rozvojová spolupráce se již neomezuje pouze na ekonomický rozvoj 

partnerských zemí, ale zakládá rozvoj na všech lidských právech, jejichž respektování a 

naplňování tvoří základ pro udržitelný život na zemi. K němu nelze dospět jiným 

způsobem, než komplexním pojetím rozvoje. Jedním z největších aktérů v rozvojové 

spolupráci na světě je Evropská unie (dále EU). V roce 2020 byl dle Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále OECD) celkový objem oficiální rozvojové 

asistence (dále ODA) institucí EU 19,4 bilionů amerických dolarů, což z EU dělá třetího 

největšího donora v rozvojové spolupráci na světě. V témže roce EU kolektivně se 

svými 27 členskými státy utratila za rozvojovou spolupráci s partnerskými zeměmi 0,50 

% svého hrubého národního příjmu (dále GNI), což se rovná 46 % globálního objemu 

ODA. Společně se svými členskými státy tak EU tvoří největšího donora rozvojové 

asistence na světě (Donor Tracker, 2021). Nejvyšší objem spolupráce směřuje EU do 

regionů subsaharské Afriky, asijských států středního východu a jižní a střední Asie. Na 

kontinent Afriky a Asie zamířilo v roce 2019 téměř 30 bilionů eur. (European 

Commission, 2021c)  

Právě role lidských práv v oblasti rozvojové politiky EU je tématem této 

diplomové práce. Téma je dále konkrétně zaměřeno na otázku ESC práv. Primárně je 
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nutno poznamenat, že zejména v krizích a událostech celosvětového charakteru či 

bezprostředně po nich se přístup k socioekonomickým a kulturním právům stává 

středem pozornosti. Mezi takové události patří např. světové války nebo dekolonizace a 

bezesporu také nejnověji pandemie covidu-19, která ještě více prohloubila existující 

ekonomické a sociální nerovnosti ve společnosti nejen v EU, ale všude ve světě (Human 

Rights Watch, 2020; UNDP, 2020; ESCR-Net, 2020). Historicky to byly společenské a 

globální výzvy, které vedly ke změnám a posouvaly debatu od nerovnosti lidských práv 

k reálným činům, které nejenže mohou mít pozitivně existenční dopad v částech světa 

potýkajících se s chudobou a nedodržováním lidských práv všeobecně, ale také v zemích 

považujících svůj přístup k lidským právům za vyspělý a inkluzivní. 

Co přesně tedy řadíme mezi zmiňovaná ESC práva? Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 (OSN, 1966) mezi tyto práva 

zahrnuje především 1) právo na vzdělání garantující povinnou a bezplatnou základní 

školní docházku a rovný přístup ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání; 2) 

právo na zdraví, rovný přístup k adekvátní zdravotní péči, výživě a hygienickým 

opatřením, k čisté vodě a ovzduší; 3) právo na slušné bydlení, pod kterým se rozumí 

bezpečné a dostupné bydlení s ochranou proti vynucenému vystěhování; 4) právo na 

zajištění potravy a povinnost států spolupracovat na rovnoměrné distribuci světových 

zásob potravin; a 5) právo na práci v bezpečném pracovním prostředí, včetně možnosti 

svobodně se kolektivně organizovat a vyjednávat si smluvní podmínky (např. odbory). 

Pod tyto kategorie patří další dílčí aspekty lidských práv, které jsou rozvedeny ve druhé 

kapitole. 

Státy mají povinnost zajistit dodržování ESC práv, a to na základě již zmíněného 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966. Ten 

signatáře paktu zavazuje k tomu, že musí periodicky informovat Hospodářskou a 

sociální radu Organizace spojených národů (dále OSN) monitorující dodržování tohoto 

paktu a naplňování ESC práv. Domoci se těchto práv je však často velmi těžké, i přesto, 

že mezinárodní právo je do jisté míry umožňuje prosazovat a vymáhat. Mezi možné 

přístupy, jak ovlivnit míru dodržování ESC práv patří účast na rozhodovacích procesech, 

ať už ve formě volebního práva, práva na svobodný přístup k informacím, nebo např. 

přístup veřejnosti k rozhodovacím procesům v oblasti přerozdělování finančních 



 

 

8 
 

 

prostředků. Mezinárodní právo také umožňuje nápravu a řešení porušování těchto práv 

nezávislými soudy, přičemž existují dva typy porušování ESC práv, a to selhání je 

postupně naplňovat a diskriminaci v přístupu k těmto právům. Blíže je systém 

mezinárodního práva týkající se ESC práv rozebrán ve druhé kapitole. 

Jsou však ESC práva rovnocenná právům občanským a politickým a mají stejnou 

hodnotu a postavení? Amartya Sen, indický ekonom, filosof a držitel Nobelovy ceny za 

ekonomii z roku 1998 zastává názor, že ESC práva mají stejnou morální, hodnotovou i 

právní povahu a postavení jako práva občanská a politická, typicky označovaná jako 

„lidská práva“. Obě skupiny práv jsou podle něj navzájem propojeny a na sobě závislé 

tak, že ani jedné skupiny práv nelze dosáhnout bez dodržování a naplňování té druhé. 

Nejsou ale práva občanská a politická důležitější a tudíž mající před ESC právy jakýsi 

prim a přednost? Aryeh Neier, aktivista za lidská práva a zakladatel mezinárodně 

uznávané neziskové organizace Human Rights Watch zastává názor, že ESC práva jsou 

sice důležitá a mezinárodní společnost by k jejich naplňování měla směřovat, ale 

považuje je za sekundární, tedy doplňující k právům občanským a politickým. 

Argumentuje tím, že ESC práva nelze stavět na stejnou úroveň jako práva občanská  a 

politická, protože mimo jiné vyžadují vlastnictví prostředků pro jejich uplatňování. 

Jedná se tedy spíše o „cíle“ než „práva“, o které by mělo lidstvo usilovat až po úspěšném 

naplňování práv občanských a politických. Oba přístupy blíže rozebírá a vymezuje třetí 

kapitola. 

Implementace ESC práv leží na národních vládách, v některých případech však 

může být zodpovědnost za část těchto práv přenesena na regionální či mezinárodní 

instituce, např. EU. Z hlediska mezinárodního práva jsou ale právně odpovědné za 

porušování lidských práv pouze státy samotné, a to včetně jejich porušování 

mající následky přesahující jejich vlastní státní hranice. To je velmi důležitý aspekt 

odpovědnosti za lidská práva, jelikož zabraňuje zneužívání slabších společností a států 

v méně rozvinutých oblastech světa. Z historického hlediska, především ve vztazích 

s bývalými evropskými koloniemi, se právě tato odpovědnost přenesla i do politiky 

vnějších vztahů EU, a konkrétně také do evropské rozvojové politiky. EU je obecně 

vnímána jako zastánce a propagátor lidských práv po celém světě, jak ale vnímá ESC 

práva? Jde jí primárně o dodržování práv občanských a politických, zvláště co se týče 
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rozvojových intervencí, anebo stejným dílem usiluje také o implementaci ESC práv i 

přesto, že v partnerských zemích operuje s velmi omezeným národním rozpočtem a 

dostupnými kapacitami?  

Zodpovězení poslední otázky je zároveň cílem této diplomové práce. Tedy 

pomocí analýzy rozvojové politiky EU určit, kterému z obou již zmíněných teoretických 

přístupů se politika více přibližuje. Rozvojová strategie je zkoumána prostřednictvím 

analýzy politik, dat, využití finančních prostředků z Evropského rozvojového fondu 

(dále EDF), podporovaných projektů, ale také analýzy jejího historického vývoje a 

dalších strategických materiálů EU. Na základě výše uvedeného stručného představení 

tématu a této problematiky byly stanoveny následující výzkumné otázky:  

1. Kterému z teoretických přístupů k lidským právům odpovídá rozvojová politika 

EU, A. Sen nebo A. Neiera? 

2. Je možné na základě analýzy rozvojové politiky EU určit úroveň podpory ESC 

práv a práv občanských a politických? Do jaké míry je možné analyzovat jejich 

vztah? 

 

Uvedené otázky budou zodpovězeny pomocí diskurzivní analýzy jako metody 

pro určení  směřování a povahy rozvojové politiky EU. Diskurzivní analýza je vědeckou 

metodou, která zkoumá způsob, jakým lidé skrze text či soubor textů konstruují smysl a 

význam objektů a aktivit sociálního světa. Skrze použitý jazyk a významotvorné 

praktiky se snaží pochopit, jakým způsobem je realita sociálně tvořená a zkoumá tak 

proces utváření významu sociálního světa (Beneš, 2008, s. 93). Již víme, a kapitola 

druhá toto více přibližuje, že dodržování a vymáhání ESC práv je v mezinárodním právu 

ošetřeno Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 

1966. Tato kapitola tak tvoří základ pro pochopení postavení ESC práv v mezinárodním 

právu a mezinárodních vztazích, a bude tak možné na tomto poznání dále stavět analýzu 

rozvojové spolupráce EU. Cílem diskurzivní analýzy je tedy přijít na to, jakým 

způsobem se skrze dostupné dokumenty o rozvojové spolupráci EU (včetně zahraničně 

politických, záznamů z jednání, agenturních zpráv, projevů, záznamů z použití 

prostředků rozvojové pomoci, apod.) a použitý jazyk v nich tvoří realita prosazování 

ESC práv s ohledem na kontext, ve kterém byly dokumenty tvořeny, a jejich postavení 
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v mezinárodním právu. Diskurzivní analýza je tedy v této práci prostředkem pro 

pochopení současné pozice EU a její rozvojové politiky ve vztahu k ESC právům a 

poznání, zda se tento vytvořený sociální konstrukt blíží více postoji A. Sen anebo spíše 

A. Neiera. Dokumenty zmíněné výše, tvořící rozvojovou politiku EU, budou postupně 

zkoumány a rozebrány pomocí plánu diskurzivní analýzy Ruth Wodak. Bude pak možné 

určit, do jaké míry se nalezené prvky ESC práv podobají jednomu z teoretických 

přístupů, a také to, zda existuje rozdíl mezi politickou teorií (a jak s ESC právy pracuje) 

a praxí (včetně jejího hodnocení externími subjekty). Blíže diskurzivní analýzu jako 

metodu analýzy v sociálních vědách rozebírá následující kapitola. 
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1 Diskurzivní analýza v sociálních vědách 

K pochopení celé metody je nejdříve nutné významově vymezit používaný jazyk. 

Jak už bylo naznačeno v úvodu práce, diskurzivní analýza zjednodušeně zkoumá realitu 

tvořenou skrze texty. Diskurz však lze chápat rozdílně. Např. Marek Lapčík (2009, s. 98–

101) vychází ze tří základních kategorických linií uchopení pojmu diskurz, viz níže.  

1. Rozsáhlé vnímání pojetí diskurzu, které nepracuje s jednotnou ani pouze s 

jedinou definici. Toto pojetí se obvykle vyskytuje v sociologických, filozofických a 

kulturálních studiích.  

2. Zjednodušené, redukující pojetí chápe diskurz jako projev,  proslov,  promluvu,  

nebo text,. Jde tedy o omezené pojetí, které pracuje primárně s jazykovou oblastí 

diskurzu. Objevuje se hlavně v lingvistických a literárněvědných disciplínách.  

3. Operacionalizující pojetí pracuje s diskurzem jako s různorodým analytickým 

nástrojem. Typickou představitelkou tohoto pojetí je kritická  diskurzivní  analýza 

(dále CDA),  pro  níž  je  společný  „zájem  o  analýzu  komunikačních  procesů  ve  

vztahu  k  jejich  prostředí  a  tematizaci  této  problematiky  s ohledem na 

problematiku konkrétní (například analýza projevů ideologie, genderu apod.).“ 

(Lapčík, 2009, s. 98–101)  

V této práci je pojem diskurz chápán právě skrze poslední kategorickou linii, tj. 

operacionalizující pojetí, jak je definováno Lapčíkem. Práce využívá kritické diskurzivní 

analýzy jako metody zkoumání komunikačních procesů za současného zohlednění 

historického kontextu a prostředí jejich tvorby a vydání v rámci rozvojové spolupráce EU, 

s ohledem na konkrétní problematiku ESC práv. Kritická diskurzivní analýza bude dále 

rozvedena v této kapitole, v části 1.1. 

Podle kolektivu autorek Prokopové, Orságové a Martinkové z Univerzity 

Palackého v Olomouci (2014, s. 5–7) lze diskurzy chápat jako textové dokumenty 

vycházející z přenosu, sdílení a opakování informací. Ty jsou významově společně 

utvářeny jak stylizací a záměrem autora, tak i výkladem čtenáře. Vysvětlují je jako 

kontextuální texty vycházející z a zařazené do konkrétního sociálního a kulturního 

prostředí, vyznačující se souvislostmi mezi formálními a významoslovnými prvky, 

intertextovými vztahy a vazbou na strukturovanost společnosti a mocenské vztahy 

vyjádřené skrze schematičnost textu prostřednictvím žánrů, argumentace, komunikačních 
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situací apod. Analýza diskurzu pak spojuje celé spektrum různých vědních oborů od 

matematiky a statistiky po sociální, komunikační nebo jazykové vědy. V analýze se pak 

nelze obejít bez sociálního, kulturního a historického pozadí dle typu sledovaného 

diskurzu. 

 

1.1 Kritická analýza diskurzu 

Výše vymezená CDA, se kterou tato studie pracuje, je souhrnným, zastřešujícím 

pojmem, pod nějž však spadá široké spektrum analytických přístupů. Ty sdružují 

podobnosti či odlišnosti ve způsobu prováděné analýzy. Spojuje je zejména zájem o 

diskurz a jeho různá pojetí a také stejná výchozí pozice výzkumníků. Ta je definována jako 

kritická a její motivací je snaha o identifikaci sociálních nerovností, které zviditelňuje, a 

tím přispívá ke společenské změně. Jednotná definice CDA proto prakticky neexistuje, 

resp. je nemožné ji vytvořit (Prokopová, Orságová, Martinková, 2014, s. 5–7). 

Výše zmíněný kolektiv autorek z Univerzity Palackého v Olomouci (2014, s. 5–7) 

vysvětluje původ CDA s ohledem na její vlastnost kritiky, která odkazuje k filozofii a ke 

kritické a normativní teorii, s ohledem na analýzu k použité metodě a na diskurz 

k předmětu, kterého se analýza týká. Ruth Wodak, rakouská lingvistka působící 

na Lancaster University, a Michael Meyer, z WU Vienna, oba vědci zabývající se 

zkoumáním CDA, ji charakterizují několika principy. Argumentují, že CDA je orientována 

účelově, tj. na určitý problém, a je tak nutně mezioborová.1 Také ji ale charakterizují 

„společným  zájmem  o  demystifikaci  ideologií  a  moci  skrze  systematické  a 

retroductable  zkoumání  sémiotických dat (psaných, mluvených či vizuálních).“ (Wodak, 

Meyer, 2001, s. 3) Oba zdůrazňují, že badatelé využívající CDA se snaží o explicitní 

pozice a zájmy výzkumu, ale zároveň si udržují vlastní vědecké metodologie a k vlastnímu 

výzkumu jsou sebereflexní (Wodak, Meyer, 2001, s. 3).  

Historicky se CDA začala poprvé objevovat kolem roku 1990, např. ve Van 

Dijkově časopise Discourse and Society (1990), nebo v knihách Language and Power od 

Normana Fairclougha (1989/1991) a Language, Power and Ideology od Ruth Wodak 
 

 
1 O tom vypovídá i to, že kritická diskurzivní analýza má kořeny v rétorice, textové lingvistice, antropologii, 

filozofii, sociální psychologii, kognitivní vědě, literární vědě a sociolingvistice, stejně jako v aplikované 

lingvistice a pragmatice; jak ji zmapovali Wodak a Meyer (2001, s. 3). 
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(1989). Ve stejné době se začala v Amsterdamu tvořit síť odborníků, včetně výše 

zmíněných autorů, kteří začali CDA formovat, a odkud se rozšířila po celém světě. 

V současnosti jde např. o tyto odborné časopisy, které se CDA zabývají: Critical Discourse 

Studies, The Journal of Language and Politics, Discourse and Communication a Visual 

Semiotics (Prokopová, Orságová, Martinková, 2014, s. 3–4).  

Mezi vědci zabývajícími se CDA je rozšířená následující citace, která přibližuje 

význam diskurzu, a která zároveň také definuje důvod použité metodologie této práce. 

„CDA nahlíží na diskurz – užití jazyka při mluvě a psaní – jako na formu ‚sociální praxe‘. 

Popis diskurzu jako sociální praxe naznačuje dialektický vztah mezi určitou  diskurzivní  

událostí  a  situací  (situacemi),  institucí  (institucemi)  a  sociální  strukturou  

(strukturami),  které  ji  konstruují:  diskurzivní  událost  je  jimi  utvářena, ale také je 

ovlivňuje. Diskurz je totiž sociálně konstitutivní stejně jako sociálně podmíněný – utváří 

situace, objekty vědění a sociální identitu lidí a skupin  či  vztahy  mezi  lidmi  a  skupinami  

lidí.  Je  konstitutivní  jak  ve  smyslu,  že  pomáhá udržet a reprodukovat sociální status 

quo, tak ve smyslu že přispívá k jeho přeměně. Jelikož je diskurz tak sociálně důležitý, 

vyvolává důležité otázky moci. Diskurzivní praktiky mohou mít závažné ideologické účinky 

– mohou totiž pomáhat  produkovat  a  reprodukovat  nerovné  mocenské  vztahy  mezi  

(například)  společenskými třídami, muži a ženami, etnickými/kulturními většinami a 

menšinami,  a  to  skrze  způsoby,  jakými  reprezentují  věci  a  umisťují  lidi.“ (Fairclough, 

Wodak, 1997, s. 258) 

Kritické teorie včetně CDA tvoří a sdělují kritické znalosti za účelem lidské 

emancipace od různých forem nadvlády skrze sebereflexi. Nesnaží se tedy jen popisovat a 

vysvětlovat, ale také vyvrátit falešné představy, a vyvolat povědomí o původcích potřeb a 

zájmů. Ve svém konceptu se tomuto věnoval také Pierre Bourdieu (1989) ve svém 

konceptu ‚violènce symbolique‘ a méconnaissance‘ (Prokopová, Orságová, Martinková, 

2014, s. 14). 

V CDA je ústřední také moc jako koncept (a zejména v této práci), analyzuje totiž 

užití jazyka těch, kdo jsou u moci a zodpovědní za existenci nerovností. Jde v něm o 

způsob, jakým diskurz produkuje zneužití moci jednou skupinou nad ostatními, a jakým 

způsobem mohou ovládané skupiny diskurzivně tomuto zneužívání moci vzdorovat. Vztah 

mezi touto sociální mocí a jazykem je konstantním tématem nejen v CDA,  ale také  v  
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sociologii  a  sociolingvistice (Prokopová, Orságová, Martinková, 2014, s. 16–17). 

 

1.2 Plán analýzy dle diskurzivně-historického přístupu 

Jak již bylo naznačeno, existuje také několik typů CDA, dle použitého přístupu 

k samotné analýze. V této práci byl použit diskurzivně-historický přístup původně 

vytvořený jako metoda pro zkoumání politického diskurzu před prezidentskými volbami 

v Austrálii v roce 1986. Tato metoda, jejíž autorkou je Ruth Wodak, propojuje konkrétní 

jazykové realizace (žánry, diskurzy, texty) se sociálními situacemi nebo událostmi 

(jednáním), ze kterých vzešly. Hlavním prvkem je důraz na analýzu argumentace a na 

kontext analyzovaného diskurzu v historických souvislostech (Wodak, 2015, s. 4–6; 

Prokopová, Orságová, Martinková, 2014, s. 54–55).  

Wodak použila pro diskurzivně-

historický přístup triangulační metodu 

zohledňující čtyři aspekty kontextu (schéma 1) 

(Wodak, 2015, s. 4–5). Prokopová, Orságová, 

Martinková (2014, s. 37–38) také rozebírají tři 

rozměry analýzy dle diskurzivně-historického 

přístupu:  

1. Dle textu určit hlavní obsah a 

témata diskurzu. 

2. Soustředit se na diskurzivní 

konstrukce a hodnocení sociálních aktérů, 

objektů nebo fenoménů, událostí a procesů, 

činnosti. 

3. Soustředit se na konkrétní 

jazykové prostředky a argumentaci, která je 

opodstatněná anebo falešná.  
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1. aspekt kontextu:
širší sociopolitický a 
historický kontext, do nějž 
jsou diskurzivní praktiky 
zasazeny a k němuž se 
vztahují

2. aspekt kontextu:
mimojazykové sociální 
proměnné a institucionální 
zarámování specifického 
„kontextu situace“

3. aspekt kontextu:
intertextový a interdiskurzivní 
vztah mezi výpověďmi, texty, 
žánry a diskurzy

4. aspekt kontextu:
bezprostřední, jazykový či 
vnitrotextový kontext a 
kodiskurz (co-discourse)
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V tomto ohledu vychází tato práce z triangulační metody Ruth Wodak. Tedy 

nejprve určuje hlavní témata diskurzu, kterými jsou ESC práva a rozvojová politika, poté 

se soustředí na sociální aktéry, události, procesy a celkový kontext situace, tj. na prostředí 

a okolnosti, za kterých se ESC práva utvářela a rozvojová politika EU vznikala a dále se 

formuje, a nakonec na použitou argumentaci a samotný text.  

Wodak (2015, s. 12–13) doporučuje pro samotnou analýzu dle diskurzivně-

historického přístupu plán, který je jakýmsi návodem, jak samotnou analýzu provést. Tento 

plán nejen zohledňuje všechny nezbytné součásti analýzy, ale také krok po kroku provází 

zkoumáním daného tématu za současného zohlednění kontextu a historických událostí i 

diskurzu, resp. užití jazyka v psaných dokumentech souvisejících s analyzovaným tématem 

(převážně užitých v této práci, pozn. autorky). Tento plán analýzy byl použit také jako 

zkoumání daného tématu této práce a jako metoda i průvodce analýzou (viz také 

Prokopová, Orságová a Martinková, 2014, s. 38).  

Plán má osm definovaných kroků důležitých pro zkoumání daného tématu. Začíná 

zhodnocením dosavadního výzkumu a přípravou dat a končí aplikací výsledků výzkumu. 

Jednotlivé kroky jsou ve vztahu k této práci popsány níže (Wodak, 2015, s. 12–13; 

Prokopová, Orságová, Martinková, 2014, s. 38). 

1. Prvním krokem je revize dosavadních výzkumů a znalostí. Přípravou pro tuto 

práci bylo sestavení přehledu dosavadního výzkumu a výsledků na téma této 

práce, ale také příbuzných témat. Bylo shledáno, že specificky tématu ESC práv 

v rozvojové politice EU se mnoho výzkumů nevěnovalo, ale velmi užitečnou se 

stala sbírka výzkumů a studií na téma lidských práv v rozvoji a ESC práv 

v praxi a historickém kontextu doby, ze kterých relevantní části této práce 

vychází, případně které byly použity pro uvedení kontextu a rozbor daných 

dokumentů pro téma práce.  

2. Druhým krokem je poznání kontextu, tedy systematický sběr materiálu a 

podkladů pro výzkum. Před samotným psaním práce a analýzou bylo třeba 

sesbírat data nejen pro použití diskurzivní analýzy v sociálních vědách a pro 

teoretický základ práce a uvedení kontextu ESC práv, ale také pro příklady užití 
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jazyka v psané formě pro potřeby samotné analýzy. Tedy informace, 

dokumenty a další různá data relevantní pro analýzu vývoje rozvojové politiky 

EU a ESC práv v jejím kontextu.  

3. Třetím krokem je příprava materiálů, výběr a třídění dat dle předem určených 

kritérií pro vlastní analýzu. Ze sesbíraných informací, dokumentů a dat pro 

teoretickou i analytickou část této práce dle předchozího bodu byly vybrány ty 

tematicky přínosné a nejvhodnější. Třídění proběhlo dle kritérií stanovených 

v přípravě pro tuto práci (v Projektu diplomové práce) a v úvodu této práce 

samotné, za současného zohlednění teoretického rámce a úvodu do kontextu 

ESC práv a rozvojové politiky EU. 

4. Na základě předchozích kroků a přípravy podkladů pro výzkum je čtvrtým 

krokem vytvoření výzkumné otázky a/nebo hypotéz. Obě výzkumné otázky této 

analýzy byly vytvořeny stejně jako předchozí kroky již v rámci přípravy této 

práce (v Projektu diplomové práce). Výzkumné otázky jsou založeny na 

teoretickém rámci, který představuje dva různé, dá se říci do jisté míry i 

protikladné, pohledy na postoj ESC práv v rozvoji. 

5. Dalším krokem je první kvalitativní analýza, která umožňuje vytvoření 

prvotních předpokladů, po které dojde k dalšímu upřesňování. Jejím cílem je 

určit a zkvalitnit analytické nástroje. Prvotní pilotní analýza testující a ukazující 

směřování práce probíhala jak při přípravě práce a sestavování analytického 

plánu, tak během prvního zkoumání základních dokumentů a psaného užití 

jazyka rozvojové politiky EU. Tedy jakási prvotní analýza, na základě které 

bylo možné odhadnout směřování práce, před detailním rozpracováním analýzy 

v druhé části práce, tj. dalším krokem. Nelze ale dělat unáhlené závěry, jelikož 

prvotní analýza může být poněkud zavádějící, nezkoumá celý rozsah 

podstatných dat, ale vybraný vzorek, a zvláště při použití diskurzivní analýzy je 

možné až pravděpodobné, že nezachytí relevantní nuance použitého jazyka, 

případně odlišnosti mezi hlavními dokumenty a širším výběrem dat na toto 

téma, jež mohou výsledky analýzy významově posunout jiným směrem.  
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6. Na prvotní analýzu navazuje detailní případová studie, hlavně kvalitativní, ale 

může obsahovat také kvantitativní analýzu. Tento krok zkoumá již celý objem 

vybraných a vytříděných dat dle předchozích kroků. Jde o samotnou detailní 

analýzu, jež je předmětem této práce, a popsána podrobně hlavně v druhé, 

analytické části práce. Na rozdíl od předchozího kroku jde o komplexní analýzu 

všech relevantních dat, měla by tedy vést nejen k objektivním výsledkům, ale 

také k výsledkům významově hodnotným. 

7. Předposledním krokem je vytvoření kritiky, tedy interpretace výstupů za 

zohlednění relevantního kontextu, v tomto případě za zohlednění první úvodní 

kapitoly, teoretického vymezení práce a kontextuálního úvodu do ESC práv a 

rozvoje. Tedy konkrétně historických událostí, vývoje rozvojové spolupráce 

evropských zemí, ale také vývoje vnímání lidských práv v kontextu rozvoje a 

ekonomické spolupráce evropského kontinentu s dalšími zeměmi. Oba vybrané 

teoretické přístupy v této práci vnímají tento kontextuální vývoj odlišně a 

analýza sesbíraných dokumentů, informací a dat dle předchozích kroků ukáže, 

kterému z obou přístupů se rozvojová politika EU více přibližuje.  

8. Posledním krokem tohoto plánu je aplikace výsledků a výstupů analýzy. 

Zohlednění a aplikace výstupů analytické části této práce proběhne v závěru 

práce. Dojde k zodpovězení obou výzkumných otázek, přičemž interpretace 

výstupů nemusí být naprosto jednoznačná a může se v čase měnit dle vývoje 

této politiky. Právě tento vývoj je pro výsledky práce zásadní – jedná se o vývoj 

směřující od cílů k bezpodmínečnému dodržování všech lidských práv, nebo 

vývoj opačný, tj. od používání jazyka hodnotící lidská práva jako základ 

rozvoje k např. prioritizaci práv občanských a politických?  
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2 Ekonomická, sociální a kulturní práva v mezinárodním právu 

ESC práva jsou lidská práva vyplývající ze základních sociálních a ekonomických 

podmínek nutných pro důstojný a svobodný život, jak je definuje Mezinárodní síť pro 

ekonomická, sociální a kulturní práva, spojující přes 280 nevládních organizací a 

sociálních hnutí ve více než 75 zemích světa (ESCR-net, © 2021a). Historicky byla ESC 

práva poprvé zmíněna a ukotvena v mezinárodně uznávaném dokumentu v roce 1948, kdy 

Valné shromáždění OSN přijalo Univerzální deklaraci lidských práv. Ta každému člověku 

dává právo na přístup k základním ekonomickým, občanským, kulturním, politickým a 

sociálním právům. ESC práva a práva občanská a politická se však nevyvíjela současně a 

stejnou měrou. Během Studené války byla ESC práva opomíjena mezinárodními 

organizacemi i západními mocnostmi. ESC práva jimi byla až příliš spojována s cíli 

sovětského socialismu Východního bloku anebo naopak přenechána jako cíl 

ekonomického liberalismu na západě. Docházelo tak k rozvíjení obsahu a výkladu 

především práv občanských a politických, která byla považována za „jádro“ lidských práv 

a jejichž porušování bylo ve středu mezinárodní pozornosti. Díky těmto a dalším 

historickým okolnostem to má za důsledek, že ESC práva dodnes nemají tolik upřesněný 

obsah a význam jako práva občanská a politická (Mccloskey, 2021, s. 249; Mutua, 1996, s. 

607–626).  

K zakotvení ESC práv do mezinárodního práva došlo ale až v roce 1966 přijetím 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který vešel v 

platnost v roce 1976. Avšak spolu s ním nebyl ustaven stejný kontrolní mechanismus jako 

v případě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (také z roku 1966) 

v podobě Výboru OSN pro lidská práva složeného z nezávislých expertů. Členským státům 

namísto toho ukládal povinnost předkládání periodických zpráv o stavu ESC práv 

Ekonomické a sociální radě OSN (dále ECOSOC) složené z diplomatů (De Schutter, 2013, 

s. 4; OSN, 1966). Oba pakty společně s Univerzální deklarací lidských práv formují tzv. 

International Bill of Rights, tedy jsou základními prvky mezinárodního práva. Neexistoval 

tak efektivní kontrolní mechanismus, který by byl schopen nutit a motivovat členské státy 

nést odpovědnost za dodržování ESC práv (ESCR-net, © 2021a). 

 Teprve v roce 1986 uznala Ekonomická a sociální rada OSN, že nedokáže sama 

monitorovat implementaci Mezinárodního paktu o ESC právech a došlo k vytvoření 
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Výboru OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva složeného z 18 nezávislých 

expertů po vzoru Výboru OSN pro lidská práva, a který měl za úkol upřesnit definici ESC 

práv (De Schutter, 2013, s. 6). Systém povinností členských států pod Mezinárodním 

paktem pak definoval v 80. letech Asbjørn Eide, který vytvořil typologii tří druhů 

povinností – povinnost respektovat, chránit a naplňovat lidská práva (viz následující 

Kapitola 2.1). Ve stejné době podobný rámec státních povinností vypracoval také politický 

filosof Henry Shue z Univerzity Princeton, Teprve v roce 1997 byla tato typologie (v té 

době již postavená na zkušenostech z praxe) přijata na Výboru OSN pro lidská práva jako 

Maastrichtské zásady o porušování ESC práv, které již obsahovaly konkrétní příklady 

napříč všemi ESC právy v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech (De Schutter, 2013, s. 5–6).  

Od 90. let docházelo k rozvoji právní vědy ve prospěch ESC práv na všech 

úrovních od lokálních soudů po ty národní až po mezinárodní právní instituce. V roce 2008 

došlo k přijetí a širokému uznání Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, kterým došlo k překonání vágní definice a 

vymezení ESC práv (Alston, Quinn, 1987, s. 181–183; De Schutter, 2013, s. 9). Do 

dnešního dne se k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

připojilo 175 států světa (OHCHR, 2021) a mnoho z nich svůj závazek vůči nim zakotvilo 

nejen ve svých ústavách a zákonech, ale také v regionálním právu skrze organizace jako je 

např. EU.  

 

2.1 Představení ekonomických, sociálních a kulturních práv 

 Mezinárodní právo poskytuje právní, politický i morální rámec boji proti chudobě a 

nerovnostem, jeho vývoj je však dynamický a stále trvající. Průvodce právním rámcem 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech kategorizuje ESC 

práva do následujících skupin. 

Právo na vzdělání garantující rovný přístup k bezplatné, povinné základní školní 

docházce a rovný přístup ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání. Základní 

vzdělání zohledňuje také přímé i nepřímé náklady související se vzděláváním a jeho 

povinnost chrání před porušováním tohoto práva rodiči nebo státy, eliminuje diskriminaci 
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na základě příjmů a odstraňuje podněty a důvody pro neúčast. Státy by dle tohoto práva 

měly vyvinout národní rámec s cílem postupně rozšířit a zkvalitnit vzdělávací systém a 

usilovat o bezplatné vzdělávání nejen na základním stupni, ale také na všech ostatních 

stupních, zejména na sekundárním. Vzdělávací zařízení by měla být vybavena učebními 

pomůckami a materiály, vyškoleným a spravedlivě placeným personálem, chráněna před 

přírodními živly, obsahovat hygienická zařízení pro obě pohlaví a bezpečnou pitnou vodu, 

atd. (Center for Economic and Social Rights, 2008; ESCR-net, © 2021b; OHCHR, 1999).   

Právo na zdraví garantující rovný přístup k adekvátní zdravotní péči, výživě, 

hygieně, čisté vodě a ovzduší. Světová zdravotnická organizace definuje právo na zdraví 

jako úplný stav tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze jako absenci nemoci 

nebo slabosti. Státy dle tohoto práva mají povinnost zajistit adekvátně fungující veřejný 

zdravotnický systém na svém území, ale také vyškolený a slušně placený zdravotnický 

personál a základní zdravotní pomůcky a léčiva. Zdravotnická zařízení by měla brát 

v potaz místní kulturní zvyky a také genderové a věkové rozdíly (Center for Economic and 

Social Rights, 2008; ESCR-net, ©2021c; General Comment 14, 2000). 

Právo na bydlení garantující rovný přístup k bezpečnému a dostupnému bydlení, 

včetně ochrany proti nucenému vystěhování/vysídlení. To zahrnuje nezávadnou pitnou 

vodu, energii pro vaření, vytápění a osvětlení, sanitární zařízení, místo pro skladování 

potravin, likvidaci odpadu, apod. Dle tohoto práva by bydlení a náklady související s 

bydlením měly být úměrné výši příjmů a neohrožovat jiné základní potřeby. Státy by měly 

umožnit bydlení těm, pro které je bydlení nedostupné (např. pomocí dotačních 

mechanismů), a zavést nástroje pro ochranu nájemníků před nepřiměřeně vysokým 

nájmem. Často může být doprava ve městech i na venkově nákladná a časově náročná, pod 

dostupností bydlení by měl tedy být chápán také přístup k zaměstnání, zdravotním a 

vzdělávacím zařízením a dalším sociálním službám (ESCR-net, ©2021d; General 

Comment 4, 1991; General Comment 7, 1997). 

Právo na potraviny/obživu garantující rovný přístup k možnostem potravy včetně 

povinnosti států spolupracovat na rovné distribuci světových zásob potravin. Dle tohoto 

práva jsou státy povinny opatřit, individuálně a prostřednictvím mezinárodní spolupráce, 

výrobu, uchovávání a distribuci potravin tak, aby byl zajištěn jejich dostatek pro celé 

obyvatelstvo a předešlo se hladu a podvýživě. Dostupné potraviny by měly reflektovat 
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lokálně převládající sociální, ekonomický, kulturní a environmentální kontext (Center for 

Economic and Social Rights, 2008; ESCR-net, ©2021e; General Comment 12, 1999). 

Právo na práci garantující možnost dostatečného výdělku (lze volně přeložit jako 

jakási minimální mzda) v bezpečném pracovním prostředí, ale zahrnuje také povinnost 

států poskytnout služby pro pomoc při hledání zaměstnání, zajistit rovný přístup 

k možnostem zaměstnání (tedy bez diskriminace, např. lidem se zdravotním postižením), 

včetně veřejně přístupných informací o nabídkách zaměstnání, a také např. zajistit možnost 

svobodného zakládání odborů (Center for Economic and Social Rights, 2008; ESCR-net, 

©2021f; General Comment 18, 2006). 

Mezinárodní komunita však pod ESC právy rozlišuje i další práva, která jsou 

nezbytná pro naplňování všech ESC práv a jsou s nimi provázaná. Těmi jsou právo na 

vodu – každému musí být zajištěn přístup k adekvátnímu množství bezpečné pitné vody, 

aby se předešlo dehydrataci a zajistilo udržení základního zdraví obyvatel, zvláště těch 

nejzranitelnějších členů společnosti (ESCR-net, ©2021g; General Comment 15, 2002). 

Právo na sociální pojištění – státy musí prostřednictvím sociálního zabezpečení nebo 

sociální pomoci zaručit ochranu každému, zejména nejzranitelnějším skupinám obyvatel, 

např. v případě nezaměstnanosti, mateřství, úrazu, nemoci, zdravotního postižení, stáří 

nebo jiných podobných životních okolností (ESCR-net, ©2021h; General Comment 19, 

2008). Právo na zdravé životní prostředí – je propojeno s dalšími lidskými právy jako 

právo na život, zdraví, obydlí, potravu nebo životní standard (ESCR-net, ©2021i).  

Kulturní práva – např. právo na vědu a na ochranu autorských zájmů, právo účastnit 

se a využívat výhod kultury a vědy. Je důležitou součástí sociální harmonie a je úzce 

spojeno s právy na vzdělání a svobodu myšlení a náboženství. Nelze jej však použít jako 

ospravedlnění pro diskriminaci konkrétních skupin osob anebo pro porušování jiných 

lidských práv. Kulturní zboží a služby musí být k dispozici k využívání všem (např. 

knihovny, muzea, divadla, kina a sportovní stadiony), včetně společných otevřených 

prostor a nehmotných kulturních práv (jako jsou např. jazyky, zvyky, náboženství) a 

historie (ESCR-net, ©2021j; General Comment 17, 2006; General Comment 21, 2009). 
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Mezinárodní právo zahrnuje také možnosti, jak naplňování ESC práv dosahovat a 

vymáhat, a tím upevňuje jejich význam. Centrum pro ekonomická a sociální práva (Center 

for Economic and Social Rights, 2008) mezi ně zahrnuje např.: 

• právo podílet se na politických a rozhodovacích procesech týkajících se ESC práv; 

to nezahrnuje pouze volební právo, ale také přístup veřejnosti k vládním 

rozhodovacím procesům, např. tvorbu státního rozpočtu; 

• právo na informace nutné k participaci na lokálních i národních záležitostech, ke 

kterému je zapotřebí transparentní poskytování veřejných informací, např. 

v otázkách ohrožení zdraví; 

• právo na efektivní opravné prostředky domácího nestranného a spravedlivého 

soudního systému. 

Státy, které Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

podepsaly, mají povinnost zajistit k nim přístup všech svých obyvatel a umožnit jejich 

vymahatelnost. Mají také povinnost periodicky reportovat Mezinárodní komisi OSN pro 

ESC práva, která má mandát pro monitoring jejich dodržování, nahlíží do státních reportů, 

přijímá vstupy od neziskových organizací a vydává specifická doporučení ohledně 

implementace Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

(Alston, Quinn, 1987, s. 179–180). 

Státy jsou právně odpovědné za porušování lidských práv také mimo své hranice a 

za své kroky nepřímo související s porušováním lidských práv třetími stranami (Center for 

Economic and Social Rights, 2008). Díky humanitárnímu právu jsou také státy odpovědné 

za blahobyt civilních osob žijících mimo jejich vlastní státní hranice, a to díky Ženevské 

úmluvě o ochraně civilních osob za války (IVth Geneva Convention Relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949). Důležité je také zmínit, že i nestátní 

aktéři mají povinnosti v oblasti lidských práv, i když nejsou vyloženě smluvními stranami 

těchto mezinárodních smluv a paktů, jak uvádí Preambule Univerzální deklarace lidských 

práv (Universal Declaration of Human Rights, 1948). Blíže se porušování lidských práv 

věnuje kapitola 2.2. 

Mezinárodní právo také členským státům ukládá povinnost aktivně respektovat, 

chránit a naplňovat lidská práva, nejen trestat jejich porušování a vymáhat nápravu. 
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Povinnost respektovat vyžaduje od odpovědných aktérů zdržovat se chování, které by 

ústilo v nedodržování lidských práv. Povinnost chránit vyžaduje od odpovědných aktérů 

chránit lidská práva před jejich zneužíváním třetími stranami. Povinnost naplňovat 

vyžaduje od odpovědných aktérů založit fungující politické, ekonomické a sociální 

systémy, které garantují ESC práva všem členům společnosti (Eide, 1995, s. 21).  

 

2.2 Porušování ESC práv 

Co se týče porušování lidských práv, mezinárodní právo rozlišuje mezi dvěma 

kategoriemi: selháním postupně tyto práva naplňovat do „maxima dostupných prostředků“ 

(OSN, 1966) a mezi diskriminací v přístupu k těmto právům. První kategorie uznává pozici 

méně rozvinutých států, které v důsledku omezenějšího rozpočtu a kapacit nemusí být 

schopny zajistit např. přístup ke vzdělání nebo zdravotní péči stejným způsobem jako státy 

rozvinuté. Proto je definována tak, že povinností států je postupně k naplňování těchto práv 

spět (General Comment 3, 1990), a porušováním této kategorie se rozumí např. 

zachovávání status quo v otázce ekonomických nerovností jako např. nedostatečná alokace 

finančních prostředků pro základní sociální služby. V rámci tohoto paradigmatu existují 

dva druhy politik, které vždy znamenají porušování lidských práv: 1) opatření, která 

zbavují člověka možnosti žít důstojně, tj. selhání státu zajistit základní lidské potřeby – 

tento druh porušování lidských práv nemůže být nikdy omluven nedostatečným rozvojem 

daného státu, a 2) opatření, která přímo zhoršují přístup člověka k ESC právům (Tűrk, 

1991). 

Diskriminace v přístupu k ESC právům nastává, pokud opatření mají praktický 

diskriminační dopad, včetně dopadů původně nezamýšlených a neúmyslných (Craven, 

1995). Mezinárodní pakt přímo zakazuje diskriminaci v přístupu k potravinám, zdravotní 

péči, bydlení, vzdělání, práci, apod. na základě rasy, národnosti, pohlaví, náboženství, 

politické příslušnosti, sociálního původu a jiného statusu (OSN, 1966). 

 

2.3 ESC práva a mezinárodní rozvoj 

 Podněty a důvody pro dodržování lidských práv mimo hranice vlastního teritoria 

byly, v souladu s historickou praxí ve vymáhání lidských práv, pilotovány především právy 
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občanskými a politickými. V posledních letech se ale objevuje shoda ohledně stejného 

postavení ESC práv, např. v dokumentu Hlavní zásady v oblasti lidských práv a extrémní 

chudoby přijatého v roce 2012 Radou OSN pro lidská práva. Dokument mluví o povinnosti 

států respektovat a chránit lidská práva při mezinárodní spolupráci a asistenci. Takovou 

povinností je např. vyhýbání se takovým činnostem, které by ohrozily lidská práva osob 

žijících v chudobě mimo vlastní hranice, anebo braní v potaz a posuzování mezinárodních 

důsledků vlastních zákonů a politik (UN Human Rights Council, 2012). 

 Dalším aspektem v této oblasti je povinnost států bránit činnostem ohrožující lidská 

práva třetími stranami, které mohou kontrolovat. Samotná možnost kontroly třetích stran 

státy je však stále častěji v globalizované ekonomice problematická, zvláště co se týče 

regulace aktivit velkých korporací. Mezinárodní komunita proto začala tyto třetí strany 

nutit k přijetí odpovědnosti za své činnosti ohrožující lidská práva i za hranicemi vlastních 

států. Jedním z velmi důležitých milníků v této oblasti bylo v roce 2011 přijetí Hlavních 

zásad podnikání a lidských práv Radou OSN pro lidská práva týkající se dodržování 

lidských práv transnacionálními korporacemi a dalšími společnostmi (De Schutter, 2013, s. 

32).  

V 70. letech si nechala Komise OSN pro lidská práva připravit studii týkající se 

práva na rozvoj, jejímž výstupem byla nutnost sladit národní opatření s těmi 

mezinárodními tak, aby nedocházelo k porušování mezinárodních dohod. Právo na rozvoj 

by mělo být založeno na participaci na všech úrovních, včetně těch národních (De 

Schutter, 2013, s. 32). Poprvé bylo tzv. právo na rozvoj, založené na přístupu k rozvoji 

jako kolektivnímu právu, uznáno v Africké chartě lidských práv a práv národů v roce 1981. 

V roce 1986 bylo Valným shromážděním OSN přijato Prohlášení o právu na rozvoj 

(Declaration on the Right to Development) definující jej jako nezcizitelné lidské právo, 

díky kterému má každý člověk a každý národ právo účastnit se ekonomického, sociálního, 

kulturního a politického rozvoje, přispívat k němu a užívat si jej, a díky kterému lze plně 

realizovat všechna lidská práva a základní svobody (Mccloskey, 2021, s. 251; UNGA, 

1986). 

Nesouhlas však stále přetrvává v otázce, zda odkaz na mezinárodní asistenci a 

spolupráci implikuje existenci závazných povinností. Během vyjednávání Článku 2(1) 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech bylo dosaženo 
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shody na tom, že mezinárodní asistence a spolupráce jsou nezbytnými prvky pro 

naplňování ESC práv, ale už ne na tom, zda rozvoj může být interpretován jako právo 

(Alston, Quinn, 1987, s. 188–189). 

Tato otázka byla znovu otevřena při vyjednávání Opčního protokolu v roce 2006 

Angolou, Egyptem, Ghanou, Indonésií, Íránem, Marokem (za celou skupinu afrických 

států) a Nigérií. Některé z rozvinutějších členských států2 se sice zavázaly přijmout 

morální odpovědnost za mezinárodní spolupráci, ale shodly se na tom, že Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech neobsahuje žádné právně závazné 

povinnosti týkající se mezinárodní otázky ESC práv (Commission on Human Rights, 

2006). Dnes však existuje široká shoda na tom, že Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech ukládá alespoň nějaké mimo teritoriální povinnosti 

v oblasti ESC práv, což se projevuje v různých mezinárodních prohlášeních OSN (De 

Schutter, 2013, s. 35–36). Tím je např. rezoluce Valného shromáždění OSN ohledně práva 

na potravu, která zmiňuje, že právo na potravu vyžaduje přijetí environmentálních a 

sociálních opatření na národních a mezinárodních úrovních za účelem vymýcení chudoby a 

naplňování lidských práv pro všechny, A to včetně toho, že státy by měly přijmout ve 

svých mezinárodních rolích a politikách, i těch týkajících se mezinárodního obchodu, 

taková opatření, aby neměly negativní vliv na právo na potravu v jiných zemích (ESCR-

net, ©2021e). 

  

 

 
2 Francie, Nizozemsko, Portugalsko, Velká Británie, Finsko, Španělsko, Mexiko, Švédsko, Brazílie a 

Kanada, pozn. autorky (Commission on Human Rights, 2006). 
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3 Přístupy ve vnímání ESC práv 

 První pochyby ohledně občanských a politických práv mající stejné postavení jako 

ESC práva se objevovaly již v 70. a 80. letech 20. století. Oba Mezinárodní pakty teprve 

nedávno vstoupily v platnost a členské státy a jejich soudní systémy byly konfrontovány 

s otázkou nově zavedených povinností z nich vyplývajících. Představitelem pochybností o 

rovnocenném postavení obou skupin práv byl v té době nizozemský právník E. W. Vierdag 

z Amsterdamské univerzity, který zastával názor, že práva obsažená v Mezinárodním 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech nejsou vymahatelná v existujícím 

soudním systému, natož dostatečně definovaná (zde není jasné, zda nedostatečná definice 

ESC práv byla důvodem pro jejich nevymahatelnost anebo naopak důsledkem 

nedostatečné soudní praxe v jejich vymáhání) (De Schutter, 2013, s. 5). 

 V reakci na tento objevující se skepticismus však paralelně probíhaly snahy o 

překonání možných definičních rozdílů mezi oběma skupinami práv. Asbjørn Eide byl 

v 70. letech přesvědčen, že efektivní garance lidských práv spočívá v tom, že:  

a) základní lidské svobody jsou chráněny před zásahem státu,  

b) stát bude chránit základní lidské svobody před jejich ohrožováním třetími 

stranami, bude-li toho schopen,  

c) stát bude poskytovat určité veřejné zboží, pokud by hrozil jeho nedostatek za 

předpokladu, že by se jeho přerozdělování nechalo tržním mechanismům (De 

Schutter, 2013, s. 5).  

V 80. letech pak Eide definoval systém povinností členských států pod 

Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který obsahoval 

typologii tří druhů povinností – povinnost respektovat, chránit a naplňovat lidská práva. 

Tato typologie byla později přijata jako tzv. Maastrichtské zásady o porušování ESC práv, 

které již obsahovaly konkrétní příklady napříč všemi ESC právy v Mezinárodním paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech (viz kapitola 2) (De Schutter, 2013, s. 6). 

V posledních desetiletích se regionální komise a soudy pro lidská práva, např. 

Meziamerická komise pro lidská práva, Evropský soud pro lidská práva nebo Evropský 

výbor pro sociální práva, zabývaly širokou škálou porušování ESC práv, čímž došlo 

k nárůstu právní a soudní praxe v tomto oboru. Tento nárůst pomáhá překonávat tradiční 

skepticismus ohledně vymahatelnosti ESC práv a možností a kapacit soudů tato práva 
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posuzovat. Např. Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech umožňuje Evropskému výboru pro sociální práva posuzovat stížnosti na 

základě údajného porušení práv obsažených v tomto paktu, a nabízí tak univerzální fórum 

v této oblasti (Langford, 2008; UN, 2014). 

  

3.1 ESC práva jako lidská práva 

Snad nejznámějším zastáncem přístupu ve vnímání ESC práv jako lidských práv, a 

tudíž jejich vzájemné propojenosti a doplňováním se s právy občanskými a politickými, je 

indický ekonom Amartya Sen. Tento nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1998 

věnoval svou celoživotní práci také pokusu předefinovat rozvoj jako koncept, během 

kterého je třeba vyměnit lidská práva za ekonomický rozvoj. Počátkem 21. století 

zpochybňoval a kritizoval důsledky neoliberálního pojetí rozvoje z 80. a 90. let 20. století 

známého jako Washingtonský konsensus (který chápal rozvoj primárně jako ekonomický 

růst a představoval specifický tržní systém s cílem maximalizovat růst v rozvojových 

zemích, pozn. autorky). Kritikou tohoto systému vznikl tzv. post-Washingtonský 

konsensus, zahájený novým přístupem, Komplexním rozvojovým rámcem Světové banky 

v roce 1999, jež se vyznačoval postupnou privatizací a přechodem k otevřené ekonomice, 

důrazem na lokální vlastnictví, flexibilitou k lokálním systémovým odchylkám a tempu 

reforem, zaměřením na domácí trhy, omezením zásahů státu v případě selhání trhu a s ním 

spojené budování záchranných sítí pro omezování chudoby, zajištění zdraví a vzdělání 

obyvatel (Fine, 2006; Robinson, 2005, s. 28–32). 

Amartya Sen napomohl vytvoření post-Washingtonskému konsensu rozšířením 

definice rozvoje nad rámec růstu HDP, směrem k tzv. lidskému rozvoji. Ten má překonat 

myšlenku, že k rozvoji je třeba nevyhnutelný kompromis mezi ekonomickým růstem a 

lidskými právy, který vyžaduje, aby právě lidský rozvoj a respektování lidských práv byly 

odloženy až do pozdějších fází rozvoje. Lidský rozvoj odsun lidských práv na vedlejší 

kolej naopak odmítá a podporuje investice do zboží jako je potrava, zdravotní péče, 

důstojné bydlení, vzdělání apod. A to nejen proto, že např. zdraví a vzdělaní pracovníci se 

mohou efektivněji podílet na rozvoji své země, ale také s cílem posilovat lidskou 

důstojnost a blahobyt svých obyvatel (UNDP, 2000).  
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Senovo pojetí rozvoje jako svobody tedy prosazuje zásady politické svobody a 

spravedlnosti jako prostředku k odstartování ekonomického růstu. Ve své knize 

Development as Freedom rozebírá, proč by měl rozvoj záviset méně na trhu a být 

orientován více sociálním směrem. Cílem rozvoje není jen finanční příjem, ale také třeba 

delší a kvalitnější život. Argumentuje, že např. právo na vzdělání nebo práci (příklad ESC 

práv) dává lidem větší míru svobody podílet se na rozhodovacích procesech, které je 

ovlivňují (příklad práv občanských a politických). Obě skupiny práv jsou proto vzájemně 

provázané a na sobě závislé, přičemž jedna skupina ovlivňuje druhou (Sen, 1999, s. 3–4).  

Sen také tvrdí, že zatímco je prokázáno, že práva občanská a politická podporují 

ESC práva jako např. ekonomickou bezpečnost a stabilitu (např. ve fungujících 

demokraciích nejsou zaznamenávané hladomory), není prokázáno, že nenaplňování či 

porušování lidských práv generuje rychlejší ekonomický růst. Také tvrdí, že ESC práva 

nejsou luxusem, který lze v rozvoji odložit na později. Jejich odložení by totiž vedlo ke 

zpomalení, či úplnému zastavení, ekonomického růstu vedeného trhem. To ukazuje na 

konkrétním případu rozvoje Jižní Koreje, která masivně investovala do zdravotnictví a 

vzdělávání, což úměrně vedlo k vyšší produktivitě práce a snižování sociálních nerovností 

ve společnosti (Sen, 1999).  

 

3.2 ESC práva jako cíle 

 Toto vnímání ESC práv jako nedílné součásti lidských práv však není jediným 

existujícím pojetím. Naopak jedním z představitelů odpůrců pojetí rozvoje tak, jak jej 

vysvětluje Amartya Sen, je americký aktivita za lidská práva, Aryeh Neier.3, dlouhodobý 

člen a prezident Americké unie občanských svobod, který v roce 1978 založil mezinárodní 

organizaci Human Rights Watch (American University: Washington College of Law, 

2021). 

 

 

 
3 Dnes je emeritním profesorem Open Society Foundations, které byl také do roku 2012 prezidentem. Byl 

váženým profesorem na několika světových univerzitách, pravidelně přispívá do mezinárodních periodik a 

napsal sedm knih a do dvaceti dalších přispěl na téma lidských práv (American University: Washington 

College of Law, 2021). 
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Neier (2016) ve své nepublikované eseji Kritika obhajoby ekonomických, 

sociálních a kulturních práv (A Critique of Economic, Social and Cultural Rights 

Advocacy) píše o důležitosti ochrany lidských práv, která však definuje pouze jako práva 

občanská a politická. Na úvod je v následujícím odstavci nutné vymezit jeho vnímání 

definice lidských práv, které následně vysvětluje, proč nepovažuje ESC práva za lidská 

práva.  

Co se týče jeho pojetí práv občanských a politických, zdůrazňuje, že zvláštním 

zájmem mezinárodní společnosti by měla být ochrana těchto lidských práv před výkonem 

státní moci. Nepopírá, že státy potřebují rozsáhlé pravomoci zejména pro zajištění veřejné 

bezpečnosti, nicméně je nutné zavést účinná opatření, jež zabrání překročení stanovených 

hranic, a to formou zákonů. Seskupil proto oblasti ochrany lidských práv do dvou okruhů: 

1. lidská práva, pro která platí absolutní pravidla, tj. nelze je za žádnou cenu porušit, a 2. 

lidská práva, která jsou podmíněná, tj. u kterých absolutní ochrana nemusí být žádoucí a 

lze přijmout určitá omezení nutná k ochraně lidských práv a zajištění veřejné bezpečnosti . 

Do prvního okruhu spadá svoboda (resp. neexistence otroctví) a důstojnost (resp. zákaz 

mučení). Do druhého okruhu pak rovnost, spravedlnost, humanita (např. zákaz útoků na 

civilisty v ozbrojených konfliktech, které však nevylučují útoky na vojenské cíle 

s nezamýšleným dopadem na civilní životy nepřiměřené jejich vojenské hodnotě) a 

autonomie (respekt k soukromí jednotlivce, nevylučující však např. možnost prohlídek 

osob a majetku k zajištění bezpečnosti). Rozsah, v jakém mohou být práva, která jsou 

podmíněná, omezena, a postupy používané ke stanovení těchto limitů jsou předmětem 

neustálých neshod a debat v mezinárodní společnosti. Jeho důležitou myšlenkou je, že 

porušování těchto lidských práv není odůvodnitelné rozdíly a nedostatky ve státních 

zdrojích (Neier, 2016). 

 Oproti tomuto argumentu tedy staví ESC práva, a to i přesto, že uznává, že lidé 

potřebují a vyžadují např. určité ekonomické „výhody“ jako je přístup k potravě, vodě, 

bydlení, vzdělání, zdravotní péči, aj. Tvrdí však, že v těchto výhodách hrají nevyhnutelnou 

roli ekonomické zdroje států a nelze je zajistit pouhými omezeními či nařízeními vlád. 

Naopak vyžadují po státech obtížná vyjednávání a rozhodování ohledně alokace svých 

vlastních ekonomických zdrojů. Při konfrontaci této situace si však nejsou všechny státy 

rovny. Neier na příkladech ukazuje, že porovnáme-li např. zajištění povinné základní 
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školní docházky pro všechny děti v nejchudších státech světa a otázku dostupnosti 

vysokoškolského vzdělání v rozvinutých zemích, je jasné, že tyto výhody zcela závisí na 

dostupnosti finančních prostředků daných států (Neier, 2016). 

 Tento argument dále rozvádí jako rozdíl v obhajobě a naplňování lidských práv a 

ESC výhod, které definuje jako „cíle“, které se odehrávají na různých místech, různými 

prostředky a v souladu s různými kritérii. Advokacie za lidská práva v pojetí Neiera 

zahrnuje snahu přesvědčit vlády, aby dodržovaly národní a mezinárodní normy, ke kterým 

se zavázaly. Advokacie za ESC cíle však vyžaduje přesvědčování vlád, aby se zapojily do 

přerozdělování svých ekonomických zdrojů, např. poskytování finančních prostředků pro 

výhody jako je zdravotní péče nebo bydlení (Neier, 2016). 

 Neier však pokračuje ještě dál a tvrdí, že nejen nemohou být ESC cíle lidskými 

právy, ale zároveň také nesplňují argument vzájemné provázanosti dle Sena, neboť naopak 

mohou být ve vzájemném sporu. To se snaží ukázat na konkrétním příkladu rozvoje Indie a 

Číny. Obě země v posledních desetiletích dosáhly pokroku v omezování chudoby svých 

obyvatel rychlou industrializací, která byla umožněna dostupností levných fosilních paliv, 

zejména uhlí. Spotřebou tak obrovského množství fosilních paliv však došlo k vysoké 

úrovni znečišťování ovzduší, které ve svém důsledku vedlo k nárůstu mnoha druhů 

vážných onemocnění (tedy podporou lidských práv a ekonomického růstu došlo 

k porušování ESC cílů) (Neier, 2016). 
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4 Lidská práva v rozvojové politice EU 

 Než bude možné se dostat k rozebírání přístupu EU k lidským právům v rámci její 

rozvojové politiky, je nutné nejdříve pro pochopení kontextu přiblížit vývoj a historické 

milníky externích vztahů EU s partnerskými zeměmi. Ty se nejprve nacházely zejména 

v Africe, poté také v Karibiku a Pacifiku, a dnes jde o partnerské státy na celém světě. 

Rozvojová spolupráce evropských zemí zpočátku především reagovala na historické 

události druhé poloviny 20. století. Teprve po vyřešení vztahů členských zemí Evropských 

společenství s jejich bývalými koloniemi a zámořskými územími a po ustavení rozvoje 

nezávislého na preferenčních vztazích a jako konceptu, na který má každá země právo, se 

začala tvořit více cíleně.  

V počátcích rozvojové spolupráce šlo především o spolupráci ekonomickou 

s účelem udržet si výhodné, preferenční obchodní vztahy s bývalými koloniemi. Avšak 

ostatní členové Evropských společenství, kteří historicky neměli vlastní zámořská území, 

viděli tyto preferenční vztahy jako ohrožení obchodu na evropském kontinentu a jako 

nerovný přístup k ekonomickým příležitostem. Jejich politickým tlakem tak došlo nejdříve 

ke sjednocení postoje všech členských států Evropských společenství ohledně spolupráce 

s externími státy, poté začalo pomalu docházet k přeměně této spolupráce z podoby čistě 

obchodních vztahů k podpoře komplexnějšího rozvoje partnerských států. I přesto však 

lidská práva dlouhou dobu v rozvojové spolupráci téměř nefigurovala, především proto, že 

spolupráce byla definována hlavně ekonomickým růstem. Teprve od 80. let 20. století 

začaly do rozvojové spolupráce pronikat také politické cíle a s nimi i první zmínky o 

lidských právech. V té době nejdříve občanských a politických, avšak ruku v ruce 

s celosvětovým vývojem vnímání lidských práv také postupně ESC práv.  

Součástí této kapitoly je snaha zachytit a analyzovat celý vývoj rozvojové politiky 

EU, jelikož i jeho počátky jsou k pochopení této problematiky nezbytné. Je však předem 

jasné, že zpočátku bude dokumentů k analýze spíše méně, a naopak čím více komplexnější 

se rozvojová politika stávala, tím více dokumentů, jak oficiálních, tak interních (např. 

různé pracovní postupy a doporučení) bylo vytvořeno. Není tedy v kapacitních možnostech 

této práce zachytit a zanalyzovat naprosto všechny relevantní dokumenty, zejména ty 

vytvořené v 21. století, v rámci sestavování práce a třídění sesbíraných dat však byly 

vybrány ty zásadní, které buď jsou součástí oficiálních smluv a institucionálního rámce 
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EU, nebo jsou relevantní jiným způsobem, např. výrazně posunují téma lidských práv 

v rozvojové spolupráci EU.  

Analyzovaná data a dokumenty byly vytřízeny dle data jejich vzniku, pro orientaci 

ve vývoji rozvojové spolupráce EU a pro samotnou analýzu jejích proměn v čase je to tak 

přehlednější. I tato kapitola je tedy pojata a rozdělena dle období vývoje rozvojové 

spolupráce EU, od počátku její tvorby, přes první zmínky o lidských právech, důkladné 

rozebrání dokumentů rozvojové politiky v ustavujících smlouvách EU i politických 

prohlášeních apod., až po analýzu stávající situace a hodnocení dalších mezinárodních 

organizací. 

 

4.1 Formování společné rozvojové spolupráce evropských zemí 

Za počátek společné rozvojové spolupráce je možné označit část IV. Smlouvy o 

Evropském hospodářském společenství (dále EHS) z roku 1957 obsahující „Prováděcí 

dohodu o přidružení zámořských a výsostných území ke Společenství“ (Adamcová, 20016, 

s. 86). Ta byla kompromisem mezi v té době čtyřmi členskými státy EHS se zámořskými 

teritorii4 a ostatními členy EHS ohledně vztahů s těmito teritorii. Podstatou Prováděcí 

dohody bylo opuštění od preferenčních obchodních vztahů těchto čtyř členských států se 

svými zámořskými teritorii a zpřístupnění jejich vlastních trhů všem členům EHS rovným 

dílem výměnou za to, že EHS bude jednotně finančně podporovat rozvoj těchto teritorií. 

Součástí Prováděcí dohody bylo mimo jiné také vytvoření fondu pro rozvoj přidružených 

zámořských a výsostných území mimo rozpočet EHS, což z něj v podstatě dělalo 

předchůdce Evropského rozvojového fondu (1957–2021) (Frisch, 2008, s. 2–3; Evropská 

komise, 2016). 

Rozvojová politika se začala formovat hlavně směrem k africkým zemím, 

vzhledem k historickému kontextu a vztahům s těmito státy během a po dekolonizaci. 

Kvůli historickému vývoji a získání nezávislosti většiny afrických zemí v roce 1960 bylo 

nutné upravit Prováděcí dohodu a vztahy s novými africkými státy smluvně zaštítit. Reakcí 

na nové dění byly dvě Dohody z Yaoundé, uzavírané vždy na pět let, první v období 1964–

1969, druhá 1969–1974. První dohoda zachovávala podmínky stanovené Prováděcí 

 

 
4 Francie, Belgie, Itálie, Nizozemsko 
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dohodou z roku 1957, během druhého období však začalo docházet ke střetům mezi 

členskými státy Evropských společenství. To zejména proto, že dohoda nebyla výhodná 

pro všechny členské státy stejným způsobem. Evropská rozvojová spolupráce v této době 

byla také označována jako neokoloniální, hlavně kvůli podobě vztahů mezi členy 

Evropských společenství a partnerskými zeměmi. Tehdejší podoba vztahů totiž cílila 

především na ekonomický růst, ale také byla vytvářena jednostranně a partnerské země se 

často vyjednávání o podobě jejích podmínek nemohly účastnit (Frisch, 2008, s. 4). Zároveň 

bylo potřeba vyřešit podobu vztahů se zeměmi britského Commonwealthu po vstupu Velké 

Británie do Evropských společenství, což bylo provedeno tzv. přidružovací dohodou, která 

zachovávala tehdejší status quo. Dohody z Youandé I. a II. po jejich vypršení nahradily 

Dohody z Lomé I. až IV. (1975–2000), opět platné vždy na pětileté období, až na Dohodu 

z Lomé IV., která byla v roce 1995 prodloužena o dalších pět let. První dohoda byla 

podepsána se 46 zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku a reagovala na již zmíněnou kritiku 

podoby rozvojové spolupráce coby kolektivního neokolonialismu, a proto se snažila 

zdůrazňovat prvky partnerství a diskontinuity s předešlým uspořádáním vztahů (Jelínek, 

Kroužek, Náprstek, 2003). Doposud se rozvojová spolupráce soustředila hlavně na 

ekonomický růst partnerských zemí. Součástí první Dohody z Lomé I. byly prvky 

průmyslové spolupráce a nástroje proti výkyvům cen některých klíčových komodit na 

světových trzích, na kterých byly partnerské země ekonomicky závislé. Každá další 

dohoda z Lomé pak byla více a více politicky zaměřená, a v třetí dohodě byla vůbec 

poprvé zmíněna i lidská práva (Frisch, 2008, s. 18; Adamcová, 2006, s. 96–98). 

 

4.2 První zmínky o lidských právech v rozvojové spolupráci Evropských 

společenství 

 Dohoda z Lomé II. přijatá v roce 1979 byla stále primárně zaměřená na 

ekonomický růst a industriální rozvoj a neobsahovala tak ve své finální verzi zmínky o 

lidských právech jako takových. Během jejího vyjednávání však docházelo k diskuzím o 

inkluzi ustanovení na téma lidských práv a v samotné dohodě lze nalézt narážky především 

na ESC práva. Nachází se v ní mimo jiné prohlášení kolektivní rozhodnutí zintenzivnit 

společné úsilí o hospodářský rozvoj a sociální pokrok států Afriky, Karibiku a Pacifiku 

(dále států ACP), a tak zajistit větší blahobyt jejich obyvatel.  
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Ustanovení 1 Článku 5 Dohody z Lomé II. (The Second ACP-EEC Convention, 

1980) zmiňuje, že v rámci předešlých ustanovení týkajících se obchodních vztahů může 

dojít k zákazu nebo omezení dovozu, vývozu nebo zboží v tranzitu, dojde-li k ohrožení 

veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, 

ochrany národních cenností umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo 

ochrany průmyslových a komerčních nemovitostí. Nelze však hovořit o tomto ustanovení 

jako o závazku k naplňování lidských práv. Článek 14 uvádí, že v případě nutnosti použití 

ochranných prostředků trhu dle předchozích článků zváží Rada EU na žádost smluvní 

strany socioekonomické důsledky takových rozhodnutí. Toto prohlášení již lze do určité 

míry považovat za snahu ochránit některá sociální a ekonomická práva obyvatel členských 

a partnerských států, ani tento článek však nelze označit za závazek k ochraně a naplňování 

lidských práv. I když tedy Dohoda z Lomé II. obsahuje témata týkající se ESC práv, 

explicitně je nezmiňuje a na lidská práva se v textu neodvolává. I přes to je však ve vývoji 

rozvojové spolupráce důležitým aspektem co se týče zákulisního vyjednávání této dohody, 

během kterých již diskuze na téma lidských práv probíhala a jistý politický tlak na jejich 

začlenění, především ze strany Evropského společenství, byl viditelný. 

Při vyjednávání dohody státy ACP však odmítaly zahrnout ustanovení podporující 

lidská práva, a to i přes to, že Evropské společenství na jejich zmínění trvalo. Postojem 

států ACP v této otázce bylo především to, že nechtěly, aby se Společenství vměšovalo do 

vnitřních záležitostí států. Argumentovaly tak tím, že v dohodě o ekonomických vztazích 

není zahrnutí lidských práv nezbytné. K tomuto postoji se sice Společenství stavělo 

nesouhlasně, výsledkem vyjednávání však bylo, že dohoda podobné prohlášení ve smyslu 

naplňování lidských práv dále nerozebírala (Garnick, Cosgrove Twitchett, 1979, s. 548–

549). Nutno dodat, že v této chvíli nebyly zmínky o lidských právech součástí ani 

zakládajících smluv Evropského společenství, v Římských smlouvách se pouze objevuje 

požadavek na demokratický režim členských států (Garnick, Cosgrove Twitchett, 1979, s. 

542–543). 

Významově v této dohodě Evropské společenství vyjádřilo ochotu pomoci 

prosazovat ekonomická práva (ač tento pojem explicitně zmíněn v textu nenajdeme) 

v partnerských zemích. Pro historický kontext této dohody je také zajímavá otázka 

sociálních práv, která mohla být dalším faktorem bránícím Evropskému společenství trvat 
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na ustanovení o lidských právech. Doposud totiž ve vyjednáváních předešlých nebo 

podobných dohod se státy ACP figurovaly pouze dva aspekty sociálních práv. První se 

týkal ekonomických a sociálních práv státních příslušníků států ACP pracujících na území 

Evropského společenství, druhý se týkal podmínek, za nichž se ve třetích zemích (v 

dohodě myšleno partnerských zemích, pozn. autorky) vyrábí zboží vyvážené na trh 

Evropského společenství. Oba aspekty byly v té době v Evropě politicky citlivé téma. Státy 

ACP totiž požadovaly stejné podmínky pro své pracovníky ve státech Společenství, jako 

mají občané Společenství, tzn. např. včetně sociálního pojištění. Argumentovaly pak tím, 

že existující dohoda mezi Společenstvím a Alžírskem, Marokem a Tuniskem stejné 

pracovní podmínky jejich občanům zajišťuje, a chtěli tak v rámci vlastní dohody stejné 

výhody. Na to však Společenství v té době reagovalo negativně, a také proto na ustanovení 

o lidských právech v dohodě nejspíše nakonec tolik netrvalo (Garnick, Cosgrove 

Twitchett, 1979, s. 556). 

 Podoba Dohody z Lomé II. však neznamenala stagnaci na poli lidských práv 

v mezinárodní politice. Docházelo k posunu v mezinárodním dění, a to jak přijetím Africké 

charty lidských práv a práv národů, tak vývojem na půdě OSN, na kterém se podílely také 

smluvní státy dohod z Lomé. Začalo tak postupně docházet k začleňování zmínek o 

lidských právech do různých dílčích dokumentů Společenství týkající se také rozvojové 

spolupráce. Tím bylo např. Pisaniho memorandum z října 1982, ve kterém byly vůbec 

poprvé zmíněny základní cíle rozvojové politiky zemí Evropského společenství. Zahrnuta 

byla hlavně podpora partnerských států v jejich vlastním úsilí v rozvojových aktivitách, 

v zajišťování potravinové soběstačnosti, rozvoji lidských zdrojů a vlastních vědeckých a 

výzkumných kapacit, respektování odlišných kultur, apod. Důraz byl kladen na oblast 

zemědělství, ale zmíněno bylo např. také životní prostředí (Adamcová, 2006, s. 88–89).  

To zapříčinilo také významný posun při vyjednávání Dohody z Lomé III (ACP-

EEC Convention Lomé III, 1985). V té byly vůbec poprvé zmíněny závazky vůči lidským 

právům. V Preambuli, která znovu potvrzuje dodržování Charty OSN všemi smluvními 

stranami, v Článku 4 uvádějícím lidskou důstojnost jako cíl spolupráce a v Opčním 

protokolu k Článku 4 rozebírajícím koncept lidské důstojnosti. Použitý jazyk v dohodě se 

však záměrně vyhýbá použití termínu „lidská práva“ a nahrazuje jej termínem „lidská 

důstojnost“. Významově je jasné, že dokument hovoří o lidských právech, terminologie 
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v této oblasti je však více než opatrná. Dohoda se také neodkazuje na existující 

mezinárodní dohody a instrumenty pro dodržování lidských práv, mimo Chartu OSN. 

Poněkud překvapivě však dohoda obsahuje specifické reference na ESC práva, aniž by 

jakkoli explicitně zmiňovala práva občanská a politická. Zajímavé je, že ESC práva byla 

do dohody zahrnuta jako ústupek státům ACP vzhledem k zaměření dohody na 

ekonomický rozvoj (Kamminga, 1989, s. 31). Oproti Dohodě z Lomé II. tak došlo 

k výraznému posunu ve vyjednávání otázek ESC práv nástupní dohody, kdy se podařilo 

jejich aspekty do dohody zahrnout.  

 

4.3 Ustavení rozvojové spolupráce v institucionálním rámci 

V 90. letech docházelo k předefinování konceptu rozvoje na celém světě, ke 

kterému docházelo ruku v ruce se světovým vývojem v oblasti postupného otevírání 

ekonomických systémů jednotlivých států. Tuto změnu ovlivnil nejen konec Studené války 

a ekonomický vývoj v Evropě (postupné rozšiřování členů Evropského společenství, 

budování hospodářské a měnové unie, přijetí společné měny apod.), ale také vývoj ve světě 

(např. genocida ve Rwandě v roce 1994) a vývoj vedený kritikou rozvoje pojatého jako 

ekonomický růst. V kapitole 3.1 již zmíněný post-Washingtonský konsensus zahájil 

postupný přechod k otevřené ekonomice s důrazem na lokální vlastnictví (tedy vlastní 

odpovědnost za rozvoj samotnými státy), flexibilitou partnerských vztahů 

danou individuálním pojetím rozvoje každého státu (tedy místní systémové odchylky, 

různé tempo reforem apod), atd. (Fine, 2006; Robinson, 2005, s. 28–32). S tím souvisel 

také větší důraz na záchranné sítě pro omezování chudoby, což otevřelo dveře tzv. 

lidskému rozvoji a tím poskytlo také více prostoru ESC právům v rozvojové spolupráci. 

S přijetím Smlouvy o EU v roce 1993 se rozvojová spolupráce dostala do druhého 

pilíře smlouvy, a tím tak do institucionálního rámce EU. Dle smlouvy má mimo jiné 

rozvojová spolupráce přispívat k ochraně demokracie, lidských práv, základních svobod a 

právního státu. Potvrzuje také závazek členských států tyto zásady dodržovat a směřovat 

k naplňování cílů schválených OSN a dalšími mezinárodními organizacemi. Podle Hlavy 

XVII., Článku 130u má politika EU v rozvojové spolupráci podporovat „trvalý 

hospodářský a sociální rozvoj rozvojových zemí, a především těch nejvíce znevýhodněných 

z nich, hladké a postupné zapojení rozvojových zemí do světového hospodářství, boj proti 
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chudobě v rozvojových zemích.“ (Úřední věstník Evropské unie, 2012) V Článku 130v se 

uvádí, že „Unie přihlédne k cílům uvedeným v Článku 130u při uskutečňování politik, 

které by mohly mít vliv na rozvojové země.“ (Úřední věstník Evropské unie, 2012) V roce 

1997, s platností od roku 1999, došlo k prodloužení tohoto znění rozvojové spolupráce také 

Amsterdamskou smlouvou (1997).  

 V Dohodě z Lomé IV. z roku 1990 (Fourth ACP-EEC Convention, 1991), 

revidované dohodou z roku 1995, už se použitá terminologie neschovává za vágní, 

nedostatečně definované pojmy, ale již specificky hovoří o lidských právech, vládě práva a 

demokracii. Článek 5 vůbec poprvé zmiňuje lidská práva jako taková v hlavním textu 

dohody. Uvádí, že rozvojová politika a spolupráce jsou úzce propojeny s dodržováním a 

naplňováním základních lidských práv a demokratických zásad, upevňováním právního 

státu a řádnou správou věcí veřejných. Tentýž článek činí tyto zásady oblastmi společného 

zájmu a základními prvky dialogu mezi smluvními stranami. To lze považovat za 

přelomové v kontextu rozvojové spolupráce evropských států. V souladu s dohodou byly 

učiněny také kroky ohledně rozpočtu EDF, ve kterém byla vytvořena kapitola na 

institucionální a administrativní reformy s cílem demokratizace a ustavení právního státu. 

Ze společného rozpočtu pak byla vytvořena kapitola na podporu lidských práv a 

demokracie v partnerských zemích (Komise Evropských společenství, 1998).  

V komunikaci Evropské komise Radě EU a Evropskému parlamentu z roku 1998 o 

výzvách partnerství EU a ACP zemí ohledně demokratizace, právního státu, respektování 

lidských práv a řádné správy věcí veřejných, používá Evropská komise jazyk OSN, když 

mluví o lidských právech v rozvojové spolupráci. Ta jsou podle ní univerzální, nedělitelná 

a vzájemně provázaná, zavazují k jejich respektování všechny vládní struktury a nesmí být 

omezena. Ať již jsou svou povahou občanská, politická, ekonomická, sociální nebo 

kulturní, musí být respektována v celé jejich míře (Komise Evropských společenství, 

1998). Revize Dohody z Lomé IV. také uvádí, že Evropa se stále častěji jednohlasně 

uchylovala k pozastavení benefitů ekonomických vztahů s partnerskou zemí ACP, když se 

ukázalo, že v ní dochází k porušování lidských práv. Ukazuje to tak reakci EU na rostoucí 

význam lidských práv jak v mezinárodní politice, tak v rozvojové spolupráci, jelikož 

doložky o možnosti pozastavení spolupráce obsahovaly také Dohody z Lomé II. i III., 

jejich použití však nebývalo tak časté (Arts, Byron, 1997, s. 83). 
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Po vypršení platnosti Dohody z Lomé IV. byla přijata Dohoda z Cotonou platná od 

roku 2000 na dvacet let. Nová dohoda navazovala na světové dění v oblasti rozvoje a 

obsahovala posun v politické oblasti, kdy ještě více zdůrazňuje důležitost demokracie, 

lidských práv a právního státu, a dokonce zmiňuje, že v případě porušení těchto zásad je 

možné naprosté přerušení rozvojové pomoci a jejího financování s daným partnerským 

státem (Opršal, 2014, s. 70–71). 

V roce 2000 vzniklo také Společné prohlášení Rady EU a Evropské komise o 

rozvojové politice EU, jež bylo vítáno také Evropským parlamentem. Prohlášení přišlo 

s reformou managementu vnější asistence a novým schématem pro implementaci 

rozvojové politiky. Nové schéma je založeno na principu udržitelného, spravedlivého a 

participačního lidského a sociálního rozvoje. Podpora lidských práv, demokracie, vlády 

práva a řádné správy věcí veřejných jsou jeho nedílnou součástí (Commission of the 

European Communities, 2001). 

Vývoj rozvojové spolupráce a její ustanovení v institucionálním rámci provázelo 

v 90. letech 20. století nadšení z úspěchu procesu demokratizace ve světě. Rozvojový 

program OSN (dále UNDP) uvádí, že s koncem Studené války žily ¾ světové populace 

v demokratických režimech, oproti počátku 20. století, kdy naopak více než polovina 

lidstva žila pod koloniální vládou a občanská a politická práva nebyly dostupné pro 

všechny občany stejným dílem v žádném státě na světě (UNDP, 2000). Zároveň byla však 

rozvojová spolupráce poznamenána světovým zklamáním nad nedostatečnou efektivitou 

rozvojové pomoci a jejího selhání v omezování chudoby, především v subsaharské Africe. 

To bylo problematické z několika důvodů, od nespravedlivých obchodních politik 

zvýhodňujících rozvinutější státy, až po dluhovou krizi „globálního jihu“ v 70. letech 

zapříčiněnou nezodpovědnými půjčkami poskytovanými bankami, vládami a 

mezinárodními rozvojovými organizacemi „globálního severu“. Reakcí na tento vývoj byla 

koncem tisíciletí iniciativa OSN, tzv. Deklarace tisíciletí, obsahující osm cílů (Millenium 

Development Goals) zaměřených na různé aspekty rozvoje a problémů s nimi spojených. 

Zastřešujícím cílem bylo snížení počtu osob žijících za méně než 1 americký dolar na den 

o polovinu do roku 2015 (UNGA, 2000; Mccloskey, 2021, s. 252–253). 
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4.4 Bezpečnost jako nový aspekt rozvojové spolupráce 

V roce 2001 reagovala EU stejně jako většina států světa na vyhrocenou 

bezpečnostní situaci v souvislosti s teroristickými útoky v USA a v návaznosti na ně na 

válku proti terorismu na světě. Novým hnacím motorem vnější politiky EU se k 

pokračující liberalizaci obchodu stala právě bezpečnost. Oba aspekty vytvořily z EU 

globální mocnost, což, jak se ukázalo, vstoupilo do přímé konfrontace s principy rozvojové 

spolupráce a univerzalitou lidských práv (Koeb, 2008, s. 1–16; McCann, 2021, s. 102).  

Kromě oficiálních dokumentů a dohod v této kapitole je také zajímavé zákulisí 

vyjednávání mezinárodních vztahů. Měnící se rozvojová spolupráce EU vyvolávala 

poněkud rozpačité emoce mezi partnerskými státy. Vztahy mezi EU a zeměmi ACP 

ochladly především po summitu Světové obchodní organizace (dále WTO) v Cancúnu 

v roce 2003, kdy početná EU delegace odmítla přijmout desítku zástupců ACP zemí 

k diskuzím ohledně sociálních a ekonomických politik majících vliv na rozvoj tohoto 

regionu. Spory vyústěné v tento summit byly zeměmi ACP vnímány jako neokoloniální 

přístup k rozvoji, se kterým nemohly udržet krok (McCann, 2021, s. 100). 

Vzhledem ke zvýšené potřebě předcházet konfliktům a důrazu na zajištění 

bezpečnosti ve světě byly do návazné Dohody z Cotonou přidány také prvky peace-

buildingu a prevence konfliktů (Opršal, 2014, s. 70–71). Je zde vidět určitý posun v oblasti 

uplatňování sankcí v případě, že v partnerských státech dochází k porušování lidských 

práv. EU však doposud na podobné situace spíše reaguje podobnými represivními 

prostředky, namísto proaktivního přístupu a spolupráce v oblasti lidských práv. Dohody a 

smlouvy sice lidská práva zmiňují jako důležitý aspekt rozvojové spolupráce, na samotné 

téma však neexistuje mnoho iniciativ, které by přenesly teorii v praxi a aktivně vedly 

k naplňování lidských práv v rámci rozvojové politiky EU.  

EU nakonec na tuto kritiku zareagovala a začala vnímat potřebu aktivněji se podílet 

v otázce lidských práv i mimo tyto oficiální dohody, a tím dát najevo důležitost tématu pro 

externí vztahy s partnerskými zeměmi. Evropská komise tak v roce 2001 vydala dokument 

„Role Evropské unie při prosazování lidských práv a demokratizace ve třetích zemích“ 

(The European Union’s Role in Promoting Human Rights and Democratization in Third 

Countries). Zajímavý je především proto, že doposud podobné dokumenty Evropské 

komise obsahovaly pouze běžná shrnutí již existujících a dostupných nástrojů a iniciativ na 
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podporu lidských práv implementovaných v EU. Na rozdíl od těch však tento dokument 

také identifikuje hlavní politické oblasti a v nich tzv. akční body, ve kterých může hrát 

Evropská komise efektivnější roli v dosahování demokratizace a naplňování lidských práv, 

spolu s dalšími institucemi EU. I když se v průvodním prohlášení zdůrazňuje, že EU se 

zasazuje o univerzalitu a nedělitelnost všech lidských práv a odkazuje se na Světovou 

konferenci o lidských právech ve Vídni z roku 1993, je v dokumentu použita široká a 

nekonkrétní terminologie, a samotný pojem lidská práva není výslovně definován 

(Commission of the European Communities, 2001). I tak jde však svým způsobem o 

přelomový dokument, kdy se lidská práva dostávají do popředí rozvojové spolupráce a 

stávají se objektem proaktivního přístupu EU ke smysluplnému rozvoji v partnerských 

zemích. 

Ve sdělení Evropské komise Radě EU a Evropskému parlamentu z roku 2004 

s názvem „Rozvojová politika EU“ se zmiňuje propojenost politiky s demokracií, lidskými 

právy, vládou práva a nastolením míru. Sdělení se snaží vymezit politiku k těmto pojmům, 

které však dále explicitně nedefinuje, což je poněkud nešťastné co se významového obsahu 

týče. Zmiňuje však, že je třeba, aby i ostatní politiky EU s přesahem do vnějších vztahů, 

jako obchodní nebo zemědělská politika, podporovaly rozvoj partnerských zemí v těchto 

intencích (Commission of the European Communities, 2004). Je tedy možné z tohoto 

sdělení vyvodit jakousi nedefinovanou podporu ESC práv, avšak na to, že sdělení mělo být 

shrnutím podoby rozvojové politiky a aktivit Evropské komise v této oblasti, neobsahuje 

text výslovně s touto skupinou práv žádnou spojitost.  

Členským státům EU i samotným institucím bylo jasné, že je třeba vyjednat novou 

podobu rozvojové politiky s ohledem na celosvětový vývoj nejen v oblasti naplňování 

lidských práv. Bylo třeba stanovit konkrétní cíle této politiky a sjednotit existující aktivity 

tak, aby významově souzněly s definovanými zásadami a principy samotné EU. Důraz na 

různé tematické části dosavadní politiky nebyl jednotný a bylo třeba ji aktualizovat ve 

vztahu k současným výzvám i trendům. V roce 2005 proto jednotnou rozvojovou 

spolupráci EU zastřešil tzv. Evropský konsens o rozvoji kladoucí důraz na komplexní 

přístup k rozvoji a eliminaci chudoby ve světě (Adamcová, 2006, s. 93).  

Ve společném prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise 

k Evropskému konsensu o rozvoji z roku 2006 potvrzuje EU své rozvojové cíle v oblasti 
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vymýcení chudoby na světě a pomoci tvořit stabilní a spravedlivý svět. V praxi jde o 

vytvoření nového rámce pro implementaci rozvojové politiky EU, jehož základ je 

v principu udržitelného, spravedlivého a lidského a sociálního rozvoje. Rámec tak spojuje 

důležitá politická témata EU jako lidská práva, demokracii, vládu práva a řádnou správu 

věcí veřejných. Jak již název napovídá, jedná se o společný postoj – konsensus – nejen 

institucí EU v oblasti rozvojové spolupráce, ale také na úrovni členských států, co se týče 

jejich bilaterální rozvojové spolupráce. První část Konsensu se týká vize EU o rozvoji a 

identifikuje společné zásady, hodnoty, cíle a principy. Navazující druhá část popisuje 

rozvojovou politiku vedenou vizí definovanou v první části dokumentu, včetně 

konkrétních kroků a aktivit k jejímu dosažení. Významově je v dokumentu definován 

pojem udržitelný rozvoj, jež zahrnuje rozvojové aktivity od demokratické správy věcí 

veřejných až po politické, ekonomické a sociální reformy podporující lidská práva. Tyto 

aktivity pak jmenuje jako nezbytné pro vymýcení chudoby a dosažení udržitelného 

rozvoje, podporující dosažení Rozvojových cílů tisíciletí (The Official Journal of the 

European Union, 2006a).  

Rozvojová politika EU se tak, zdá se, rozhodla vydat směrem k vnímání všech 

lidských práv, občanských a politických stejně jako ESC práv, jako nepostradatelného 

základu pro rozvoj. V návazných dokumentech a sděleních institucí EU bude možné vidět, 

zda se tímto politika v praxi zvládla řídit, anebo z politických či jiných důvodů 

upřednostňuje jednu skupinu práv před druhou, a případně zda naopak neposouvá vnímání 

lidských práv a jejich naplňování od základů rozvoje k jeho cílům. 

 

4.5 Směrem ke komplexní politice rozvoje? 

Rozvojová spolupráce a pomoc se začaly dostávat do popředí mezinárodní politiky 

nejen kvůli objemu finančních prostředků, který byl ve hře, ale také z hlediska efektivnosti 

poskytované pomoci a aktivit implementovaných v jejím rámci. Nejen donoři, ale také 

neziskové organizace zabývající se dopady a jejich hodnocením na úroveň dosažených 

výsledků v rozvoji, začaly vnímat rozdíly mezi používanými nástroji rozvojové spolupráce 

s ohledem na tematický, historický i společenský kontext v dané rozvojové zemi. Tyto 

rozdílné přístupy a nedostatečná koordinace donorů byly nejen neefektivní v dosahování 

žádaných výsledků, ale také velmi nákladné. Reakcí byly mezinárodní snahy o zajištění co 
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nejvyšší efektivnosti poskytovaných prostředků skrze rozvojovou spolupráci (Opršal, 

2016, s. 92).  

Mezinárodní i bilaterální donoři si začali uvědomovat důležitost harmonizace 

rozvojové pomoci, včetně lepší koordinace aktivit a poskytování dat o poskytnuté pomoci. 

Výsledkem těchto snah byl např. Monterreyský konsensus přijatý v roce 2002 zaměřený na 

konzistenci mezinárodních finančních institucí a systémů a harmonizaci finančních zdrojů 

pro rozvoj (United Nations, 2003). V roce 2003 byla přijata Římská deklarace na základě 

jednání z Prvního Fóra na vysoké úrovni o harmonizaci pomoci, ve které byly poprvé 

zmíněny principy efektivity rozvojové spolupráce, jako např. poskytování pomoci dle 

vlastních priorit a načasování partnerských států, a která také zahrnovala závazky ohledně 

zefektivnění managementu spolupráce (OECD, 2019; OECD, 2003).  

V roce 2005 byla přijata Pařížská deklarace o efektivnosti rozvojové pomoci, 

vytvořená na základě vyjednávání ministrů jak donorských, tak partnerských států 

odpovědných za rozvojová témata a zástupců multilaterálních i bilaterálních institucí 

věnujících se rozvojové spolupráci během druhého Fóra na vysoké úrovni o harmonizaci 

pomoci v Paříži. Vyjednávání vyústilo ve zmíněnou deklaraci, která cílila na efektivnější a 

transparentnější poskytování rozvojové pomoci. Na tomto vyjednávání se aktivně účastnily 

také instituce EU, Evropská komise a Evropská investiční banka, ale také Evropská banka 

pro obnovu a rozvoj (dále EBRD). Mezi přijatá opatření patřil např. důraz na podporu 

národních rozvojových strategií partnerských států, vyšší odpovědnost za poskytovanou 

pomoc donorů i partnerských států vůči vlastním občanům (také vzhledem k tomu, že 

k rozvojové spolupráci se používají prostředky ze státních rozpočtů), odstraňování a 

předcházení duplicitě poskytované pomoci (poměrně častý jev zapříčiněný nedostatečnou 

koordinací donorů) nebo zjednodušování postupů pro poskytování finančních prostředků 

v rámci rozvojové spolupráce. Deklarace tak reagovala na identifikované slabiny 

poskytované pomoci v oblasti např. nedostatku institucionálních kapacit partnerských zemí 

v uplatňování rozvojových aktivit, nedostatečná inkluze mezinárodních aktivit do 

rozvojových programů partnerských států, korupce a netransparentnost při přidělování 

poskytnutých zdrojů k činnostem cílícím na omezování chudoby a trvale udržitelný rozvoj 

(OECD, 2005). Tento vývoj je důležitý pro kontext vzniku a obsahu dalších dokumentů 

EU týkající se rozvojové spolupráce, zejména proto, že snahy o vyšší efektivitu 
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poskytované pomoci vedly ke komplexnějšímu přístupu k rozvoji, který vedl ke stále 

důslednějšímu zahrnování lidských práv do rozvojových politik. 

O rok později a v návaznosti na dění ohledně přístupu k rozvoji a efektivnosti 

rozvojové pomoci v mezinárodní sféře, např. na již zmíněný Evropský konsens o rozvoji 

anebo Monterreyský konsensus (2002) či na Pařížskou deklaraci o efektivnosti rozvojové 

pomoci (2005), vydala Evropská komise dokument, jež lze přeložit jako „Správa věcí 

veřejných v Evropském konsensu o rozvoji – Směrem k harmonizovanému přístupu v 

rámci Evropské unie“ (Governance in the European Consensus on Development – 

Towards a Harmonised Approach within the European Union). Cílem dokumentu bylo 

začlenit závazky a základní principy demokratické správy věcí veřejných do jediného 

politického rámce a zároveň zdůraznit význam řádné správy věcí veřejných pro plnění 

rozvojových cílů EU a Rozvojových cílů tisíciletí. Dokument nově diskutuje problém 

definice lidských práv, což je možné brát jako přidanou hodnotu dokumentu oproti 

předchozím komunikačním sdělením Evropské komise. Co se týče naplňování lidských 

práv, dokument vytváří jakýsi mechanismus, jež umožní partnerským zemím ACP přístup 

k dodatečnému financování dle závazků v oblasti řádné správy věcí veřejných a jejich 

plnění. Mechanismus se skládá z šesti kroků pro posouzení stavu vládnutí a dodržování 

vlády práva a sledování těchto trendů v průběhu času (Commission of the European 

Communities, 2006). Z dokumentu tedy na jednu stranu vyplývá provázanost lidských 

práv s řádnou správou věcí veřejných, ale zároveň dokument významově naznačuje, že 

řádná správa věcí veřejných je způsobem, jakým k naplňování lidských práv a respektu 

k nim dojde. Z dokumentu také vychází, že lidská práva omezuje na práva občanská a 

politická, respektive při používání výrazu lidská práva odkazuje primárně na práva 

občanská a politická. Opět tedy nelze hovořit o podmíněnosti všech lidských práv pro 

udržitelný rozvoj, ale je zde viditelný posun v roli, jakou lidská práva v rozvojové politice 

hrají. Vytvoření nového mechanismu mělo partnerské země motivovat k dodržování 

principů a zásad daných EU, na oplátku měly ty státy, které byly v tomto úspěšné, přístup 

k dalším finančním zdrojům. Rozvojová politika se tak stala více proaktivní v oblasti 

podpory naplňování lidských práv, i když její reálný dopad a efektivita ve snaze tohoto cíle 

dosáhnout může být v této podobě diskutabilní. 

V roce 2006 vydalo Generální ředitelství pro externí vztahy (dále DG RELEX) 
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Evropské komise oficiální zprávu zastřešující dosavadní i aktuální snahy a návrhy nových 

řešení ohledně začleňování lidských práv do externích vztahů EU s názvem „Podpora 

lidských práv a demokracie po celém světě“ (Furthering Human Rights and Democracy 

across the Globe) (Evropská komise, 2006). Předmětem zprávy byl obsáhlý přehled 

nástrojů a iniciativ EU na podporu lidských práv a demokratizace v partnerských zemích, 

včetně příkladů projektů a aktivit financovaných pomocí Evropského nástroje pro 

demokracii a lidská práva (dále EIDHR) v letech 2001–2006. Součástí zprávy byla 

strategie EIDHR silně zdůrazňující, že klíčovým krokem v rozvoji je zahrnutí a propojení 

lidských práv a demokratizace napříč politikami EU, včetně programu rozvojové pomoci. 

Výstupem strategie mělo být několik projektů na podporu občanské společnosti v procesu 

demokratických reforem, participace na rozhodovacích procesech a volební pozorovatelské 

mise EU (Evropská komise, 2006; Landmann, Larizza, 2010, s. 14). Zpráva obsahuje 

definici demokracie a konceptu demokratizace, ale není zmíněn žádný explicitní rámec 

udávající konkrétní hodnoty a principy, kromě věty „svoboda, demokracie, dodržování 

lidských práv a základních svobod a právní stát jsou základními principy Evropské unie a 

nezbytným předpokladem legitimity Unie.“ (Landmann, Larizza, 2010, s. 14)  

I přes to, že zpráva obsahuje graf se základní terminologií lidských práv jako 

nedělitelnost, vzájemná provázanost a závislost občanských, politických i ESC práv, 

vyplývá z této zprávy i strategie jasný důraz na občanská a politická práva v politice 

prosazování lidských práv v partnerských zemích. To lze interpretovat jako v lepším 

případě opomenutí, v horším popření mezinárodních snah o nedělitelnost všech lidských 

práv a jejich vzájemnou provázanost, kterou EU v zásadních dohodách a dokumentech 

také podporuje. Zároveň je očividná názorová i strategická roztříštěnost mezi politikou 

rozvojové spolupráce a politikou podpory naplňování lidských práv napříč nejen 

institucemi EU, ale také samotnými nástroji a zdroji financování. 

Evropský parlament společně s Radou EU částečně přijal předešlé závěry a návrhy 

Evropské komise na ustavení EIDHR coby finančního nástroje pro podporu demokracie a 

lidských práv na světě od roku 2007 do roku 2013, v rámci kterého má EU asistovat 

partnerským zemím nejen skrze rozvojovou spolupráci, ale také skrze existující 

ekonomickou, finanční a technickou spolupráci s těmito zeměmi. Nový EIDHR by měl být 

nápomocen v oblasti posílení respektu a dodržování lidských práv a podpory a upevňování 
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demokracie a demokratických reforem a s nimi spojeného existujícího mezinárodního a 

regionálního institucionálního rámce. Měl by také budovat důvěru ve volební procesy a 

cílit na zvyšování jejich spolehlivosti, zejména prostřednictvím volebních 

pozorovatelských misí. Pozoruhodnou součástí tohoto dokumentu je jeho důraz na 

genderovou tématiku, Článek 2.2 zmiňuje nutnost prosazování a ochrany rovnosti žen a 

můžu, práv dítěte, původních obyvatel, osob se zdravotním postižením, včetně zásad jako 

např. nediskriminace zranitelných skupin obyvatel. Mimo to dokument neoddělitelně 

propojuje lidská práva s demokracií. Uvádí, že základní svobody projevu a sdružování jsou 

předpokladem politického pluralismu a demokratického procesu, zatímco demokratická 

kontrola a dělba moci jsou zásadní pro udržení nezávislého soudního systému a právního 

státu, které jsou zase nezbytné pro účinnou ochranu lidských práv (The Official Journal of 

the European Union, 2006b). Je zde tedy zřejmý drobný posun od předchozí zprávy 

Evropské komise v konkrétních příkladech propojení lidských práv s procesem 

demokratizace, avšak stále dokument klade velký důraz na práva občanská a politická, 

zatímco ESC práva opomíjí zmiňovat. 

V té době byly také stále častěji slyšet hlasy kritizující rozvojovou politiku EU 

zaměřenou na podporu demokratizace, vlády práva a lidských práv. Politika byla 

hodnocena negativně kvůli nejasnému vymezení její koncepce a používání vágní 

terminologie, zvláště ve vztahu politiky lidských práv a jejích dopadů v rozvojové pomoci 

a spolupráci. EU byla kritizována za nedostatečné definování termínů demokracie, řádná 

správa věcí veřejných a lidská práva, jejichž nejasnost vedla k nemožnosti efektivního 

monitoringu a evaluace těchto principů a zásad v rozvojové spolupráci. Tyto principy pak 

byly spíše definovány jako obecné cíle všech politik EU, kdy stále větší část občanů bude 

mít výhody z možnosti participace na veřejných záležitostech, veřejné instituce budou 

transparentní a odpovědné občanům, a práva jednotlivce budou chráněna, respektována a 

naplňována způsobem korespondujícím s mezinárodními standardy (Landmann, Larizza, 

2010, s. 11). Z tohoto pojetí vyplývá, že přes začlenění terminologie zahrnující lidská 

práva a základní svobody, politiky EU vnímají naplňování lidských práv spíše jako cíle, ke 

kterým je nutno rozvojem dojít, a ne jako principy samotný rozvoj podmiňující. Jde o 

kritický výklad dobové snahy lidská práva do politik EU začlenit, a je tedy možné, že toto 

vnímání bylo přechodným můstkem mezi převážně ekonomicky zaměřenou verzí rozvoje a 

komplexní verzí zahrnující lidská práva jako jeho nedílnou součást a základ. 
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V rámci své rozvojové spolupráce EU vydávalo a vydává různá strategická 

prohlášení zaměřující se na konkrétní regiony spolupráce se zeměmi ACP. Jedním 

z prvních dokumentů regionální spolupráce, který prohloubil vztah mezi rozvojem a 

lidskými právy, bylo „Strategické partnerství Afrika-EU: Společná strategie Afrika-EU“ 

(The Africa-EU Strategic Partnership: A Joint Africa-EU Strategy). Strategie upevňovala 

vztah mezi EU a partnerskými státy v Africe za současného uznání společné koloniální 

historie a zároveň sdílených hodnot a principů. Hlavním cílem strategie bylo mimo jiné 

definovat politické partnerství a podporovat mír, bezpečnost, demokratickou správu věcí 

veřejných a lidská práva. Strategie opakuje závazek EU propojovat rozvojovou spolupráci 

s demokracií a lidskými právy. Realizována měla být pomocí posíleného politického 

dialogu a spoluodpovědnosti v bilaterální spolupráci a vůči globálním výzvám, vzájemné 

odpovědnosti, rovnosti, spravedlnosti, dodržování mezinárodního práva a dohod, rovnosti 

žen a můžu, nediskriminace, aj.  

Součástí strategie bylo také budování kapacit v rámci existujících institucionálních 

mechanismů Africké unie cílené na mír, demokracii a lidská práva (z relevantních pro toto 

téma práce např. Ekonomická, sociální a kulturní rada Africké unie). Ty sice uvádí jako 

klíčové partnery, ale již dále bohužel nerozebírá fungující lokální a regionální mechanismy 

pro naplňování lidských práv (Council of the European Union, 2007). Co se týče použitého 

jazyka, dokument zmiňuje společnou odpovědnost za respektování lidských práv, 

demokratických principů, vlády práva a také práva na rozvoj. Právě artikulace práva na 

rozvoj stojí za povšimnutí, jelikož díky němu má každý člověk i národ právo účastnit se 

ekonomického, sociálního, kulturního a politického rozvoje, přispívat k němu a užívat si 

jej, a díky kterému lze plně realizovat všechna lidská práva a základní svobody (UNGA, 

1986), jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3. Jde tedy o podstatný dokument, který se jako 

jeden z prvních odvolává na existující definici a roli lidských práv v rozvoji, která 

nepreferuje jednu skupinu lidských práv nad druhou, a zároveň je považuje za podmínku 

udržitelného rozvoje. Je zde tedy opět vidět posun v použité terminologii a významovém 

obsahu oficiálního smluvního dokumentu EU. 

Podobné dokumenty vznikaly i ve vztahu k dalším regionům, kde zmínky o 

lidských právech, včetně ESC práv, zaznívaly, např. ve sdělení Evropské komise „Silnější 

partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou nebo Evropa a Asie: Strategický 



 

 

47 
 

 

rámec pro rozšířená partnerství“, anebo v „Dokumentu regionálního programování 

Latinské Ameriky 2007–2013“, apod. (Landmann, Larizza, 2010, s. 47–52). Není však 

v kapacitních možnostech této práce analyzovat také všechny dokumenty zaměřující se na 

konkrétní regiony figurující v rozvojové spolupráci EU.  

 

4.6 Rozvojová spolupráce v krizi? 

Následkem světové finanční krize bylo také plošné omezování rozpočtových 

výdajů nejen národních vlád, ale také EU. To mělo dopad na dodržování a naplňování ESC 

práv, včetně např. přístupu k sociálnímu zabezpečení, bydlení, zdravotnickým zařízením, 

vzdělání, ale také k potravě. Omezování rozpočtu disproporčně ovlivnilo ty nejzranitelnější 

skupiny společnosti. V roce 2017 pouze šest států naplňovalo cíl dohodnutý v roce 1970 

rezolucí OSN vydávat na ODA 0,7 % svých GNI, většina z nich také členskými státy EU – 

Švédsko, Dánsko, Norsko, Lucembursko, Nizozemí a Velká Británie. Lze z toho vyvodit, 

že se důraz na komplexní rozvojovou spolupráci a dodržování mezinárodních závazků 

omezováním dostupných finančních prostředků na rozvojovou spolupráci upozadily 

(Mccloskey, 2021, s. 256–257).   

Lidská práva se v rozvojové politice upevnila na ústavní úrovni až v roce 2009 

vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, která učinila prosazování lidských práv ve všech 

vnějších činnostech EU právní povinností. V důsledku toho byly zavedeny různé 

institucionální mechanismy, tematické pokyny a specializované nástroje a strategie s cílem 

konsolidovat komplexní operační rámec pro konzistentní prosazování lidských práv. 

Rozvojová politika EU byla definována i v této smlouvě jako sdílená pravomoc, což 

znamená, že jak EU, tak její členské státy jsou oprávněny jednat v této oblasti, pokud 

národní politiky nenarušují právní předpisy a pozice EU komunikované ve strategických 

dokumentech apod. (Úřední věstník Evropské unie, 2007). Praktická aplikace těchto 

závazků se však ukazovala problematickou, a to zejména co se týče způsobů, jak zajistit 

efektivnější rozvojovou spolupráci v rychle se měnících geopolitických situacích 

(McCann, 2021, s. 94–94). 

Na Evropský konsens o rozvoji v roce 2012 navázal politický dokument Agenda 

pro změnu přijatý Evropskou radou a navrhující konkrétní kroky pro posílení účinnosti 
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rozvojové politiky EU v oblastech podpory lidských práv, demokracie a právního státu, a 

udržitelného růstu. Agenda 2030, na jejíž přípravě se EU aktivně podílela, přijatá v OSN v 

roce 2015 potom dále rozpracovává všechna lidská práva, včetně ESC práv, do Cílů 

udržitelného rozvoje, kterých je třeba dosáhnout do roku 2030 (Padurariu, 2021). Od této 

chvíle se rozvojová spolupráce EU stává mnohem komplexnější, co se týče dosahování 

vlastních cílů i praktického zaměření aktivit, a Cíle udržitelného rozvoje jsou do ní 

graduálně zapracovávány, což se projevuje také v používané terminologii a významovém 

obsahu jednotlivých smluv, prohlášení, zpráv, a jiných dokumentů. 

V roce 2012 vydala EU také rámcový dokument Lidská práva a demokracie: 

Strategický rámec EU a Akční plán EU (Human Rights and Democracy: EU Strategic 

Framework and EU Action Plan) obsahující nástroje, které mohou členské státy EU použít 

pro podporu politik pro naplňování lidských práv v partnerských státech. Společně se 

jmenováním Zvláštního zástupce EU pro lidská práva byly tyto iniciativy cíleny na 

vytvoření takové politiky lidských práv, která bude v partnerských státech efektivnější a 

přinese pozornost veřejnosti k otázce lidských práv (European Commission, 2012; 

McCann, 2021, s. 94). 

Akční plán EU pro lidská práva a demokracii (Action Plan on Human Rights and 

Democracy, 2015) na období 2015–2019 zdůrazňuje možnost dosažení udržitelného míru, 

rozvoje a prosperity pouze za předpokladu, že tyto jsou založeny na dodržování lidských 

práv, demokracie a právního státu. V opačném případě nelze hovořit o udržitelném rozvoji. 

Všechna opatření v rámci rozvojové spolupráce EU proto vyžadují systematickou integraci 

přístupu založeného na lidských právech (tzv. human rights based approach, dále HRBA) 

ve všech oblastech a tématech rozvoje. Podpora ESC práv je patrná ze všech cílů tohoto 

plánu, avšak cíl 17 je specificky zaměřen na komplexní podporu naplňování ESC práv, ve 

kterém je uvedeno, že cílem je zaměřit se na ESC práva v externí politice EU, včetně fáze 

programování vnější pomoci. V té je nutné trvat na tom, že lidská práva jsou nedělitelná a 

vzájemně propojená, a zdůrazňovat uznávání lidských práv v oblastech jako je sociální 

ochrana, zdravotnictví, školství, přístup k potravinám a čisté vodě, a tím podporovat 

udržitelný rozvoj. Je zde patrný obrovský skok v roli lidských práv v rozvojové spolupráci, 

která se také dostala více do popředí vnějších vztahů EU. Používaná terminologie také již 

plně a otevřeně podporuje naplňování také ESC práv, přičemž se velmi často odvolává na 
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používanou terminologii OSN. Představení a začlenění nového přístupu HRBA ve všech 

politikách EU je také přelomovým krokem, i když samotný přístup byl a stále je kritizován 

pro svou vágnost a obtížnou přenosnost do praxe, což se poté EU snažila překonat pomocí 

různých interních návodů a „toolboxů“, jež budou rozebrány v kapitole 4.6 později v této 

práci. 

V roce 2016 byla přijata Globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku (A Global Strategy for the European Union, 2016), poskytující vizi společného, 

důvěryhodného a vnímavého působení EU ve světě. Základním aspektem je mezinárodní 

řád zajišťující dodržování lidských práv, udržitelný rozvoj a trvalý přístup ke globálním 

statkům. Nejen že se soustředí na příčiny konfliktů a chudoby, ale také potvrzuje 

nedělitelnost a univerzálnost lidských práv. Uvádí, že Cíle udržitelného rozvoje by měly 

být prostředkem pro implementaci této globální strategie. Začíná tedy být jasné, že lidská 

práva hrají ústřední roli ve všech oblastech vnějších vztahů EU, včetně rozvojové 

spolupráce, a používaný jazyk integruje do dokumentů terminologii OSN. 

Nový Evropský konsens o rozvoji s názvem Náš svět, naše důstojnost, naše 

budoucnost přijatý v roce 2017 byl společným prohlášením institucí EU v reakci na 

vyjednávání a přijetí Agendy 2030 a jejích Cílů udržitelného rozvoje. Sdružuje dimenze 

udržitelného rozvoje v rámci vlastní rozvojové spolupráce, se zaměřením na ekonomickou, 

sociální a environmentální stránku rozvoje a inkluzivní společnost žijící v míru. Nový 

Evropský konsens definoval novou, komplexní rozvojovou politiku EU soustředěnou 

kolem pěti tematických oblasti Agendy 2030 – lidé, planeta, prosperita, mír a partnerství. 

Metodologií pro implementaci nového konsensu je specificky uvedený HRBA a pracovní 

metodika zdůrazňuje zahrnutí všech lidských práv bez ohledu na etnický původ, pohlaví, 

věk, zdravotní postižení, náboženství nebo víru, sexuální orientaci a migrační status, a 

podporuje participaci, nediskriminaci, rovnost a spravedlnost, transparentnost a 

odpovědnost za implementaci práv. Tímto přístupem cílí EU na naplnění jejího hlavního 

cíle rozvojové spolupráce, a to snížení a v dlouhodobém horizontu vymýcení chudoby 

(European Union, 2018). Přijetí Konsensu v této podobě signalizovalo větší důraz na 

vzájemnou spolupráci EU a partnerských zemí v souladu s cíli Agendy 2030, a tím také 

integraci mezinárodních smluv a dohod a jejich terminologie do vlastní rozvojové politiky. 

V roce 2020 byl přijat Akční plán EU pro lidská práva a demokracii 2020–2024, 
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který ustavuje priority a ambice v oblasti lidských práv a demokracie v externích vztazích 

EU. Zaměřuje se na pět vzájemně propojených oblastí, ve kterých klade důraz na 

spolupráci všech subjektů: ochrana a posílení jednotlivců, budování odolných, inkluzivních 

a demokratických společností, prosazování globálního systému lidských práv a 

demokracie, nové technologie pro nové příležitosti a výzvy (Rada Evropské unie, 2020). 

Negativním důsledkem pokračujícího postoje EU, kdy jsou její priority v oblasti 

bezpečnosti a liberalizace obchodních vztahů, a zároveň obavou do budoucna, může být 

vývoj, který bude využívat rozvojové spolupráce jako způsobu pro zajištění strategického 

vojenského postavení. McCann argumentuje, že náznaky tohoto využívání rozvojové 

spolupráce jsou již viditelné. Toto své tvrzení podkládá příklady jako pozastavení finanční 

pomoci v rámci rozvojové spolupráce Sri Lance výměnou za ústupky v politické oblasti, 

anebo dohody o poskytnutí zbraní mezi Libyí a Francií a Velkou Británií, až po 

pozastavení rozvojové pomoci státům subsaharské Afriky. Okolnosti a dopady politické 

nestability globálního jihu (např. během a po událostech arabského jara a jeho následků a 

dalších konfliktů objevujících se napříč Afrikou a Blízkým východem) opět nepoměrně 

zatěžovaly primárně tyto státy, a to i v rámci rozvojové spolupráce. Více než půl století 

poté, co byla poprvé vytvořena evropská rozvojová politika, zůstává její efektivně 

fungující rámec pro udržitelný rozvoj a naplňování lidských práv v nedohlednu (McCann, 

2021, s. 102–103). 

Dohoda z Cotonou zůstává i v roce 2021 stále v platnosti do doby, než bude 

uzavřena dohoda, která ji nahradí. Od roku 2021 je také rozvojová politika EU 

poskytována skrze nový nástroj slučující doposud různé zdroje jejího financování (interní 

společný rozpočet a EDF), tzv. Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 

spolupráci: NDICI – Globální Evropa (dále NDICI) (Padurariu, 2021).5  

  

  

 

 
5 Analýza vývoje od roku 2021, včetně měnící se rozvojové spolupráce vlivem nového nástroje NDICI již 

není součástí této práce, jelikož je nejen velmi brzo na hodnocení změn a efektivnosti tohoto nového nástroje 

oproti předchozí podobě rozvojové politiky, ale pro samotnou analýzu tohoto tématu v práci není dostatek 

místa. Tato práce navíc také vznikala kontinuálně od roku 2019 a pro zahrnutí detailní analýzy 

finalizovaného nástroje NDICI zde nebyl čas ani prostor, pozn. autorky. 
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5 Přístup založený na lidských právech 

Celý princip přístupu založeného na lidských právech je inspirován Senovým 

pojetím lidskoprávního rozvoje, který rozpracoval ve své knize Development as Freedom 

(1999). Definici HRBA podle UNDP lze volně přeložit jako přístup rozšiřující volby a 

schopnosti lidí tak, že jsou sami způsobilí k tomu rozhodovat o tom, jakou podobu pro ně 

bude tento proces rozšiřování obzorů mít (UNDP, 2015, s. 2). Mezinárodní vývoj spojený s 

koncem Studené války a vznikem a rozšířením lidskoprávního přístupu k rozvoji s sebou 

přinesl novou éru, která postavila ESC práva do centra pozornosti rozvojové spolupráce. 

Lidský rozvoj a lidská práva se stala součástí právního rámce založeného na existujících 

mezinárodních paktech, úmluvách, dohodách a rezolucích, které zároveň pomohly 

definovat budoucí vývoj na poli mezinárodní spolupráce. V roce 1990 vydalo UNDP svůj 

první tzv. Human Development Report. Každoročně vydávaná publikace používala tzv. 

index lidského rozvoje k měření pokroků členských států OSN v naplňování rozvojových 

cílů v oblastech jako např. vzdělání, zdravotnictví, rovnost pohlaví, ekonomický růst, apod. 

(Mccloskey, 2021, s. 257).  

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, EU přijala přístup HRBA a integrovala 

jej do svých politik a strategií, včetně rozvojové spolupráce. Evropská komise na svých 

stránkách u mezinárodní spolupráce uvádí, že ochrana a podpora lidských práv a 

demokracie v externích vztazích EU je její klíčovou prioritou. Prakticky k tomu dochází na 

několika úrovních: politickým dialogem, ekonomickou diplomacií, skrze prohlášení, 

kampaně a veřejné akce, v rámci bilaterálních strategií s partnerskými zeměmi, pomocí 

návodů – tzv. „human rights guidelines“, skrze přístup založený na lidských právech 

(HRBA) anebo díky Evropskému nástroji pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 

(European Commission, 2021b).  

Již zmíněný Evropský konsens o rozvoji zavázal členské státy EU k implementaci 

HRBA v rozvojové spolupráci. Jeho komplexní přístup k rozvoji kladl důraz na HRBA 

zejména proto, že aplikuje základní zásady stanovené v zakládajících smlouvách EU 

(respekt k lidské důstojnosti, rovnost) a je v souladu s principy Globálního partnerství pro 

efektivní rozvojovou spolupráci (vlastnictví procesu rozvoje, jeho transparentnost a 

odpovědnost všech participujících aktérů, a inkluzivní partnerství). Také ale proto, že 

poskytuje metodiku pro lepší koordinaci rozvojové politiky a vede ke sladění závazků 
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členských států EU i jejich partnerů, a v důsledku toho také pomáhá naplňování hlavního 

cíle rozvojové spolupráce v dlouhodobém horizontu, a to vymýcení chudoby ve světě 

(European Commission, 2021b).  

Univerzální a nedělitelná povaha lidských práv je zdůrazňována jako klíčový 

podnět pro spolupráci EU s partnerskými státy a mezinárodními organizacemi. Každá 

dohoda o obchodních vztazích nebo mezinárodní spolupráci musí nyní skutečně obsahovat 

doložku o lidských právech. Pokrok v naplňování lidských práv je monitorován a uváděn 

ve výročních zprávách o lidských právech a demokracii (obdoba tzv. Human Development 

Report UNDP, pozn. autorky), systému fungujícím v rámci EIDHR s nezanedbatelným 

rozpočtem ve výši 1,3 miliardy EUR pro implementační období finančního rámce od roku 

2014 do roku 2020 (McCann, 2021, s. 94). 

Dle Johanne Døhlie Saltnes (2021) EU sice usiluje o přístup založený na lidských 

právech v rozvojové spolupráci, ale v jeho použití naráží na normativní dilema. 

Prosazování lidských práv závisí na kontextuálních faktorech a vyžaduje, aby EU namísto 

standardizovaných řešení používala více flexibilní přístup odlišující různé lidskoprávní 

situace a jejich řešení. To, jak se daří EU prosazovat přístup založený na lidských právech, 

by tedy „nemělo být posuzováno na základě konzistentnosti řešení, ale pomocí smysluplné 

koherence, která se soustředí na míru, do které jsou nekonzistentní řešení ospravedlnitelná 

a smysluplná.“ (Døhlie Saltnes, 2021) 

Jako příklad uvádí případ Ugandy, jejíž vláda v roce 2014 přijala represivní anti-

LGBTI zákon. Státy EU mající s Ugandou partnerské vztahy v rámci rozvojové spolupráce 

zastavily rozvojovou pomoc s cílem dát jasně najevo nesouhlas s novou legislativou. EU 

však zastala jiný pohled na věc a namísto přerušení rozvojové pomoci navýšila finanční 

prostředky pro podporu občanské společnosti tak, aby reakcí neohrozila místní aktivisty za 

lidská práva. EU se zároveň před tím, než by měla přistoupit k omezení rozvojové pomoci, 

v souladu s Článkem 96 Dohody z Cotonou, účastní dialogu s daným partnerským státem, 

kterému omezení kvůli porušování lidských práv hrozí. Tohoto dialogu se však zpravidla 

účastní výhradně zástupci výkonné moci daného partnerského státu a zástupci institucí EU, 

a přístup těch, na které má porušování lidských práv největší dopad, účastni být nemohou. 

Právě tento fakt je jednou z kritik přístupu založeného na lidských právech, který EU 

prosazuje, a který ne vždy v praxi reflektuje potřeby ohrožených obyvatel partnerských 
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států (Døhlie Saltnes, 2021). 

V roce 2014 EU pro tyto účely vytvořila HRBA Toolbox, který prošel v roce 2021 

revizí. Jde o pomocný dokument pro zaměstnance Evropské komise (včetně zaměstnanců 

delegací EU) zabývající se rozvojovou politikou. Toolbox zmiňuje, že cílem HRBA je, aby 

všechny intervence, politiky a technická pomoc vedly k urychlení realizace lidských práv, 

včetně pracovních práv a práv žen, proto by se měly zaměřit na respektování, ochranu a 

naplňování lidských práv žen, mužů, dívek a chlapců v celé jejich rozmanitosti (European 

Commission, 2021a). To je důležitý aspekt, jelikož se dokument odvolává na obecně 

uznávanou HRBA definici OSN. Jedním z několika principů této definice je nedělitelnost 

lidských práv, která konkrétně uvádí, že všechna lidská práva jsou nedělitelná, ať už 

občanské, kulturní, ekonomické, politické nebo sociální povahy, všechna jsou 

neodmyslitelnou součástí důstojnosti každé lidské osoby, a proto je nelze prioritizovat a 

zařadit do žádného hierarchického uspořádání (United Nations Development Group, 2003). 

Toolbox také uvádí příklady úspěšných projektů, které skrze HRBA vedli k rozvoji 

aspektů ESC práv v partnerských státech. Např. projekt podpory sociálního zabezpečení 

v Bangladéši anebo projekt zpřístupnění pitné vody a vzdělávání v Afghánistánu 

s myšlenkou, že nelze dosáhnout míru bez zajištění základních lidských práv, od vzdělání a 

zdraví po politickou účast (European Commission, 2021a). 

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost však rozvojová politika EU a jejích 

členských států nevykazuje zásadní změny v přístupu k rozvojové spolupráci oproti 

počátku tisíciletí. Aspekty HRBA používané v rozvojové spolupráci jsou podmíněné 

potřebám členských států EU a jejich populistickým lídrům. Sekuritizace a liberalizace 

obchodních úmluv jsou pokračujícími prioritami pro EU v otázkách vyjednávání podob 

spolupráce s partnerskými státy ACP. Přehnané pokusy o změnu socioekonomických 

podmínek v nejméně rozvinutých regionech světa se zaměřením na nejzranitelnější 

skupiny obyvatel jako např. migranti nebo příslušníci etnických menšin, se prokázaly jako 

naprosto katastrofické. Zejména v regionech Blízkého východu a subsaharské Afriky (tedy 

v regionech bývalých evropských kolonií) do té míry, kdy podporné socioekonomické 

systémy pro nejvíce zranitelné skupiny obyvatel doslova zkolabovaly v důsledku jejich 

závislosti na externí pomoci, konfliktů a zchudlé společnosti (McCann, 2021, s. 101–102). 
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Závěr 

Cílem této práce bylo pomocí diskurzivní analýzy a detailní případové studie, 

která je její součástí, přiblížit vnímání ESC práv jakožto lidských práv v rozvojové 

politice. Zda jde EU primárně o dodržování a naplňování práv občanských a politických 

anebo se všemi lidskými právy operuje stejným způsobem tak, jak se k  tomu zavazuje 

v mezinárodních smlouvách a dohodách, jsme si ukázali na detailně rozebraných 

příkladech rozvojové spolupráce EU ve čtvrté kapitole. 

Tato práce byla strukturována tak, aby byla nejdříve představena metodologie 

použitá pro zkoumání vybraného tématu a poté představeny prvky analýzy a jejich 

vysvětlení z hlediska mezinárodní spolupráce. Poté byl vymezen teoretický rámec, ve 

kterém jsme se při vypracování analýzy pohybovali. Teprve potom bylo možné přejít 

k vlastní detailní analýze sesbíraných a vytříděných dat a dokumentů rozvojové politiky 

EU. Ty byly zkoumány s ohledem na její vývoj, historický kontext, světové dění, krize, 

posuny v oblasti vnímání lidských práv a rozvoje, představení udržitelného rozvoje a 

přístupu založeného na lidských právech, atd. Jak spolu konkrétně tyto části práce 

souvisí, jaký je mezi nimi vztah a co jsme se v rámci této práce dozvěděli, je popsáno, 

shrnuto a analyzováno níže. 

Aby bylo jasné, jaká data budou předmětem analýzy a jakým způsobem bude 

samotná analýza probíhat, představili jsme si v první kapitole metodologii práce a 

výzkumu a možnosti jejího použití v sociálních vědách. Pro tuto práci bylo vybráno 

operacionalizující pojetí diskurzu dle Lapčíka (2009, s. 98–101). To znamená, že diskurz 

je chápán jako heterogenní analytický nástroj. Typicky je příkladem tohoto pojetí právě 

použitá kritická diskurzivní analýza (CDA), která zkoumá různé komunikační procesy 

ve vztahu k jejich kontextu s ohledem na konkrétní zkoumanou tématiku. Podobně 

diskurz vysvětlují také Wodak (2015, s. 1–5) a  Prokopová, Orságová a Martinková 

(2014, s. 5–7) ve své studii věnované diskurzivní analýze. Diskurz pro ně znamená text, 

který je zasazen do určitého sociálního a kulturního prostředí, který má zároveň formální 

a významové souvislosti, ale také vazbu na strukturu společnosti a vytvořené mocenské 

vztahy, které může vyjadřovat svojí schematičností, žánry, argumentací, apod. Přidávají 

tedy význam konceptu moci pro ucelenou analýzu diskurzu. Vzhledem k nezbytnému 

zohlednění a důležitosti kontextu a historického vývoje pro samotnou analýzu rozvojové 
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politiky EU byl pro tuto práci použit historicko-diskurzivní přístup Ruth Wodak (2015). 

Ta pro analýzu diskurzu dává důraz právě na aspekty kontextu v historických 

souvislostech a používala ji zejména v politologických oblastech výzkumu.  

Prakticky tedy v případě této práce tedy zkoumáme diskurz rozvojové politiky 

EU ve vztahu k a s ohledem na prostředí a situace, ve kterých se utvářela. Zároveň zde 

lze vnímat také zmíněný koncept moci prostřednictvím mocenských vztahů na 

mezinárodním poli, které rozvojovou spolupráci utvářely. A to zvláště mezi EU na 

straně jedné a partnerskými státy ACP na straně druhé. Na základě analýzy této práce je 

možné vyhodnotit postavení obou stran jako nerovné, koncept moci tedy hraje poměrně 

důležitou roli v utváření rozvojové politiky EU. EU dlouhodobě využívala (a lze 

argumentovat, že stále využívá) své mocenské a ekonomické nadvlády a „moci“ ve 

světě, a to i ve vztahu k méně rozvinutým zemím6 v rámci své rozvojové spolupráce. 

Koncept moci je tedy v CDA důležitým aspektem, který zkoumá použití diskurzu také 

z pohledu těch, kdo jsou u moci a odpovědní za tvorbu a existenci nerovností ve 

společnosti a ve světě. Tím také zkoumá, jakým způsobem diskurz tyto nerovnosti 

produkuje.  

Aby bylo v průběhu práce zřetelné, které prvky rozvojové spolupráce 

v dokumentech hledáme a proč, bylo třeba vymezit, co přesně ESC práva znamenají, jaká 

práva pod ně spadají, a co přesně to v praxi znamená. K tomu sloužila druhá kapitola, 

která ESC práva představuje ve vztahu k lidskoprávnímu rámci OSN a v kontextu 

mezinárodního práva, v rámci kterého je možné ESC práva vymáhat. Vysvětlili jsme si, 

jak ESC práva vznikala a proč k rozvoji právní vědy a soudní praxe v naplňování a řešení 

porušování ESC práv docházelo až od 90. let 20. století. Představili jsme si právní rámec 

ESC práv, založený na Mezinárodním paktu o ekonomických, sociálních a kulturních 

právech a na něj navazujících závazných smluv a dohod. Uvedli jsme práva a povinnosti 

signatářů tohoto paktu ohledně naplňování ESC práv, a to včetně povinností a 

zodpovědnosti za jejich dodržování mimo jejich vlastní státní hranice, a vysvětlili jsme si, 

 

 
6 Dalším příkladem může být i to, že v 20. století EU označovala státy, se kterými spolupracovala v rámci 

rozvojové politiky, jako rozvojové země. Od tohoto termínu se ale v 21. století rychle upustilo, na základě 

kritiky neokoloniálního přístupu k rozvojové spolupráci a na základě kritiky, že termín „rozvojové země“ má 

negativní konotace a již předem významově snižuje postavení těchto států v mezinárodních vztazích. EU 

proto začala používat termín „partnerské státy“ tak, aby byl důraz na vzájemnou spolupráci a rovné postavení 

všech aktérů viditelný, Tento termín je pak používán také v této práci. (pozn. autorky) 
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co to znamená v rámci mezinárodní spolupráce.  

Abychom věděli, jak výsledky analýzy aplikovat a co z nich vyvodit, byl vytvořen 

teoretický rámec pro tuto práci, v rámci kterého je možné tyto výsledky přiřadit způsobu 

pojetí ESC práv. Ve třetí kapitole, která se věnuje vnímání ESC práv, byly představeny 

dva odlišné a do určité míry proti sobě stojící přístupy. Ty vytvořily jakousi škálu toho, 

jak je možné ESC práva vnímat (viz schéma 2 níže).  

 

Na jedné straně stojící teze, že ESC práva jsou v rámci lidských práv na stejné 

úrovni jako práva občanská a politická, a zároveň jsou univerzální a nedělitelná. Na straně 

druhé opačný názor, tedy že ESC práva takto být vnímána nemohou, protože k jejich 

naplňování je, na rozdíl od práv občanských a politických, zapotřebí dostupnosti 

finančních prostředků. Těmi však všechny státy na světě nedisponují stejným dílem, a 

proto jsou ESC práva spíše cíle, než základní lidská práva. Jak však ukázala tato práce, 

mezi těmito dvěma přístupy není vakuum, naopak se přístup EU k rozvojové spolupráci a 

v ní vnímaných ESC práv mezi oběma přístupy pohyboval dle kontextuálních a situačních 

možností. Na této škále se tedy přibližoval oběma přístupům rozdílně v čase, v rámci 

různých nástrojů rozvojové spolupráce, analyzovaných dokumentů, světových událostí, 

atd. K této škále se také vztahuje první výzkumná otázka této práce, a to kterému z obou 

teoretických přístupů k lidským právům rozvojová politika EU odpovídá více. 

Jak už je nyní jasné, zodpovězení první výzkumné otázky není zdaleka tak 

jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Také záleží, z jakého úhlu pohledu se 

na problematiku díváme. Pojďme si to tedy rozebrat blíže. Pokud bychom brali v potaz a 

hodnotili pouze zakládající smlouvy, oficiální dohody a další dokumenty rozvojové 

politiky EU, které byly přiblíženy a rozebrány ve čtvrté kapitole, nedodrželi bychom 

zadání a podstatu diskurzivní analýzy. Také bychom nejspíše celkem rychle došli 

k názoru, že ruku v ruce s historickým vývojem na mezinárodní a EU půdě se lidská 
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práva pomalu, ale jistě stávala součástí rozvojové politiky, kam byla celkem věrohodně 

integrována. Tento zdánlivý závěr lze také velmi jednoduše vyvrátit, nebo alespoň 

fakticky znehodnotit. EU a její členské státy stály u zrodu většiny mezinárodních smluv 

o lidských právech a udržitelném rozvoji, jak na půdě OSN, tak např. WTO. Ve 

vyjednáváních těchto smluv a dohod EU zastávala a dodnes zastává jeden 

z nejvýraznějších hlasů v oblasti naplňování lidských práv. Mimo to EU vyjednané a 

zasmluvněné závazky a obecně používanou terminologii OSN integruje do svých 

vlastních regionálních politik a strategií, v souladu s těmito závazky. Je proto téměř 

nepředstavitelné, že by mohla nastat situace, kdy by EU v dohodách o rozvojové 

spolupráci s partnerskými státy lidská práva „opomněla“ zmínit, anebo je zmiňovala 

v negativním světle, tedy by neprosazovala podporu v jejich naplňování a nezavazovala 

k nim finanční prostředky a nástroje.  

Tento závěr nám tedy nic neřekne o reálné situaci a skutečném postavení 

lidských, a především ESC práv v rozvojové politice EU. Pro ty je třeba jít více do 

hloubky a podívat se zblízka na to, za jakých okolností a situací oficiální dokumenty 

vznikaly, a jaký to na ně mělo dopad. Tedy jak význam diskurzivní analýzy představený 

v první kapitole uvádí, je třeba zohlednit kontext a historický vývoj, abychom dostali 

celý obrázek situace. Na celou situaci je tedy nutné podívat se více komplexně. Když do 

analýzy přidáme další „vrstvu“ ve smyslu kontextu, historického pozadí a světového 

vývoje, dostáváme již částečně jiný obrázek, který má ale mnohem větší vypovídající 

hodnotu o reálné situaci. Je nezpochybnitelné, že oficiální postoj EU je v mezinárodní 

spolupráci významově tažen univerzalitou a nedělitelností všech lidských práv, jejichž 

naplňování by mělo být prerekvizitou pro udržitelný rozvoj a vymýcení chudoby ve 

světě. Z historického hlediska a kontextu reagovala rozvojová politika EU na světový 

vývoj. Od počátků jejího formování a zaměření především na ekonomický růst svých 

bývalých kolonií v zemích ACP pro zachování výhod z obchodu s těmito státy. Přes 

zmínky o lidském rozvoji jako nedílné součásti efektivního ekonomického rozvoje 

v reakci na světové dění, kdy se cíl pouze ekonomického růstu ukázal nejen neefektivní, 

ale také neetický, a stal se terčem kritiky neokoloniálního přístupu EU. Až po komplexní 

pojetí všech aspektů lidských práv a integraci Cílů tisíciletí a poté Cílů udržitelného 

rozvoje OSN do podoby rozvojové spolupráce, zároveň přizpůsobující se světovému 

kontextu a potřebě integrace bezpečnostních prvků, nebo v reakci na finanční a 



 

 

58 
 

 

geopolitické krize. Z tohoto hlediska je možné říci, že ESC práva byla stále častěji 

středem pozornosti v oblasti rozvoje, i přes různé politické, ekonomické nebo sociální 

výzvy ve světě, se kterými historický vývoj přišel, a se kterými se EU sama i její členské 

státy musely vypořádávat.  

Mohlo by se tedy zdát, že tímto analýza končí. Přidáním třetí „vrstvy“ dat do 

analýzy však dostáváme velmi zajímavý, ale zároveň také poněkud problematický 

obrázek. Třetí vrstvou se v tomto případě rozumí vlastní chování EU v rozvojové 

spolupráci v praxi. Tedy neformální vyjednávání, oficiální pozice při vyjednáváních 

mezinárodních smluv a dohod, reálně vynaložené finanční prostředky a další náklady, 

efektivita a dopady politik a nástrojů rozvojové spolupráce, apod. 

Vezmeme-li v potaz i třetí vrstvu, dostáváme obrázek na straně jedné navenek 

poměrně vzorně vypadající rozvojové spolupráce, která cílí na naplňování všech 

lidských práv pro udržitelný rozvoj na zemi. Její nedostatky je možné vysvětlit, případně 

ospravedlnit, kontextem mezinárodního dění a bezprecedentními situacemi, se kterými 

se EU musela potýkat. Na straně druhé však vidíme často selhávající anebo 

diskriminující vyjednávací pozice, mezinárodní dohody a úmluvy, které nejsou efektivně 

převáděny do praxe, tvorbu umělých socioekonomických systémů, které nejsou bez 

externí podpory v partnerských zemích samy životaschopné, dopady vyplývající 

z nedostatečného zohlednění místního kontextu při tvorbě programů spolupráce, např. 

v podobě nových místních i regionálních konfliktů. A v neposlední řadě nepochopení 

vyjednaných cílů a závazků rozvojové spolupráce populistickými vládami členských 

států EU, které přetvářejí podobu rozvojové politiky jako jakéhosi nástroje finančních a 

jiných prostředků „za odměnu“ výměnou za vyhovění politickým a jiným požadavkům 

EU, s cílem udržet si mocenskou, a občas také vojenskou, pozici v regionu, a tím 

ovlivňovat svou geopolitickou moc.  

Tato poslední vrstva prvků analýzy není novým objevem, vyskytuje se v různých 

formách od počátků rozvojové politiky EU, často díky externí kritice a volání po 

zodpovědnosti za dopady rozvojové spolupráce vnějšími aktéry. A občas více či méně 

prostupující vývojem politiky. Když vezmeme v potaz všechny tyto vrstvy analýzy, je 

možné vnímat rozvojovou politiku EU jako snahu cílenou na postupné naplňování ESC 

práv jako lidských práv. Na zmíněné škále od cílů k lidským právům se ESC práva 
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přibližují definici lidských práv, není však možné s jistotou říci, že ESC práva jsou 

v rámci této politiky považována a implementována jako rovná k právům občanským a 

politickým.  

Vzhledem k výše uvedenému je proto jasné, že nelze jednoznačně určit, zda ESC 

práva v rozvojové politice EU mají roli základních lidských práv anebo pouhých cílů 

spolupráce. Naopak se na této škále pohybují ve vztahu k vývoji rozvojové politiky EU, 

krizovým situacím apod. Je však možné vidět dlouhotrvající trend, který při zohlednění 

všech vrstev analýzy posouvá ESC práva blíže k lidským právům. To dělá z rozvojové 

politiky EU stále se utvářející proces s cílem naplňovat ESC práva jako lidská práva tak, 

jak se k tomu zavázala v mezinárodních smlouvách, a k čemu ji mezinárodní právo 

zavazuje.  

Se zodpovězením první výzkumné otázky souvisí i zodpovězení té druhé, která 

dále vysvětluje výsledky analýzy. Druhá výzkumná otázka spočívala v možnostech 

určení úrovně podpory ESC práv a práv občanských a politických pomocí zkoumání 

rozvojové politiky EU, a analýzy vztahu mezi těmito dvěma skupinami lidských práv. 

Zodpovězení této výzkumné otázky jde proto ruku v ruce s otázkou předchozí. Na rozdíl 

od první otázky lze však relativně jednodušeji odpovědět. I přes to, že lidská práva jsou 

v oficiálních dokumentech EU zmíněna všechna jako univerzální a nedělitelná dle 

terminologie a jejich chápání na půdě OSN, přesto je možné v jejich aplikaci vidět 

rozdíly. 

Do přijetí HRBA jako přístupu prostupujícího všemi politikami EU, vnitřními i 

vnějšími, se sice pod terminologií lidských práv skrývaly obě skupiny, tedy práva 

občanská a politická i ESC práva. Při bližším zkoumání je však zjevné, že nástroje 

rozvojové politiky spadající pod podporu naplňování lidských práv v partnerských 

státech, jako např. EIDHR, významově odpovídají procesu demokratizace, vládě práva, 

řádné správě věcí veřejných, apod., a tím směřují ke zvýhodňování práv občanských a 

politických nad právy ESC. 

Dalším aspektem, který potvrdila i analýza v této práci, je pojetí ESC práv jako 

„praktických záležitostí“ doplňujících ekonomický růst (např. ESC práva byla 

v dohodách o rozvojové spolupráci s partnerskými státy zmíněna nepřímo mnohem dříve 

a mnohem detailněji než práva občanská a politická) a jako prostředků pro dosažení 



 

 

60 
 

 

udržitelného rozvoje. Na rozdíl od práv občanských a politických, které jsou vnímány 

jako základní lidská práva a nezbytná prerekvizita pro poskytování rozvojové pomoci, a 

jejichž porušování může vést až k přerušení rozvojové spolupráce a k dalším trestům.  

Zejména otázka porušování lidských práv a reakce EU na ně je poměrně 

zajímavá. Jak bylo rozebráno v kapitole 4 a 5, EU často čelí normativnímu dilematu, kdy 

na rozdíl od většiny bilaterálních donorů řeší nastalé konflikty a situace s porušováním 

lidských práv odlišně. Na zmíněných příkladech je možné vidět, že při lidskoprávních 

sporech EU na rozdíl od jiných donorů rozvojovou spolupráci spíše nepřerušuje  jako 

formu „trestu“ za porušování lidských práv. Za to ale mění její podstatu dle situace, 

např. na podporu utlačované nebo diskriminované části společnosti  tak, aby přerušením 

spolupráce s partnerským státem nedošlo k ještě větším negativním dopadům na už tak 

složitou lidskoprávní situaci. Zajímavým aspektem však je, že podobné příklady 

důsledků porušování lidských práv jsou viditelné zejména u práv občanských a 

politických, ale už ne tolik u práv ESC. Při jejich porušování, resp. nenaplňování je 

naopak na „problém“ zamířeno mnohem větší množství prostředků rozvojové 

spolupráce s cílem tyto „praktické záležitosti“ rozvíjet a danou společnost tak posunout 

dále směrem od chudoby k udržitelnému rozvoji. ESC práva pak v tomto přístupu 

opravdu odpovídají spíše cílům.  

Osmistupňový plán analýzy dle Ruth Wodak (2015) bylo poměrně jednoduché 

následovat. Již během sběru dat potřebných pro vytvoření této práce, tedy již od počátku 

aplikace výzkumného plánu pro použitou CDA (viz kapitola první) však bylo jasné, že 

rozsah výzkumu je velmi obsáhlý. A to natolik, že nebude možné analyzovat všechny 

dostupné dokumenty a konkrétní kroky EU v rozvojové spolupráci od jejího počátku do 

roku 2021. To na jednu stranu může představovat nedostatek této práce a určité 

minimální zkreslení dat a výsledků výzkumu, jelikož k analýze byly použity pouze 

vybrané zdroje. Ty však byly vybrány z vytřízených sesbíraných dat na základě jejich 

vlastní důležitosti vzhledem ke vztahu k rozvojové politice EU. Tedy zakládající 

smlouvy EU, dohody o rozvojové spolupráci s partnerskými státy apod., anebo na 

základě jejich významu s ohledem na historický kontext a zásadní milníky v historickém 

vývoji ovlivňující podobu rozvojové politiky EU. Na straně druhé však práce 

představuje ucelený a komplexní pohled na vývoj lidských práv, a především ESC práv, 
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v rozvojové politice EU, čímž přidává práci na hodnotě v oblasti zhodnocení vývoje 

politiky v čase. To zejména v tom smyslu, že při analýze dat a dosavadních výzkumů na 

podobné téma nebyla nalezena jediná studie věnující se takto komplexnímu pojetí 

rozvojové politiky s ohledem na lidská práva v jejím časovému vývoji.  

Použité zdroje také velmi často odkazují na všechna lidská práva v  rozvojové 

spolupráci, a bylo proto nutné v nich zmínky konkrétně o ESC právech vyhledávat a 

extrahovat pro účely této práce, čímž se samotná analýza stala nejen komplikovanější a 

časově náročnější, ale také o to více jedinečnější ve vědecké oblasti. Nutno také 

podotknout, že většina použitých zdrojů a výzkumů na podobné téma bylo zahraničních 

a v anglickém jazyce. Podobné výzkumy věnující se tématu rozvojové spolupráce a EU 

v českém prostředí téměř nenajdeme, jejich zastoupení při konkrétním zaměření na 

lidská práva, a zejména ESC práva, pak chybí úplně.  

Práce a analýza v této práci má tedy velký potenciál pro budoucí rozpracování 

jejích dílčích částí a témat. Těmi může být např. analýza věnující se použití rozvojové 

pomoci skrze různé nástroje rozvojové spolupráce a jejích konkrétních příkladů 

s ohledem na jejich socioekonomický dopad a dlouhodobou udržitelnost výsledků 

v partnerských státech. Anebo v budoucnu analýza zahrnující také změnu strategického 

rámce rozvojové politiky EU ve vztahu k novému komplexnímu a jednotnému nástroji 

rozvojové politiky EU, NDICI. To však bude možné až v průběhu let, kdy budou 

výsledky jeho aplikace a použití v partnerských zemích viditelné. Navíc dle použitého 

„vrstvení“ prvků analýzy v této práci je možné další navazující analýzu věnovat otázce 

toho, v jaké oblasti rozvojové politiky, případně naplňování lidských práv ve světě, EU 

nejvíce pokulhává, a kam by měla zaměřit svou pozornost do budoucna.  

Potenciálním problémem pro detailnější výzkum i do budoucna přetrvává 

v podobě poměrně velkého nedostatku dat ohledně poskytnuté rozvojové pomoci. 

Konkrétní data jsou totiž shromažďována na dobrovolné bázi a donoři sami rozhodují o 

tom, jaká data a informace a do jaké míry zveřejní. I přesto, že EU je jedním 

z nejtransparentnějších donorů co se týče zveřejňování dat, jsou často neúplná, případně 

je nelze jednoduše dohledat. EU sice na svém webu poskytuje nástroj, který tato data 

obsahuje a lze je zde také jednoduše filtrovat a třídit, jedná se o vlastní data EU, která 

nejsou kriticky zhodnocena externími aktéry. Data chybí i na straně partnerských států, 
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které také často nemají přehled o tom, na co přesně a k jakému účelu byla poskytnutá 

rozvojová pomoc použita, případně tato data neodpovídají reportovaným datům donorů.  
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Summary 

 The aim of this thesis was a complex case study of the EU Development Policy in 

terms of promoting and fulfilling economic, social and cultural (ESC) human rights. The 

objective was to find out whether the EU focuses primarily on civil and political rights as 

the ”core” human rights in its approach towards partner countries outside the EU, or it 

considers all human rights universal and indivisible, as it is bound to do by international 

law. The topic was analysed thoroughly using a discourse analysis to determine the 

outcomes of the thesis. The introduction of the chosen methodology and its relevance for 

the theme of this thesis is part of chapter one. To understand the discourse of the EU 

Development Policy towards human rights, the thesis uses a historical discourse analysis. It 

was first introduced by Ruth Wodak who focuses on the importance of historical aspects, 

contextual analysis and the concept of power in discourse research. All these aspects are 

pivotal in this thesis.  

The second chapter is focused on the definition of ESC rights and their position in 

the international law framework, including their development and establishment as human 

rights by the International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights. The 

Covenant was also introduced as it is considered as the fundamental, legally binding 

document, around which the international law on ESC rights is built. 

The third chapter explains different approaches to the perception of the ESC rights 

in international relations and defines a theoretical framework for this thesis. First approach 

considers ESC rights on the same level and equally important as civil and political rights. 

Justified by the fact that all human rights are universal, indivisible and interrelated, 

meaning one cannot be achieved without the achievement of the other. The author of this 

approach and of human development as freedom is Amartya Sen, the 1998 Nobel Prize in 

Economic Sciences winner. Opposed to that stands a second approach explaining why ESC 

rights cannot be understood as human rights because their fulfilment requires certain 

economic resources. And those resources are not distributed equally in the world so some 

countries have to resort to trade-offs. Meaning that rather than human rights, they are goals 

which the international community should be trying to achieve through development. The 

representative of this second approach is Aryeh Neier, the founder of a world-known 

NGO, Human Rights Watch. How this thesis have shown, however, there is no vacuum 
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between these two approaches to the understanding of human rights. By contrast, it can be 

perceived as a scale on which the policies vary in position, depending on the context and 

situation that influenced their creation. 

The fourth chapter summarizes the establishment and further development of the 

EU Development Policy towards partner countries and its defining moments in history. 

The chapter also includes the analysis of the most relevant documents of the policy while 

taking into account the historical context and background of each document and era under 

which they were created, including the shift in understanding of human rights and their 

role in international development, the impact of world crises at the time, the progress in 

understanding development as human right, introduction of sustainable development and 

the human rights based approach (HRBA). The fifth chapter is related to the latter and 

explains how HRBA was integrated into the EU Development Policy, its functioning,  

effectiveness and impacts on the international level. 

The outcomes of this thesis can be divided into two areas. First, the positioning of 

the EU Development Policy on the so called scale of understanding ESC rights as human 

rights as opposed to goals. This is not easy to determine and the EU position may vary 

depending on how we look at the analysis of the policy itself. Taking into account the 

official policy documents only, it can be quickly concluded that the EU considers ESC 

rights to be equal to civil and political rights, and promotes human rights as universal and 

indivisible. Nevertheless, it would not only be an easy assumption, but also an incorrect 

one, not reflecting the reality of international development. Moreover, it would not follow 

the instructions of discourse analysis, which puts the importance on the analysis of context 

and background of these documents as well as the power relationships between the parties. 

Therefore, more accurate outcomes come from considering a second “layer” of 

analysis, the contextual analysis of international events, historical evolution of 

development cooperation and human rights, etc. However, the most interesting results 

come from applying a third “layer”. This layer contains the analysis of informal 

negotiations, positioning of the EU and partner countries during the negotiations on design 

of their development cooperation, the power dynamics and resulting discrimination, 

ineffective policy documents unable to turn negotiated theory to practice, establishment of 

artificial socioeconomic systems unable to survive without external aid, impacts in terms 
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of local and regional conflicts, etc. And finally, attempts to use development cooperation 

as a leverage in exchange for accommodation of political or military goals to maintain 

geopolitical powers and importance. Taking into account all these layers of analysis, it is 

possible to perceive the EU Development Policy as a policy on the track to achieve 

universal human rights, but not promoting them entirely equally yet. On the scale from 

goals to human rights, they clearly position closer to human rights, it cannot be stated, 

however, that ESC rights are fully equal to civil and political rights under this policy. 

The second area, closely related to the first, is the relationship between the ESC 

rights and civil and political rights in the EU Development Policy. Although human rights 

are defined as universal and indivisible and the United Nations terminology is applied in 

official policy documents, the difference in their application in practice is clearly visible. 

The EU tools for human rights promotion, such as the European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR), focus on promotion of the process of democratization, 

establishment of the rule of law and good governance. Therefore clearly favouring civil 

and political rights. However, and also something that incorporating HRBA approach 

highlighted, ESC rights are understood and applied as complementing to economic growth 

and as means to achieve sustainable development. That gives them a slightly different 

position than the civil and political rights have though.  

What is also an interesting aspect of the relationship between the two human rights 

groups, is the EU responses to human rights violations. As introduced by chapter four, the 

EU often deals with a normative dilemma when responding to such violations. Situations, 

to which other donors may respond by withdrawing development aid, the EU often 

restructures the aid and directs it towards civil society groups being victims of these 

violations. However, restructuring or withdrawing development aid in this manner is way 

more often related to the violations of civil and political rights, rather than the ESC rights. 

On the contrary, when there are areas of ESC rights that partner countries are unable to 

fulfil, the development cooperation is often directed towards these issues, aiming at the 

development of these areas, and consequently, aiming at poverty eradication in the long 

term. These aspects, therefore, also show the different position of civil and political rights 

and ESC rights in the EU Development Policy.  
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Seznam zkratek 

ACP státy Afriky, Karibiku a Pacifiku 

CDA kritická diskurzivní analýza (critical discourse analysis) 

DG RELEX Generální ředitelství pro externí vztahy 

EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

ECOSOC Ekonomická a sociální rada OSN 

EDF Evropský rozvojový fond 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EIDHR Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (European  

 Instrument for Democracy and Human Rights) 

ESC ekonomická, sociální a kulturní práva (Economic, Social and 

 Cultural rights) 

EU Evropská unie 

GNI hrubý národního příjem 

HRBA přístup založený na lidských právech 

NDICI Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci:  

 NDICI – Globální Evropa 

ODA Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Aid) 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN Organizace spojených národů 

UNDP Rozvojový program OSN 

WTO Světová obchodní organizace 
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Úvod tématu 

Téma ekonomických, sociálních a kulturních (ESC) práv se stále vice dostává do 

popředí debat v mezinárodní politice a mezinárodním právu. Mezinárodní pakt o ESC 

právech z roku 1967, schválená 137 státy světa, mezi tyto práva zahrnuje především 

následující: právo na vzdělání garantující povinnou a bezplatnou základní školní 

docházku a rovný přístup ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání; právo na 

zdraví zahrnující přístup k adekvátní zdravotní péči, výživě a hygienickým opatřením, a 

také k čisté vodě a vzduchu; právo na bydlení garantující přístup k bezpečnému, 

obyvatelnému a dostupnému bydlení s ochranou proti vynucenému vystěhování; právo 

na zajištění potravy zahrnující povinnost států spolupracovat na rovnoměrné distribuci 

světových zásob potravy; a poslední právo na práci garantující příležitost vydělávat si na 

život prací v bezpečném pracovním prostředí, zahrnující také možnost svobodně se 

kolektivně organizovat a vyjednávat smluvní podmínky. 

  Mezinárodní právo umožňuje prosazování a ukotvení těchto práv několika 

způsoby, např. formou možnosti participace na rozhodujících procesech národních vlád 

a mezinárodních organizací týkajících se lidských práv, od volebních práv po právo na 

svobodný přístup k informacím, umožňující participovat na záležitostech lokálních i 

národních a přístup veřejnosti k rozhodovacím procesům národních vlád, např. v oblasti 

přerozdělování finančních prostředků. Další formou je také právo na nápravu a řešení 

v případě porušení těchto práv nezávislými soudy. Státy jsou povinny zajistit ESC práva, 

především ratifikací mezinárodních smluv a dohod. V případě Mezinárodního paktu 

z roku 1967 musí státy každoročně informovat o plnění ESC práv speciální komisi 

monitorující dodržování této dohody. Mezinárodní právo rozlišuje dva typy porušení 

ESC práv, selhání postupně uskutečňovat tyto práva a diskriminaci v přístupu k těmto 

právům. 

 V mezinárodním prostředí existuje dvojí pojetí a vnímání ESC práv. První z nich 

říká, že ESC práva mají stejnou morální, hodnotovou i právní povahu a postavení jako 

„typicky“ vnímaná práva lidská, tedy politická a civilní. Zástupcem tohoto proudu je 

také Amartya Sen, indický ekonom a filosof a držitel Nobelovy ceny za ekonomii z  roku 

1998, který považuje oba typy práv za vzájemně provázané a na sobě závislé. Druhé 
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pojetí ESC práv zastává názor, že tyto práva jsou druhotné a doplňující, a tedy nelze je 

stavět na stejnou úroveň jako práva politická a civilní, jedná se tedy spíše o „cíle“, o 

které by lidstvo mělo usilovat po úspěšném naplňování práv politických a civilních. 

Výrazným hlasem tohoto proudu pojetí ESC práv je Aryeh Neier, aktivista za lidská 

práva a také zakladatel mezinárodní neziskové organizace Human Rights Watch. 

 ESC práva jsou postupně implementovány skrze národní vlády, ale také 

regionální a mezinárodní instituce, jakou je Evropská unie (EU). Ta pomocí např. 

akčních plánů usiluje o inkluzi ESC práv do národních legislativ členských států. 

Z hlediska mezinárodního práva a dodržování lidských práv jsou však státy právně 

odpovědné za politiky porušující lidská práva s následky i mimo jejich vlastní hranice. 

Jakým způsobem se tedy Evropská unie a její členské státy staví k ESC právům, 

považujeme-li je za práva lidská, v oblasti jejich vnějších politik, a především tedy 

rozvojové politiky? Nakolik jsou její součástí a jak se mění jejich vnímání v  této oblasti? 

Jedná se o důležitou složku strategie EU vůči rozvojovým zemím anebo jsou ESC práva 

odloženy na vedlejší kolej? 

 

Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem práce je na základě komparace teorií, které zastupují Amartya Sen a Aryeh 

Neier, určit, kterému přístupu podoba rozvojové politiky EU odpovídá. Evropa je 

obecně zastáncem a propagátorem lidských práv, včetně ESC práv, podporuje je však i 

mimo své území prostřednictvím např. Evropského rozvojového fondu (EDF)? Otázka 

bude zodpovězena prostřednictvím analýzy politik, dat, využití finančních prostředků 

z EDF, projektů podporovaných EDF, historického vývoje rozvojové politiky, 

prohlášení a dalších strategií EU, atd. Ty budou dále hodnoceny dle obou teorií, tedy zda 

dávají přednost politickým a civilním právům před ESC právy, či zda jsou tato práva 

vzájemně provázána a EU je ve své strategii v rámci rozvojové politiky neodděluje.  

Výzkumnou otázkou pro tuto práci je:  

3. Kterému z teoretických přístupů k lidským právům odpovídá rozvojová politika 

EU, A. Sen nebo A. Neiera? 

4. Je možné na základě analýzy rozvojové politiky EU určit úroveň podpory ESC 

práv a práv politických a civilních? Do jaké míry je možné analyzovat jejich 

vztah? 
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Přehled literatury 

 Vzhledem k tomu, že na téma postavení ESC práv v externích vztazích EU a 

zejména v rozvojové politice neexistuje publikace podobného typu či tématu, jedná se o 

unikátní studii analyzující postoj EU k podpoře lidských práv ve své vnější činnosti. 

Práce bude založena na literatuře skládající se z několika oblastí – první část poslouží 

k pochopení ESC práv, jejich vývoje, významu a využití. Pro tu bude stěžejním 

dokumentem Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech přijatý 

Valným shromážděním OSN v roce 1966. Dále také Akční plán EU pro lidská práva a 

demokracii (2015–2019) z roku 2015 a Platforma pro sociální a ekonomická práva ve 

spolupráci CoE-FRA-ENNHRI-EQUINET (Rady Evropy, Agentury EU pro základní 

práva, Evropské sítě pro národní lidskoprávní organizace a Evropské sítě subjektů pro 

rovnost). Obě teorie, A. Sen i A. Neiera, budou vysvětleny na základě několika jejich 

prací, např. Development as Freedom A. Sen z roku 1999, kde se vyjadřuje proti 

tradičnímu pojetí rozvoje, a Taking Liberties: Four Decades in the Struggle for Rights 

z roku 2003, ve které A.Neier popisuje lidská práva, dle něj pouze politická a civilní, za 

univerzální, protože mohou být chráněna pomocí restriktivních opatření v mezinárodní 

politice proti vládám, které je porušují.  

 Druhá část literatury poslouží k představení rozvojové politiky EU a bude sloužit 

jako zdroj dat pro analýzu této práce. Jedná se o českou monografii Lenky Adamcové 

Úvod do rozvojových studií z roku 2006 a studii Dietera Frische z roku 2008 The 

European Union´s Development Policy: A Personal View of 50 Years of Development 

Policy společně s prací Loranda Bartelse The Trade and Development Policy of the 

European Union z roku 2007, které shrnují vývoj a postupné vytváření smluv zásadních 

pro rozvojovou politiku EU. Všechny tři tyto publikace je možné použít pouze k 

vysvětlení vztahů mezi jednotlivými událostmi a k „zákulisním“ informacím vzhledem 

k datům vydání těchto prací a tudíž neaktuálnosti informací. Pokroky ve vývoji 

definované především jednotlivými summity a přijatými smlouvami budou uvedeny 

z originálních zdrojů, tedy ze samotných přijatých smluv, např. Smlouvy o EU nebo 

Amsterodamské smlouvy. Dále např. Rozvojová politika Evropské unie, jejímiž autory 

jsou Petr Jelínek, Jan V. Kroužek a Martin Náprstek z Ústavu mezinárodních vztahů 

v Praze. I když je tato publikace jedinou českou knihou pojednávající čistě o rozvojové 

politice EU, je se svým vznikem v roce 2003 velice neaktuální prací jen těžko 
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použitelnou pro relevantní výzkum. Informace o nejnovějším vývoji v rozvojové politice 

EU budou doplněny z oficiálních stránek institucí EU, především Evropského 

parlamentu, a z dokumentu Všeobecný přehled rozvojové politiky, jehož autorem je 

Valerie Remet, a který vyšel v roce 2016 v rámci informačního podkladu Fakta a čísla o 

Evropské unii realizovaného Evropským parlamentem. 

 

Koncepční a teoretický rámec 

Práce zkoumá vztah mezi ESC právy a právy politickými a civilními, a to  

na úrovni rozvojové politiky EU. Práce dále posuzuje, kterému ze zastánců odlišného 

pojetí ESC práv, A. Sen nebo A. Neiera, kurz rozvojové politiky EU přesněji odpovídá a 

co to pro EU, celosvětově největšího zastánce lidských práv a nejvýznamnějšího 

poskytovatele rozvojové pomoci, znamená. 

 

Empirická data a analýza 

 V kontextu časovém je práce vymezena vývojem rozvojové politiky EU, tedy 

zhruba od 60. let 20. století do současnosti. Použitou metodou bude diskurzivní analýza 

zkoumající jakým způsobem lidé skrze text či soubor textů konstruují smysl a význam 

objektů a aktivit sociálního světa. Práce bude analyzovat zahraničně politické 

dokumenty, analýzy, záznamy z jednání, agenturní zprávy, projevy politiků, zprávy a 

záznamy z použití prostředků rozvojové pomoci EU, atd., a pomocí diskurzivní analýzy 

se pokusí určit, které z teorií o pojetí ESC práv politika rozvoje EU více odpovídá. 

Cílem diskurzivní analýzy je skrze jazyk a významotvorné praktiky pochopit, jakým 

způsobem je realita sociálně konstruovaná. Zkoumá proces utváření významu sociálního 

světa a to, jakým způsobem tento svět kategorizujeme.7 V této práci bude diskurzivní 

analýza prostředkem pro pochopení současné pozice EU a její rozvojové politiky ve 

vztahu k ESC právům a poznání, zda se tento vytvořený sociální konstrukt blíží více 

postoji A. Sen anebo spíše A. Neiera.  

Na základě představení ESC práv, postaveného především na Mezinárodním 

paktu o ESC právech z roku 1967, budou analyzovány dokumenty tvořící a ovlivňující 

 

 
7 BENEŠ, Vít. Diskurzivní analýza. DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v 

politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008, s. 92-123. ISBN 978-80-7367-385-7. 
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rozvojovou politiku EU, např. strategie a cíle rozvojové politiky EU, data  

o poskytnuté rozvojové pomoci, ale také reálné využití prostředků rozvojové pomoci a 

jejich dopad na prosazování práv politických, civilních a ESC. Práce bere v potaz také 

hodnotící zprávy poskytnuté pomoci, detailní strategie a využití jednotlivých 

instrumentů externí rozvojové pomoci. Operuje také s externími analýzami efektivity 

rozvojové pomoci EU, které hodnotí využití jejich prostředků a použití v souladu, či 

nesouladu, s jejich cíli. Na základě těchto dat bude diplomová práce analyzovat 

obsažené prvky ESC práv (dle Mezinárodního paktu o ESC právech z roku 1967) 

v těchto dokumentech. Bude hodnotit, zda rozvojová politika EU podporuje kromě 

ekonomického růstu také možnost žít déle, zdravěji, pracovat a také se podílet na 

rozhodovacích procesech, anebo se těmto oblastem rozvoje věnuje pouze okrajově či 

druhotně, a primárně se zaměřuje na podporu práv politických a civilních. Toto rozlišení 

je důležité pro posouzení, kterému z obou teoretických přístupů, zda A. Sen anebo A. 

Neiera, rozvojová politika EU více odpovídá. Za účelem porovnání obou přístupů jsou 

součástí této práce i jejich studie a analýzy vnímání a pojetí lidských práv, které poslouží 

jako dva teoretické rámce, oproti kterým bude současná rozvojová politika EU 

porovnávána. Dokumenty zmíněné výše, tvořící rozvojovou politiku EU, budou 

postupně rozebrány a bude určeno, do jaké míry se nalezené prvky ESC práv podobají 

jednomu z teoretických přístupů, a také to, zda existuje rozdíl mezi tím, co politika říká 

a jak se s ESC právy snaží pracovat, a tím, co se reálně děje a jak politiku hodnotí 

externí subjekty.  

 

Plánovaná struktura práce 

 V první kapitole budou představeny ESC práva, jejich odlišení od práv politických 

a civilních, a obsahem bude také historie vývoje vnímání těchto práv v mezinárodní 

politice a na evropské úrovni. Druhá kapitola se bude zabývat teoretickým vymezením 

obou pojetí ESC práv, bude mít tedy dvě části: první část bude věnována A. Sen a jeho 

představě o propojení všech lidských práv, tedy ESC i práv politických a civilních; druhá 

část představí ESC práva jako „cíle“ a proč by tak měly být vnímány všemi subjekty 

v mezinárodní politice, dle názoru A. Neiera.  

 Třetí kapitola se bude věnovat představení rozvojové politiky EU – jejímu vývoji, 

institucionálním mechanismům a způsobu financování. Tato kapitola bude převzata z mé 
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bakalářské práce, která se zaměřovala na analýzu rozvojové politiky EU, jejíž součástí byl 

i historický přehled vývoje této politiky, mechanismy jejího fungování a odlišné praktiky 

jejího financování, oproti ostatním politikám EU. 

Čtvrtá kapitola bude mít za cíl představit data, na základě kterých by mělo být 

možné určit, který z obou přístupů je v rozvojové politice EU častěji upřednostňován. Tato 

kapitola se bude primárně zabývat třemi oblastmi rozvojové politiky EU, a to jejími cíli, 

dostupnými prostředky a také politického zájmu zemí EU v rozvojových oblastech.  

 Pátá kapitola se bude věnovat metodologickému vyhodnocení dat ze třetí kapitoly a 

bude je porovnávat s oběma přístupy vnímání lidských práv, A. Sen a A. Neiera. Bude tak 

mít za cíl analyzovat data, na základě kterých bude následně v závěru možné odpovědět na 

výzkumné otázky. 

 

 Plánovaná předpokládaná struktura práce: 

Úvod 

1. Ekonomická, sociální a kulturní práva 

2. Vnímání ESC práv v mezinárodní politice 

2.1. Lidská práva jako propojení práv ESC a práv politických a civilních 

2.2. ESC práva jako „cíle“ 

3. Rozvojová politika EU 

4. Lidská práva v rozvojové politice EU 

5. Analýza pojetí ESC práv v rozvojové politice EU 

Závěr  
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