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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu Ruské federace vůči Organizaci pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě od roku 1991 do roku 2016, přičemž tento vztah je 

zkoumán v rámci čtyř časových období: 90. léta, 2000 – 2008, 2008 – 2012 a 2012  

– 2016. Na základě neoklasického realismu, v němž je práce teoreticky ukotvena, jsou 

v rámci každého období analyzovány materiální mocenské kapacity Ruska představující 

nezávislou proměnnou, intervenující proměnné a samotný vztah Ruska vůči OBSE, 

který tvoří proměnnou závislou. Jedná se o kvalitativní případovou studii využívající 

jako hlavní metodologický nástroj metodu korelace proměnných. 

 

 

 

Abstract 

The following master’s thesis focuses on the development of the position of Russia 

towards the Organization for Security and Co-operation in Europe from 1991 till 2016. 

The relation is examined in four periods: 1991 – 2000, 2000 – 2008, 2008 – 2012 and 

2012 – 2016. Based on the theory of neoclassical realism, I analyse the relative material 

capabilities of Russia as the independent variable, the intervening variables and the 

relation of Russia as the dependent variable in each of these four periods. The thesis is 

elaborated as a qualitative case study while the congruence method serves as the main 

method for comparing the variables.  
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Úvod 

V roce 2015 uplynulo čtyřicet let od založení Konference pro bezpečnost  

a spolupráci v Evropě, která byla v roce 1995 přejmenována na Organizaci pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Přestože od svého vzniku zaujímá tato 

organizace důležité místo v evropské bezpečnostní architektuře, její význam v průběhu 

těchto čtyřiceti let postupně upadal. Během řešení krize na Ukrajině, v němž OBSE 

působila jako jeden z hlavních aktérů, se však ukázalo, že OBSE má díky svému 

výjimečnému složení zahrnujícímu jak západní státy, tak Rusko a další východní státy 

významnou komparativní výhodu oproti ostatním multilaterálním bezpečnostním 

organizacím, které čítají pouze převážně západní nebo naopak východní země. Krize  

na Ukrajině také prokázala, že OBSE představuje efektivní platformu pro dialog mezi 

Evropou a Ruskem zejména při řešení konfliktů, v nichž sice Evropa a Rusko zastávají 

odlišné pozice, ale zároveň nechtějí, aby došlo k eskalaci těchto konfliktů. V důsledku 

tohoto vývoje začal význam OBSE v poslední době opět vzrůstat (Lehne, 2015). 

Přestože Ruská federace (dále jen Rusko) představuje klíčového člena OBSE, 

problematika vztahu Ruska vůči této organizaci byla do značné míry ze strany odborné 

veřejnosti přehlížena. Hlavním cílem této práce je proto určit, jak se změnil vztah Ruska 

vůči KBSE/OBSE po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Proměna vztahu je 

analyzována prostřednictvím neoklasického realismu, který v současné době 

představuje jeden z nejvyužívanějších teoretických přístupů k analýze zahraniční 

politiky. 

Záměrem předkládané práce je zodpovědět následující výzkumné otázky: 

• Jak se vyvíjel vztah Ruska vůči OBSE po pádu Sovětského svazu v roce 1991?  

• Jak se projevilo posilování Ruska jako mezinárodního aktéra v jeho politice vůči 

OBSE? 

• Je tento vývoj ve shodě s teorií neoklasického realismu? 

• Jaká je perspektiva budoucího vztahu Ruska k OBSE? 
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Metodologie 

Práce je zpracována jako kvalitativní případová studie, přičemž jako hlavní 

metodologický nástroj slouží korelace proměnných (congruence method). Podle 

Michala Kořana (2008, s. 43) je možné využít metodu korelace proměnných, pokud 

použitá teorie postuluje vztah mezi hodnotami nezávislé, intervenující a závislé 

proměnné, což jak bude popsáno v následující kapitole zabývající se teoretickým 

rámcem této práce, neoklasický realismus splňuje. Tato metoda bere v potaz pouze 

korelaci proměnných, nezabývá se však celým příčinným vztahem a na jejím základě 

není možné vyvodit kauzalitu.  

Vztah Ruska vůči OBSE je zkoumán v rámci čtyř časových etap: 90. léta, 2000  

– 2008, 2008 – 2012 a 2012 – 2016. Tyto časové úseky byly vybrány tak, že 

korespondují s obdobím vlád ruských prezidentů (Jelcin, Putin, Medveděv, Putin), 

přičemž pro každého z těchto prezidentů je typické odlišné pojetí ruské zahraniční a 

bezpečnostní politiky a také vnímání mezinárodního systému, což by se podle 

neoklasicko-realistické teorie mělo projevit v přístupu Ruska k OBSE. Druhým 

důvodem pro tento výběr bylo, že Rusko disponovalo v daných obdobích jinými 

materiálními kapacitami.  

Při vypracovávání práce čerpám zejména z angloamerické primární a sekundární 

literatury. Co se týče primární literatury, zaměřuji se převážně na ruské zahraničně-

politické doktríny a strategické dokumenty, projevy klíčových státních představitelů  

a dokumenty vydané Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 

 

Zhodnocení literatury  

Z české odborné veřejnosti se fungováním OBSE zabývají zejména Vladimír 

Leška
1
 a Zdeněk Matějka,

2
 kteří oba působili ve strukturách této organizace. Žádný  

z těchto autorů se však nezabývá ruským přístupem vůči OBSE, a této problematice 

tedy není v české literatuře věnována širší pozornost. V tištěné cizojazyčné literatuře se 

vztahem Ruska a OBSE zabývá Jakub M. Godzimirski v kapitole Russia and the OSCE: 

From high expectations to denial? vydané v publikaci The Multilateral Dimension in 

Russian Foreign Policy. Jakub M. Godzimirski (2009) analyzuje ruský vztah k OBSE 

od konce studené války do roku 2007 pomocí teorie regionálních bezpečnostních 

                                                 
1
 LEŠKA, V., 1997. KBSE/OBSE : minulost, přítomnost, perspektivy, Praha: Karolinum: ÚMV. 

2
 MATĚJKA, Z., 2000. Co nového přinesl Istanbulský summit OBSE, Mezinárodní politika, roč. XXIV., 

č. 1. 
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komplexů (regional security complex theory). Valerie Pacer (2016) se věnuje vztahu 

Ruska vůči OBSE během vlády Dimitrije Medveděva. 

Co se týče cizojazyčných akademických periodik a časopisů, zde je možné 

zaznamenat zájem o tuto problematiku zejména v roce 2005, kdy uběhlo 30 let  

od podepsání Závěrečnho aktu na jednání KBSE. V těchto článcích
3
  se autoři zabývají 

deziluzí ze strany Ruska ohledně fungování organizace a střetu zájmů se západními 

státy. Druhá vlna zájmu o přístup Ruska k OBSE je patrná od roku 2012,
4
 kdy se tímto 

tématem začalo více zabývat Centrum pro výzkum OBSE (CORE – Zentrum für OSZE-

Forschung) při Universität Hamburg. 

Centrum pro výzkum OBSE publikuje od roku 1995 OBSE ročenky (OSCE 

Yearbook, Baden-Baden), přičemž vztahu Ruska a OBSE se věnují zejména ročenky 

vydané v roce 2012 a 2015. V kapitole The OSCE as a Euro-Atlantic and Eurasian 

Security Community: Theoretical Foundations, Preconditions, and Prospects (OSCE 

Yearbook 2012) autoři Rolf Mützenich a Matthias Z. Karádi konstatují, že ruský přístup 

vůči OBSE se stal kritičtějším zejména, protože západní země a Rusko prosazují odlišné 

zájmy a protože mezi nimi nepanuje vzájemná důvěra. K podobnému závěru dospívá 

také Mikhail Troitskiy v kapitole Russia and the West in the European Security 

Architecture: Clash of Interests or a Security Dilemma? (OCSE Yearbook 2015). Podle 

M. Troitskiyho je neshoda Evropy a Ruska v oblasti evropské bezpečnostní architektury 

způsobená střetem zájmů, který by se mohl transformovat do bezpečnostního dilematu  

a následně být vyřešen pomocí budování vzájemné důvěry, přičemž toto budování 

důvěry by mohla optimálně zprostředkovat OBSE. 

V rámci Universität Hamburg působí Elena Kropatcheva, která v současné době 

publikovala dva články zabývající se přístupem Ruska k OBSE. V roce 2011 byl 

publikován její článek Russian foreign policy in the realm of European security through 

the lens of neoclassical realism, jehož cílem je analyzovat ruskou zahraniční politiku 

prostřednictvím neoklasického realismu. Autorka v tomto článku však systematicky 

neanalyzuje intervenující proměnné, které jsou pro neoklasický realismus spolu  

s nezávislou proměnnou klíčové. V článku z roku 2012 se Kropatcheva (2012) zabývá 

                                                 
3
 Např.: MOROZOV, V., 2005.  Russia's Changing Attitude toward the OSCE: Contradictions and 

Continuity. Sicherheit und Frieden (S+F) / Security and Peace, Vol. 23, no. 2, s. 69-73.; 

GHEBALI, Victor-Yves, 2005. Growing Pains at the OSCE: The Rise and Fall of Russia's Pan-European 

Expectations. Cambridge Review of International Affairs.  Vol. 18, no. 3, s. 375-388.; 

ZELLNER, Wolfgang, 2005. Russia and the OSCE: From High Hopes to Disillusionment. Cambridge 

Review of International Affairs.  Vol. 18, no. 3, s. 389-402.  
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otázkami, proč Rusko, přestože soustavně kritizuje OBSE, v této organizaci stále 

setrvává a zda OBSE stále slouží jako fórum pro dialog mezi západními zeměmi  

a Ruskem. V rámci tohoto článku, který je ukotven v teoriích racionálního 

institucionalismu a realismu, dospívá k závěru, že ruská politika se stala více 

pragmatickou a instrumentální a že relevance OBSE v očích Ruska klesá nejen kvůli 

tomu, že Rusko není schopné protlačit v této organizaci své zájmy, ale také proto, že 

zájem o organizaci upadá i na straně ostatních členských zemí. V článku z roku 2015 

Kropatcheva (2015) analyzuje postoj Ruska pomocí teorie regionálního bezpečnostního 

vládnutí (regional security governance), přičemž se zabývá vývojem tohoto vztahu od 

vstupu SSSR do KBSE až do současnosti a v závěru se zabývá také tím, jak ovlivnila 

krize na Ukrajině přístup Ruska k OBSE. 

Další instituci, jež se specializuje na fungování OBSE, představuje Netherlands 

Helsinki Committee, které vydává čtyřikrát ročně časopis Security and Human Rights 

(od roku 1990 do roku 2008 vydávaný pod názvem Helsinki Monitor). Přístupem Ruska 

k OBSE se tato instituce zabývala v druhé polovině 90. let,
5
 v roce 2003 pak v článku 

OSCE and Russia: Old bridges, new divisions V. Nikonov (2003) konstatuje, že Rusko 

považuje OBSE za důležitého a užitečného aktéra mimo jiné v oblasti prevence 

konfliktů, monitorování voleb a v lidské a environmentální dimenzi. Během 

následujících let však došlo k proměně ruského postoje a v článku z roku 2008 André 

W. M. Gerrits (2008) shrnuje negativní zkušenost Ruska s fungováním OBSE. 

 

Struktura práce 

První kapitola práce je věnována představení teorie neoklasického realismu  

a odvození základních tezí této práce. V druhé kapitole je popsáno, jak se Sovětský svaz 

socialistických republik (SSSR) zasadil o založení KBSE a jak se následně vyvíjel vztah 

SSSR vůči KBSE během studené války. Následují čtyři kapitoly, které se zaměřují na 

proměnu Ruska vůči KBSE/OBSE ve čtyřech časových obdobích: 90. léta, 2000  

– 2008, 2008 – 2012 a 2012 – 2016. Každá z těchto kapitol je věnována jednomu 

časovému období a všechny mají stejnou strukturu – nejprve je analyzována nezávislá 

                                                                                                                                               
4
 Např. KELIN, A., 2013. Russia and the OSCE. International Affairs: A Russian Journal of World 

Politics, Diplomacy & International Relations. Vol. 59 no. 1, s. 89-99.  
5
 Např.: HURLBURT, Heather, 1995. Russia, the OSCE and European Security Architecture. Helsinki 

Monitor. Vol. 6, no. 2, s. 5-20. DOI 10.1163/157181495x00199.;  

BLANK, S., 1995. Russia, the OSCE, and Security in the Caucasus. Helsinki Monitor, Vol. 6, no. 3, s. 

65-80.; 

http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek63nn5Kx94um%2bTq2otEewpq9Onqy4Sa%2bwsUuet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrTLOptkyvqbNIpOLfhuWz4Yuk2uBV36%2fmPvLX5VW%2fxKR57LO2TbeurlGxr6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=12&sid=edabf82f-416a-47ea-90db-a850c237b041@sessionmgr106&hid=126
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proměnná, poté proměnné intervenující a proměnná závislá. V sedmé kapitole je 

provedeno srovnání využívaných proměnných a poslední kapitola této práce  

je věnována perspektivě budoucího vztahu Ruska k OBSE. 

  

1. Teoretické ukotvení – neoklasický realismus 

Realismus, představující jednu z nejvlivnějších teorií mezinárodních vztahů,  

se jako ucelená teorie začal utvářet ve 30. letech 20. století. Během následujícího vývoje 

se značně pluralizoval a došlo ke zformování několika realistických proudů, které sice 

vycházejí z  realistického paradigmatu, avšak zároveň přistupují k některým 

realistickým tezím odlišným způsobem (Beneš, 2009, s. 30). Pro realistické proudy je 

charakteristické, že chápou mocenskou pozici aktéra jako klíčový faktor ovlivňující 

jeho vzorce chování a motivace. Většina realistů považuje za nejdůležitější aktéry 

mezinárodní politiky státy, přičemž ty pojímá jako racionálně jednající subjekty, jež 

usilují o maximalizaci své moci a jejichž hlavním cílem je zajistit si přežití v rámci 

anarchického mezinárodního systému (Kořan, 2009, s. 247-248).  

Teorie neoklasického realismu se začala utvářet v 90. letech minulého století
6
  

a vzhledem k tomu, že časově přichází po klasickém realismu a neorealismu, bývá 

označována jako třetí generace realismu. Na oba dva předcházející proudy však 

navazuje, do značné míry je propojuje a v některých aspektech se proti nim také 

vymezuje. Hlavním důvodem vzniku neoklasického realismu byla snaha doplnit 

neorealismus o teorii zahraniční politiky, protože neorealismus sice vysvětluje 

mezinárodní politiku, avšak nenabízí teoretické vysvětlení tvorby politiky zahraniční 

(Lindemann, 2014, s. 26-27). 

V rámci této kapitoly, zabývající se neoklasickým realismem, představuji, jak tato 

teorie využívá intervenující proměnné, pojímá stát, mezinárodní systém a proměnu 

zahraniční politiky rostoucích států (rising powers) a dále se zabývám vymezením 

neoklasického realismu vůči dalším teoriím mezinárodních vztahů a jeho kritickou 

reflexí. V poslední části kapitoly vyvozuji z neoklasického realismu základní teze práce 

a provádím operacionalizaci. 

                                                                                                                                               
MIHALKA, M., 1996. A marriage of convenience: The OSCE and Russia in Nagorny-Karabakh and 

Chechnya. Helsinki Monitor, Vol. 7, no. 2, s. 13-28. 
6
 Termín „neoklasický realismus“ byl poprvé použit Gideonem Rosem v roce 1998 (Rose, 1998, p. 146). 
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1.1 Neoklasický realismus 

Neoklasický realismus vychází, stejně jako klasický realismus a neorealismus,  

ze základních předpokladů realismu, podle nichž nejdůležitější proměnné vysvětlující 

podobu politiky vyplývají z anarchické povahy mezinárodního systému, distribuce moci 

a z pozice státu v mezinárodním systému. Propojení neorealismu a klasického realismu 

pak spočívá v tom, že neoklasický realismus používá ve svém modelu jak proměnné na 

úrovni systému (stejně jako neorealismus), tak proměnné na úrovni jednotek – států 

(klasický realismus) (Beneš, 2009, s. 36). Naopak nejvíce se od těchto dvou 

realistických proudů odlišuje tím, že zavádí intervenující proměnné. Kombinací 

proměnných na úrovni systému a intervenujících proměnných následně vzniká 

komplexní model, jenž umožňuje, aby byly prováděny detailnější analýzy chování států. 

Neoklasický realismus je proto považován za teoretický rámec, který je schopen 

vysvětlit dynamiky mezinárodního systému a zahraničních politik států v daném čase  

a za daných okolností lépe než předchozí dva realistické proudy (Lindemann, 2014, s. 

26-27; Schweller, 2003, s. 316-317).  

Podle R. L. Schwellera, významného představitele neoklasického realismu, 

představuje tato teorie v rámci realistické tradice pokrokový proud, jenž si klade za cíl 

objasnit a rozšířit logiku základních předpokladů klasického realismu a neorealismu, 

testovat neoklasicko-realistickou teorii pomocí případových studií, generovat hypotézy, 

začlenit do výzkumu intervenující proměnné a zabývat se problematikou zahraničních 

politik a chování států. Pokrokovost neoklasického realismu spočívá také v tom, že 

přisuzuje mezinárodním institucím autonomní status (Schweller, 2003, s. 317)  

a důležitou roli (Vasquez, 2003, s. 441). 

Hlavním cílem neoklasického realismu je formulovat teorii zahraniční politiky. 

Představitelé tohoto realistického přístupu připouštějí, že státy, které čelí okamžité 

hrozbě, se chovají podle neorealistických předpokladů, a reagují proto v krizových 

situacích pouze na mezinárodní situaci bez ohledu na domácí podmínky. Státy jsou však 

vystaveny takto imanentnímu riziku zřídkakdy. Za běžných podmínek není podoba 

zahraniční politiky diktována pouze mezinárodními okolnostmi a státy si mohou vybrat, 

jak bude jejich politika vypadat, z více možností. Politici jsou pak při aktuálním výběru 

zahraniční politiky ovlivněni nejen mezinárodní situací, ale také domácími faktory, 

jakými jsou například domácí zájmové skupiny, zájmy jejich politické strany  

či strategická kultura daného státu (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 31-32). Výběr 
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je kromě domácích vlivů limitován také tím, že politici mnohdy nevnímají systémové 

podmínky racionálně (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 40). V některých případech 

však platí, že výběr zahraničních politik je příliš limitovaný externími podmínkami  

a domácí podněty mohou ovlivnit pouze to, kdy budou jednotlivé kroky zahraniční 

politiky realizovány (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 31-33). 

Podle představitelů neoklasického realismu je zahraniční politika státu v prvé řadě 

určována jeho postavením v mezinárodním systému, zejména jeho relativními 

materiálními mocenskými kapacitami. Vliv těchto kapacit však působí na podobu 

zahraniční politiky nepřímo a komplexně – v rámci celého procesu je nutné zohlednit 

také vliv intervenujících proměnných, jakými jsou například očekávání politiků či státní 

struktura. Podle neoklasických realistů jsou to právě tyto intervenující proměnné, jež 

zapříčiňují, že stejně silné státy čelící stejnému mezinárodnímu systému uplatňují různé 

zahraniční a bezpečnostní politiky. Platí tedy, že státy se chovají odlišně, nejen kvůli 

systémovým vlivům, ale také protože mají odlišné státní uspořádání, jejich státní 

představitelé mají jiné psychologické profily nebo mezi státem a společností fungují 

jiné vazby (Rose, 1998, s. 146-147). Podstatné je, že státní představitelé vytvářejí 

zahraniční politiku v reakci na kombinaci systémových a domácích faktorů (Rose, 1998, 

s. 152). 

Podle neoklasického realismu je – stejně jako v případě neorealismu – zahraniční 

politika z dlouhodobého hlediska formována mezinárodní anarchií a ve spojitosti s tím 

také distribucí moci v rámci mezinárodního systému. V kratším i střednědobém 

časovém horizontu však zahraniční politika prochází řadou změn, které není možné 

predikovat pouze na základě analýzy mezinárodního sytému a rozložení moci v něm. 

Podle neoklasických realistů jsou tyto změny způsobeny nejen externími podmínkami, 

avšak také vnitřní strukturou daného státu a postojem státních představitelů (Lobell, 

Ripsman, Taliaferro, 2009, s. 4-5; Rose, 1998, s. 147). Na podobu zahraniční politiky 

státu má tedy vliv jak charakter mezinárodního systému a relativní distribuce moci  

v jeho rámci (vnější, strukturální podněty), tak také interní procesy (domácí podněty), 

na jejichž analýzu se neoklasický realismus zaměřuje (Schweller, 2003, s. 320). 

Podle logiky neoklasického realismu představuje relativní distribuce moci 

nezávislou proměnnou, která skrze intervenující proměnné působí na výběr zahraniční 

politiky, jenž tedy funguje v tomto vztahu jako závislá proměnná (Lobell, Ripsman, 

Taliaferro, 2009, s. 20). Prostřednictvím tohoto dvouúrovňového modelu si neoklasický 

realismus klade za cíl vysvětlit, proč státy jako identické jednotky reagují různým 
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způsobem na stejné systémové vlivy (Schweller, 2008, s. 6). Neoklasický realismus 

zdůrazňuje jak roli nezávislých, tak roli intervenujících proměnných, avšak primární 

roli přisuzuje nezávislým proměnným. Domácí intervenující proměnné zaujímají druhé 

místo z toho důvodu, že z dlouhodobého hlediska není možné, aby rozhodnutí států 

nebyla limitována mezinárodním systémem. Proto se při aplikování neoklasického 

realismu nejprve začínají analyzovat relativní mocenské kapacity státu a teprve 

následně je zjišťováno, jak se toto relativní mocenské postavení promítá do výběru 

zahraniční politiky. 

Podle základní predikce neoklasického realismu platí, že mezi relativním 

množstvím materiálních mocenských zdrojů daného státu a ambiciózností jeho 

zahraniční politiky funguje přímá úměrnost – s rostoucí relativní mocí státu vzrůstá také 

jeho snaha získat vliv v zahraničí, a naopak, pokud se tato moc snižuje, zmenšuje se 

také státní ambice prosadit svou vůli prostřednictvím zahraniční politiky (Rose, 1998,  

s. 152, 167; Zakaria, Snyder, 1992, s. 194). 

 

1.2 Intervenující proměnné  

Intervenující proměnné zahrnují psychologické, organizační, sociální  

a institucionální faktory, což umožňuje jejich prostřednictvím analyzovat vlivy působící 

na státní představitele, interakce mezi státem a společností a mechanismy, jejichž 

prostřednictvím je zahraniční politika formulována. Každá z těchto proměnných může 

ovlivnit způsob, jakým stát zareaguje na externí podněty (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 

2016, s. 66). Vliv intervenujících proměnných je patrný zejména ve státech s liberálním 

uspořádáním, avšak i ve státech s nejrestriktivnější politikou mohou mít tyto 

intervenující proměnné vliv na rozhodování politických představitelů a ve spojitosti  

s tím také na podobu zahraniční politiky (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 66). 

Přestože teoretici neoklasického realismu využívají širokou škálou intervenujících 

proměnných, až do nedávné doby nebylo stanoveno, jaký počet intervenujících 

proměnných je při výzkumu žádoucí použít či jak jsou tyto proměnné řazeny z hlediska 

důležitosti. Od výzkumníků bylo očekáváno, že počet a charakter intervenujících 

proměnných stanoví podle svého uvážení (Lindemann, 2014, s. 28). Vzhledem k tomu, 

že neoklasický realismus byl kvůli této absentující definici kritizován za ad hoc výběr 

intervenujících proměnných podle zkoumaného případu (Walt, 2002, s. 211), autoři  
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N. M. Ripsman, J. W. Taliaferro a S. E. Lobell tyto proměnné ve své publikaci z roku 

2016 (s. 16) systematicky rozřadili do čtyř koherentních skupin: 

1.2.1 Strategická kultura 

Způsob, jakým stát vnímá systémové podněty a jak se adaptuje na strukturální 

změny v materiálních kapacitách, může ovlivnit také strategická kultura státu. Tímto 

termínem chápeme souhrn ustálených názorů, postojů a postupů při používání síly, které 

jsou typické pro určitý stát po delší časové období. Přestože neměnnost strategické 

kultury v čase je klíčová, v důsledku zlomových událostí (například válek či krizí) může 

dojít k jejím obměnám (Longhurst, 2000, s. 200). Prvky strategické kultury jsou 

předávány ve společnosti prostřednictvím socializace a institucionalizace, čímž dochází 

k jejich hlubokému zakořenění ve strukturách státu. Politici jsou proto při rozhodování 

o bezpečnostních otázkách týkajících se například použití síly, získání zbraní 

hromadného ničení, zapojení státu do humanitární intervence či definování 

bezpečnostní strategie státu limitováni tím, co je podle jejich státní strategické kultury 

považováno za správné či žádoucí (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 71-72). 

1.2.2 Názory a vnímání politických představitelů  

Prezident, předseda vlády, vláda a ministři jsou pokládáni za hlavní tvůrce 

zahraniční politiky. Jejich pozice při tvorbě této politiky je výjimečná zejména proto, že 

obvykle disponují přístupem k široké škále informací včetně utajovaných zpráv  

od špionážních jednotek. Podle neoklasického realismu jsou tito představitelé při 

formulování zahraniční politiky ovlivněni jak objektivními fakty, tak také svými názory 

a představami o fungování mezinárodního systému (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, 

s. 68). 

Z psychologického hlediska platí, že lidé si na základě svých zkušeností, 

interakcí a hodnotových systémů utvářejí představy o fungování světa, přičemž tyto 

představy pak následně určují, jakým způsobem budou vnímat okolní svět a jaká budou 

zaujímat stanoviska. V případě státních představitelů tyto představy determinují, jakým 

informacím věnují pozornost, jakou jim přisuzují důležitost a také jak je vyhodnocují. 

Podle neoklasického realismu se reakce na systémové podněty liší zejména proto,  

že každý politik tyto systémové vlivy vyhodnocuje prostřednictvím svých 

individuálních názorů a představ (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 69). 
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Reakce politiků na systémové podněty je také ovlivněna jejich charakterovými 

vlastnostmi. Povahové rysy státníků, například sklon k riskování, hrají v neoklasicko-

realistickém modelu podstatnou roli. Stejně tak důležitý faktor ovlivňující výslednou 

podobu zahraniční politiky představuje způsob vnímání okolního světa. Jedná  

se zejména o to, jak státní představitelé vnímají přítomnost hrozeb v mezinárodním 

systému, identitu státu, rozložení moci v mezinárodním systému, úmysly ostatních států 

či vztahy s ostatními státy v mezinárodním systému (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, 

s. 70). 

1.2.3 Vztah státu a společnosti 

Třetí skupinu tvoří intervenující proměnné týkající se vztahu státu a společnosti. 

Shoda mezi státními představiteli a společností na podobě zahraniční politiky, úroveň 

politické a sociální koheze a podpora ze strany veřejnosti představují hlavní faktory, 

které ovlivňují, zda budou moci političtí představitelé mobilizovat dostatečné množství 

zdrojů za účelem prosazení a realizace určité zahraniční politiky. Jestliže se stát snaží 

prosadit zahraniční politiku, se kterou nesouhlasí klíčové společenské skupiny, pak 

může být vystaven nebezpečí, že mu tyto skupiny odmítnou poskytnout materiální, 

finanční či jiné zdroje nezbytné pro úspěšnou implementaci zahraniční politiky 

(Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 73). 

V rámci vztahu státu a společnosti je také podstatná míra autonomie státních 

institucí. Pokud jsou političtí představitelé izolováni od tlaků veřejnosti a zahraničně-

politická rozhodnutí vytváří autonomně, výsledná podoba zahraniční politiky bude 

uzpůsobena podle státních preferencí a bude odpovídat požadavkům z externího 

prostředí spíše než požadavkům občanů (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 74). 

1.2.4 Domácí instituce a státní struktura 

Poslední kategorie intervenujících proměnných zahrnuje domácí politické 

instituce a státní strukturu. Oba dva tyto faktory determinují, kdo a v jaké fázi procesu 

má vliv na tvorbu zahraniční politiky a kdo naopak disponuje právem zablokovat 

politickou iniciativu za účelem změny zahraničně-politického kurzu. Tyto intervenující 

proměnné hrají proto důležitou roli při formulování reakce na systémové podněty  

a jejich vliv jako zprostředkujících proměnných je nutné při analýze zahraniční politiky 

zohlednit (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 77). 
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V obecné rovině můžeme intervenující proměnné rozdělit do dvou kategorií 

podle toho, zda ovlivňují schopnost anebo ochotu státu prosadit zahraniční politiku.  

Do první kategorie můžeme zařadit intervenující proměnné týkající se státních struktur, 

jako je například podoba rozhodovacího procesu a administrativy, druh organizační 

struktury státu, síla a zranitelnost vlády, konsensus elit, civilně-vojenské vztahy, 

stranická soutěž, míra státní autonomie, veřejné mínění a podpora vlády ze strany 

veřejnosti či sociální koheze. Tyto proměnné ovlivňují, do jaké míry je stát schopný 

mobilizovat dostatečné množství zdrojů za účelem implementace určité zahraniční 

politiky. Druhá kategorie zahrnuje kognitivní proměnné, které mají vliv na to, do jaké 

míry bude stát ochotný danou zahraniční politiku prosadit. Jedná se zejména o to, jak 

státní představitelé vnímají identitu daného státu, rozložení moci v mezinárodním 

systému, úmysly ostatních aktérů či jak posuzují a vnímají přítomnost hrozeb v rámci 

mezinárodního systému (Lindemann, 2014, s. 38-39). 

1.3 Koncepce státu a mezinárodního systému 

Neoklasický realismus považuje stát za hlavního aktéra mezinárodní politiky. Na 

rozdíl od neorealismu neočekává, že stát bude jednat jako unitární aktér, jehož chování 

je dáno mocenskou pozicí v mezinárodním systému. Stejně tak nesouhlasí 

s neorealismem v tom, že by vládní představitelé byli při vytváření zahraniční  

a bezpečnostní politiky ovlivňování pouze systémovými vlivy. Podle neoklasického 

realismu státní politika vzniká v reakci jak na externí – strukturální podněty, tak na 

interní – domácí podněty. Státní představitelé se rozhodují do značné míry v závislosti 

na jiných aspektech, než představují systémové proměnné. V praxi jsou omezování 

svým vnímáním a domácím prostředím (strukturou státu) a podléhají také tlakům ze 

strany domácích zájmových skupin (Lobell, Ripsman, Taliaferro, 2009, s. 23-25). 

Z pohledu neoklasického realismu tedy platí, že státní představitelé definují státní zájmy 

a řídí zahraniční politiku na základě posouzení relativní moci státu, avšak také na 

základě domácích vlivů (Lobell, Ripsman, Taliaferro, 2009, s. 25-26). 

V rámci neoklasických studií je stát reprezentován ústředními politickými  

a vojenskými institucemi a vrcholnými představiteli státu. Ve vztahu státu vůči 

veřejnosti je podstatné, do jaké míry se rozhoduje autonomně, tedy bez ohledu na vůli 

společnosti. Stejně jako v případě klasického realismu, neoklasický proud shledává, že 
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žádný stát není kompletně autonomní, přičemž míra autonomie je dána charakterem 

státu a může se měnit spolu s časem. Kromě míry státní autonomie ovlivňují schopnost 

státu reagovat na systémové vlivy také další, výše popsané, intervenující proměnné 

(Lobell, Ripsman, Taliaferro, 2009, s. 27-28). 

Vlastnosti státu jsou dány tím, zda se jedná o stát revizionistický, či stát snažící 

se uchovat status quo. V prvém případě se jedná o stát, který má sklon k rizikovému 

jednání, v druhém pak naopak o stát, jenž má vůči riziku averzi (Taliaferro, 2001,  

s. 135). Míra revizionismu vypovídá o tom, jak jsou státy spokojeny se stávající 

podobou mezinárodního systému (Schweller, 1994, s. 99–106), z čehož vyplývá, že 

vlastnosti států (příklon k revizionismu), jsou dány nikoliv pouze podobou 

mezinárodního sytému, ale také subjektivním hodnocením mezinárodního systému 

danými státy, jejich preferencemi a zájmy (Beneš, 2009, s. 51). 

Jednou ze základních charakteristik neoklasického realismu tvoří jeho 

státocentrické pojetí mezinárodního systému. Přestože je podle N. M. Ripsmana,  

J. W. Taliaferra a S. E. Lobella (2016, s. 41-42) zřejmé, že v současné době podstatnou 

roli zaujímají také nestátní aktéři (nadnárodní korporace, mezinárodních instituce, 

kriminální organizace a mezinárodní nevládní organizace), státy jsou i nadále 

z politického hlediska nejdůležitější. 

Co se týče mezinárodního systému, dle neoklasických realistů je pro něj 

charakteristická jeho anarchická povaha. Vztahy mezi státy nejsou nijak regulovány, 

což způsobuje, že se státy spoléhají na své vlastní kapacity a pociťují permanentní 

nejistotu ohledně kroků ostatních států. Státní představitelé jsou proto nuceni neustále 

předjímat, jak bude vypadat chování ostatních států a v dlouhodobější rovině také 

následující vývoj v relativním rozložení moci v mezinárodním systému. Zároveň jsou 

státy v mezinárodním systému vystaveny socializačním procesům, které ovlivňují jejich 

vnitřní strukturu (Lobell, Ripsman, Taliaferro, 2009, s. 28-30). 

Povaha mezinárodního systému je podle teorie neoklasického realismu dána 

dvěma aspekty – za prvé polaritou systému a za druhé vlastnostmi jednotek tohoto 

systému. Vlastnosti státu jsou dány tím, jak již bylo zmíněno, zda se jedná o stát 

revizionistický či stát snažící se o uchování statusu-quo. Míra revizionismu následně 

ovlivňuje dynamiku a stabilitu systému (Beneš, 2009, s. 43). 
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1.4 Rostoucí mocnosti 

Z hlediska realismu dochází k politickému a vojenskému posílení státu ve chvíli, 

kdy státní ekonomika prosperuje. Posílení státu se následně projevuje tím, že stát začne 

využívat svých relativních materiálních výhod a pokusí se expandovat nebo pozměnit 

rozložení moci v rámci mezinárodního systému (Schweller, 2008, s. 24). Ve stejném 

duchu neoklasický realismus predikuje, že se vzrůstající silou a bohatstvím daného státu 

roste také jeho snaha šířit státní vliv a prosazovat státní zájmy, a naopak  

se zmenšujícími se materiálním kapacitami klesá také ambice a úsilí prosadit vliv 

v zahraničí (Zakaria, Snyder, 1992, s. 194; Rose, 1998, s. 152, 167). Při analýze chování 

posilující mocnosti je nutné se zaměřit na systémové faktory, které stanovují, jak velký 

bude mít tento stát vliv na podobu mezinárodního systému, a tedy do jaké míry bude 

schopný prosadit svoji zahraniční politiku. Zároveň je však nezbytné se zabývat také 

povahou státních zájmů daného státu, protože ta určí, jakým způsobem a pro jaké účely 

bude tento stát své nově nabyté postavení využívat (Schweller, 2008, s. 27).  

Některé posilující státy jsou se svým postavením v mezinárodním systému  

a obecně s podobou tohoto systému spokojeny, a neusilují proto o změnu statusu-quo. 

Státy, které naopak nejsou s postavením v mezinárodním systému spokojeny a usilují  

o jeho revizi, můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří revizionistické 

státy s omezenými aspiracemi (limited-aims revisionists). Cílem těchto států není 

radikálně změnit mezinárodní systém, ale dosáhnout kompenzace za – z jejich pohledu 

– neadekvátní postavení v mezinárodním systému a nedostatečné ocenění jejich 

prestiže. Do druhé skupiny náleží státy s neomezenými, revolučními aspiracemi 

(unlimited-aims revisionists, revolutionary powers). Tyto státy usilují o celkovou změnu 

mezinárodního pořádku, jejímž prostřednictvím by si zajistily nadvládu v rámci 

mezinárodního systému (Schweller, 2008, s. 29-30). 

 

1.5 Vymezení neoklasického realismu vůči dalším teoriím 

mezinárodních vztahů a jeho kritická reflexe 

Jak již bylo uvedeno, neoklasický realismus představuje syntézu klasického 

realismu a neorealismu. Z klasického realismu vychází zejména ve dvou aspektech  

– za prvé se zaměřuje na vztah státu a společnosti a za druhé se spíše než o formulování 

teorie mezinárodního systému snaží o vytvoření teorie zahraniční politiky.  
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Od klasického realismu se však odlišuje tím, že se zabývá systémovou hladinou analýzy  

a usiluje o propracovanější metodologické ukotvení (Lobell, Ripsman, Taliaferro, 2009, 

s. 19). Co se týče společných znaků neoklasického realismu a neorealismu, obě teorie 

vycházejí z předpokladu, že podstata politiky je konfliktního charakteru, a připisují 

klíčovou roli relativní distribuci moci, kterou v rámci základního kauzálního vztahu 

považují za nezávislou proměnnou. Neoklasický realismus však – na rozdíl  

od neorealismu – neanalyzuje pouze systémovou hladinu, ale zaměřuje se také na vliv 

intervenujících proměnných na úrovni jednotek systému – států. Další podstatný rozdíl 

mezi těmito dvěma teoriemi spočívá v tom, že neoklasický realismus se zabývá 

zahraniční politikou státu a snaží se rozkrýt, jak je tato politika uvnitř státu vytvářena. 

Neorealismus se naopak domácími procesy nezabývá, nepracuje s intervenujícími 

proměnnými a jako závislou proměnnou považuje výslednou podobu mezinárodní 

politiky (Lobell, Ripsman, Taliaferro, 2009, s. 19-21). 

Neoklasicko-realistickou teorii je možné vymezit i vůči dalším teoriím 

uplatňovaným v rámci studií mezinárodních vztahů. V následující části se věnuji 

hlavním shodným a rozdílným rysům mezi neoklasickým realismem a teoriemi, které 

také pracují s domácími vlivy při zkoumání tvorby zahraniční politiky (liberalismus  

a analýza zahraniční politiky). V závěrečné části této podkapitoly se pak zabývám 

kritikou neoklasického realismu. 

Liberální teorie předpokládají, že domácí politické instituce, vládní koalice  

a veřejnost determinují obsah zahraniční politiky a neumožňují státům, aby se přiklonily 

k zahraniční politice, s níž tito domácí aktéři nesouhlasí. Přestože zastánci liberálních 

teorií si jsou vědomi interakcí mezi domácími a externími silami, nepřikládají 

mezinárodním vlivům v rámci tvorby zahraniční politiky význam (Ripsman, Taliaferro, 

Lobell, 2016, s. 173-174). Co se týče konceptu analýzy zahraniční politiky, neoklasický 

realismus z něj do značné míry vychází. Shodují se zejména v zájmu o to, jak 

hodnotový systém a kognitivní schopnosti politiků ovlivňují jejich vnímání 

mezinárodního systému a jak struktura státu nebo míra autonomie státních institucí 

limituje výběr zahraniční politiky. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma školami panuje 

v podobě využívaných proměnných. Zatímco neoklasický realismus vždy zdůrazňuje 

systémové vlivy oproti domácím a nezávislé proměnné volí ze systémové roviny, 

některé teorie analýzy zahraniční politiky privilegují rovinu státu a jako nezávislou 

proměnnou určují například domácí instituce, vztah mezi státem a společností či 
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vnímaní politických představitelů. Můžeme tedy říci, že proměnné, které neoklasický 

realismus označuje jako intervenující, analýza zahraniční politiky pojímá jako 

proměnné nezávislé (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 2016, s. 178-179). 

Neoklasický realismus bývá kritizován zejména ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je, že neoklasičtí realisté nedefinovali postup, jakým mají být vybrány 

intervenující proměnné, což podle Stephena Walta (2002, s. 211) a J. A. Vasqueze 

(2003, s. 446) vede k tomu, že výzkumníci zahrnují tyto proměnné ad hoc způsobem  

a přizpůsobují jejich výběr podle zkoumaného případu. Za druhé je neoklasický 

realismus kritizován kvůli tomu, že nevytváří dostatečně přesné predikce, které by 

umožňovaly falzifikaci hypotéz. Podle zastánců této kritiky si neoklasičtí realisté 

vypůjčili řadu proměnných z jiných teoretických paradigmat než realistických, což 

v samém důsledku znamená, že neoklasický realismus nedisponuje jasně stanovenými 

předpoklady, které by vycházely z realismu, a představuje proto degeneraci realismu 

(Vasquez 1997, 899-900, Moravcsik, 2003, s. 190-191, Legro and Moravcsik 1999,  

s. 6-7). Podle B. A. Lindemanna (2014, s. 39) je však třeba zdůraznit, že většina kritiků 

neoklasické teorie se zaměřuje na realismus jako na teoretické paradigma  

a neuvědomuje si, že neoklasický realismus představuje „pouze teoretický rámec určený 

pro detailní analýzu státní zahraniční politiky.“  

 

1.6 Zdůvodnění výběru teorie 

Neoklasický realismus byl jako teoretický rámec pro účely této práce vybrán 

zejména ze tří důvodů. Za prvé tato teorie představuje v současné době jeden  

z nejvyužívanějších teoretických přístupů k analýze zahraniční politiky. Její 

výjimečnost spočívá zejména v tom, že prostřednictvím zavedení široké škály 

intervenujících proměnných vytváří komplexní model, který umožňuje detailně 

vysvětlit tak komplikovaný proces, jakým je výběr zahraniční politiky (Kitchen, 2010, 

s. 118).  

Komplexnost tohoto modelu je podle N. M. Ripsmana, J. W. Taliaferra a S. E. 

Lobella (s. 2016, 189) optimální pro zkoumání zahraničních politik rostoucích velmocí 

typu Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, protože umožňuje zohlednit jak růst 

materiálních kapacit těchto států, tak také změny na domácí scéně, k nimž došlo 

v důsledku ekonomického posílení. 
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Druhým důvodem, proč je neoklasický realismus použit v této práci pro analýzu 

vztahu Ruska vůči OBSE, je, že ruská zahraniční a bezpečnostní politika bývá 

charakterizována, pokud je analyzována pouze na základě mocenských předpokladů 

klasického realismu a neorealismu, jako velmi komplikovaná a do značné míry 

nepředvídatelná. Jestliže je však pro analýzu této politiky využit model neoklasického 

realismu obsahující intervenující proměnné, pak se ukazuje být konzistentnější  

a předvídatelnější (Kropatcheva, 2012, s. 30). 

Třetím důvodem je, že neoklasický realismus se zabývá, na rozdíl od ostatních 

realistických proudů, jimiž je tento aspekt zahraniční politiky do značné míry přehlížen, 

vztahem státu k mezinárodním organizacím (Lindemann, 2014, s. 43; Ripsman, 

Taliaferro, Lobell, 2016, s. 187-188). Z hlediska neoklasického realismu platí, že stát je 

senzitivní vůči své roli v mezinárodním systému a také vůči trendům, které by mohly 

tuto roli ovlivnit, takže obvykle usiluje o to, aby byl součástí nějaké formy mezinárodní 

kooperace, konkrétněji mezinárodních organizací. Mezinárodní bezpečnostní organizace 

(např. OBSE) podle neoklasického realismu představují pro státy prostředí, jež jim 

umožňuje, aby dosáhly shody v takových aspektech mezinárodního systému, jakými 

jsou zajištění rovnováhy zájmů či definování modalit mezinárodního vládnutí (Lavoie, 

2004, s. 63-64). 

 

1.7 Teze 

Na základě teorie neoklasického realismu jsou základní teze této práce 

stanoveny následovně: 

Ekonomicky a materiálně posilující stát volí v rámci své zahraniční politiky 

asertivnější a agresivnější přístup vůči multilaterálním organizacím a zároveň se 

v těchto organizacích snaží více zdůraznit svůj vliv. Mocenské posílení se také 

projevuje snahou o revizionismus a zajištění nového uspořádání mezinárodního sytému, 

které by lépe reflektovalo postavení daného státu jako velmoci.  

Stát se neuchýlí k asertivnějšímu přístupu, přestože bude mocensky posilovat, 

pokud kvůli vlivu intervenujících proměnných nebude schopen nebo ochoten tento styl 

politiky aplikovat.  
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Zahraniční politika státu vůči mezinárodní organizaci bude kooperativnější, 

pokud bude relativní mocenské postavení státu oslabovat. 

 Stát se neuchýlí ke kooperativnějšímu přístupu, přestože bude jeho mocenské 

postavení oslabovat, pokud kvůli vlivu intervenujících proměnných nebude schopen 

nebo ochoten tento styl politiky aplikovat. 

1.8 Operacionalizace 

V rámci této případové studie je nezávislá proměnná, což je relativní mocenské 

postavení Ruska v mezinárodním systému, zkoumána pomocí materiálních mocenských 

kapacit Ruska v daném časovém období. Materiální kapacity jsou posuzovány podle 

následujících faktorů: hrubý domácí produkt (HDP) a výdaje na armádu.
7
  

Strategická kultura, vnímání mezinárodního systému ze strany ruských politiků, 

zejména týkající se jednotlivých mezinárodních tlaků, které ruští političtí představitelé 

interpretují jako hrozbu, vztah státu a společnosti a státní struktura představují 

zkoumané intervenující proměnné. Při zkoumání intervenujících proměnných se 

zaměřuji na vrcholné představitele ruské politiky (prezidenty a ministry zahraničí  

a obrany) spíše než na politickou elitu jako celek. 

Závislou proměnnou tvoří proklamovaný ruský přístup ke KBSE/OBSE (Diagram 

č. 1). 

Diagram č. 1: Konceptualizace neoklasického realismu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Přestože data o HDP a výdajích na armádu jsou čerpána z oficiálních zdrojů, je nutné uvést, že v případě 

Ruské federace tato data slouží pouze jako orientační. 
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2. Historický náhled – Vztah SSSR vůči KBSE během 

studené války 

V rámci této kapitoly se zabývám tím, jak se Svaz sovětských socialistických 

republik (SSSR) zasadil o založení Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

(KBSE) a jak se následně vyvíjel vztah SSSR vůči KBSE během studené války. 

Po smrti J. V. Stalina v roce 1953 začalo sovětské vedení, reprezentované 

zejména nově zvoleným předsedou rady ministrů SSSR G. M. Malenkovem, prosazovat 

vstřícnější zahraniční politiku vůči Západu. Podle Malenkova bylo nutné nastolit mírové 

řešení problémů s kapitalistickými zeměmi, protože se obával, že by napětí mezi 

západním a východním blokem mohlo přerůst v rozpoutání jaderné války (Vykoukal, 

Litera, Tejchman, 2000, s. 300). V rámci tohoto odklonu od Stalinem prosazované 

konfrontační zahraniční politiky se Sovětský svaz v padesátých letech minulého století 

dvakrát pokusil o svolání konference o celoevropské bezpečnosti.  

Poprvé se tak stalo v roce 1954 na konferenci ministrů zahraničních věcí čtyř 

vítězných mocností (SSSR, USA, Francie a Velké Británie) pořádané v Berlíně  

za účelem vyřešení poválečného rozdělení Německa. Sovětský ministr zahraničí V. 

Molotov zde přednesl návrh na svolání konference o bezpečnosti v Evropě, přičemž 

součástí tohoto návrhu byla také nabídka na uzavření smlouvy o kolektivní bezpečnosti 

po dobu padesáti let. Podle sovětského návrhu měla být smlouva uzavřena pouze mezi 

evropskými státy a Spojeným státům měl být přidělen pozorovatelský status, na což 

Spojené státy americké odmítly přistoupit, a návrh byl zamítnut. O rok později, v roce 

1955, předstoupil V. Molotov před ministry zahraničí na summitu v Ženevě s druhým, 

přepracovaným návrhem na svolání bezpečnostní konference. Přestože Sovětský svaz 

svolil, aby na konferenci mohly participovat též Spojené státy, tento návrh byl také 

zavrhnut, protože mezi ministry nedošlo ke shodě v otázce sjednocení Německa (Fry, 

1993, s. 3-4). 

Během první poloviny šedesátých let 20. století západní státy, vzhledem  

k vrcholící berlínské a kubánské krizi, sovětským návrhům na svolání konference 

nedůvěřovaly. Ve druhé polovině šedesátých let však došlo k mírnému zlepšení vztahů 

mezi východním a západním blokem, a Sovětský svaz proto opět oživil ideu uspořádat 

celoevropskou konferenci, na níž by bylo možné projednat bezpečnost a spolupráci  

v Evropě (Rey, 2008, s. 66). Oficiální návrh na svolání této konference Sovětský svaz 
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podal v březnu 1969 na sjezdu států Varšavské smlouvy v Budapešti. Podle Sovětského 

svazu se mělo jednat o konferenci, jejímž prostřednictvím by byly posíleny politické, 

ekonomické a kulturní vazby mezi Západem a Východem, přičemž Spojené státy měly 

figurovat v pozici účastníka konference a nikoliv pouze pozorovatele (Fry, 1993, s. 4-

5). Spojené státy byly k myšlence uspořádání bezpečnostní konference sice i nadále 

skeptické, avšak nakonec s uspořádáním konference souhlasily, protože západoevropské 

státy měly na svolání konference velký zájem a sovětský návrh uvítaly jako možnost, 

jak pokračovat v politice oteplování vztahů s východními zeměmi (Romano, 2009,  

s. 721). V prosinci 1969 proto členské země NATO sovětský návrh pod podmínkou, že 

bude uzavřena dohoda o statutu Berlína a že Sovětský svaz přistoupí na jednání ohledně 

omezování počtu konvenčních zbraní, přijaly. V září 1971 byla podepsána dohoda čtyř 

velmocí o rozdělení Berlína a poté, co v červnu 1972 vstoupila v platnost, přípravy na 

uspořádání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) mohly začít. 

Finsko se z pozice neutrální země nabídlo, že přípravná jednání i samotná konference 

mohou probíhat ve finském hlavním městě – Helsinkách (Fry, 1993, s. 5-6). 

Pro Sovětský svaz bylo svolání KBSE velmi důležité, a to zejména ze čtyř 

důvodů. Hlavním důvodem bylo, že Sovětský svaz chtěl prostřednictvím této 

konference utužit svůj vliv v Evropě, přičemž tohoto cíle chtěl dosáhnout 

prostřednictvím jiných struktur, než které poskytovalo NATO či Varšavská smlouva 

(Fry, 1993, s. 7-8). Ve spojitosti s tím chtěl Sovětský svaz snížit vliv Spojených států  

a NATO v Evropě (Rey, 2008, 69) a postupně rozvrátit vztahy mezi členskými zeměmi 

NATO takovým způsobem, aby se Spojené státy vzdaly svého vlivu v Evropě úplně 

(Mastny, 2010, s. 315; Hurlburt, 1995, s. 6). Druhým důvodem bylo, že Sovětský svaz 

usiloval o legitimizaci poválečného rozdělení Evropy, zejména Německa (Hurlburt, 

1995, s. 5), a zároveň chtěl přesvědčit západoevropskou veřejnost, že Sovětský svaz 

představuje součást evropského kontinentu a že jeho zájmy v Evropě mají legitimní 

charakter (Rey, 2008, 67). Třetím důvodem byla snaha Sovětského svazu umožnit 

volnější pohyb v oblasti ekonomiky, obchodu a hospodářské pomoci mezi Východem  

a Západem, čímž by došlo k oživení upadající sovětské ekonomiky a k zajištění nových 

ekonomických podnětů (Hurlburt, 1995, s. 5). Čtvrtý důvod pak spočíval v tom, že se 

Sovětský svaz snažil vytvořit pan-evropskou platformu, jejímž prostřednictvím by bylo 

možné vést z dlouhodobého časového hlediska dialog mezi Západem a Východem na 

téma bezpečnosti a spolupráce v Evropě, což mělo umožnit snazší prosazování 
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sovětských zájmů (Rey, 2008, s. 69). Z individuálního hlediska je také nezbytné zmínit, 

že uskutečnění KBSE představovalo pro L. Brežněva, jenž se chtěl zasadit o zlepšení 

vztahů mezi zeměmi východního a západního bloku, podstatný cíl v jeho politické 

kariéře (Savranskaya, Taubman, 2011, s. 154; Rey, 2008, s. 68). Nasazení pro uzavření 

dohody v Helsinkách je patrné z výroku „pokud dosáhneme Helsinek, můžeme zemřít  

v míru“, který je Brežněvovi připisován (Rey, 2008, s. 65). 

 Co se týká států západního bloku, jejich míra zájmu na svolání konference  

o evropské bezpečnosti se lišila. Spojené státy zaujímaly spíše pasivní pozici a se 

svoláním konference souhlasily, protože této myšlence byly nakloněny západoevropské 

státy a také protože doufaly, že dojde ke snížení vojenského arsenálu na obou stranách. 

Západoevropské státy přikládaly realizaci konference větší význam z toho důvodu, že 

chtěly docílit odstranění bariér mezi západní částí Evropy a východní částí pod sférou 

sovětského vlivu, a sjednotit tak evropský kontinent. Velká očekávání měly zejména od 

volnějšího pohybu osob, myšlenek a informací, který by umožnil zlepšení kontaktů 

mezi rozdělenými částmi Evropy (Fry, 1993, s. 7-9).  

Multilaterální přípravné rozhovory probíhaly mezi představiteli diplomatických 

sborů třiceti pěti zúčastněných zemí
8
 od 22. listopadu 1972 do 8. června 1973  

v Helsinkách. Samotná konference byla rozdělena do dvou fází. První fáze konference, 

během níž byly formulovány vyjednávací procedury a agenda, proběhla na začátku 

července 1973 v Helsinkách. Druhá fáze trvala od 18. září 1973, kdy se více než 600 

delegátů a expertů sešlo v Ženevě a zahájilo vyjednávání o podobě Konference  

o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, do 21. července 1975 (Romano, 2009, s. 705). 

Podle Johna Maresca (1985, s. 16-17), který se jako delegát Spojených států jednání 

účastnil, byli sovětští diplomaté na vyjednávání nejlépe připraveni a jejich delegace 

byla také s počtem šedesáti zástupců nejpočetněji zastoupena.  

V rámci vyjednávání byla témata konference rozdělena do tří sekcí – politické  

a vojenské aspekty bezpečnosti (1); spolupráce v oblasti ekonomiky, hospodářství, vědy 

a techniky a životního prostředí (2); a spolupráce v humanitárních otázkách a jiných 

oblastech (3), přičemž pro jednotlivé sekce se ustálilo pojmenování „koše“ (baskets). 

Během přípravné fáze se naplno ukázalo, že Sovětský svaz a členské státy NATO mají 

rozdílná očekávání od výstupů konference. Nejmenší shoda panovala na obsahu třetího 

koše zabývajícího se lidskými právy a dalšími nevojenskými aspekty bezpečnosti, 
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jakými jsou například šíření a výměna informací a přístup k nim, navazování kontaktů 

mezi lidmi, svoboda pohybu či spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání. Západní státy 

trvaly na tom, že v rámci Konference musí být projednány otázky mezilidských 

kontaktů, s čímž však nesouhlasil Sovětský svaz, protože se obával, že by výměna 

informací mohla ohrozit jeho postavení v Evropě. Pro Sovětský svaz se nakonec 

ukázalo podstatnější získat záruky obsažené v prvním koši, a sovětští delegáti proto 

výměnou za souhlas s poválečným rozdělením Evropy začlenění lidskoprávní dimenze 

do KBSE přijali (Wenger, Mastny, 2008, s. 16). 

Rozpory mezi státy NATO a Sovětským svazem se objevily také během 

formulování deseti základních principů
9
 obsažených v prvním koši. Sovětský svaz 

rovněž nesouhlasil se začleněním sedmého principu, který se zabýval respektováním 

lidských práv a základních svobod. Zatímco Sovětský svaz usiloval o co nejširší 

formulaci tohoto principu, západní státy naopak prosazovaly konkrétní formulaci. Spor 

byl nakonec vyřešen tím způsobem, že Západ vyšel vstříc Sovětskému svazu ve třetím 

principu týkajícím se neporušitelnosti hranic,
10

 a Sovětský svaz tedy souhlasil  

s formulováním sedmého principu podle přání západních zemí (Fry, 1993, s. 13-14).  

Po dvaceti dvou měsících jednání se podařilo přípravně rozhovory ukončit a  

1. srpna 1975 podepsalo 35 nejvyšších politických představitelů včetně amerického 

prezidenta G. Forda a prvního tajemníka KSSS L. Brežněva tzv. Helsinský závěrečný 

akt KBSE. Svým podpisem se zavázali „zlepšit a zintenzivnit své vztahy a přispět  

k míru, bezpečnosti, spravedlnosti a spolupráci v Evropě, jakož i ke sblížení mezi sebou 

a ostatními státy světa (...), a tím proces uvolňování napětí rozšířit, prohloubit, zajistit 

jeho pokračování a učinit jej trvalým“ (Helsinský závěrečný akt KBSE, 1975, s. 1). 

Sovětští představitelé v čele s L. Brežněvem považovali podpis Závěrečného aktu 

za významné politické a diplomatické vítězství Sovětského svazu. Sovětský optimismus 

ohledně dosaženého vítězství však neměl dlouhého trvání. KBSE zavdala popud ke 

zformování několika disidentských hnutí (z nejznámějších jmenujme například 

Helsinskou skupinu lidských práv, Solidaritu či Chartu 77), která požadovala zastavení 

                                                                                                                                               
8
 Spojené státy, Kanada a všechny evropské země kromě Andory a Albánie.  

9
 Základní principy: svrchovaná rovnost, zdržení se hrozby silou nebo použití síly, neporušitelnost hranic, 

územní celistvost států, pokojné urovnávání sporů, nevměšování do vnitřních záležitostí, respektování 

lidských práv a základních svobod, rovná práva a sebeurčení národů, spolupráce mezi státy, poctivé 

plnění závazků mezinárodního práva (Helsinský závěrečný akt KBSE, 1975, s. 2-6). 
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represí a dodržování lidských práv, k němuž se jejich země podpisem Helsinského 

Závěrečného aktu zavázaly (Galbreath, 2007, s. 38). Z dlouhodobější perspektivy pak 

vznik těchto hnutí přispěl také k pádu komunistického režimu v Evropě (Hopmann, 

2010, s. 242). 

Sovětský svaz také téměř ihned začal porušovat mezinárodní závazky obsažené  

v prvním koši Helsinského závěrečného aktu. Šest z deseti základních principů
11

  

z prvního koše Sovětský svaz porušil během invaze v Afghánistánu trvající od roku 

1979 do roku 1989, kdy Sovětský svaz na základě vyjednávání na půdě OSN své 

jednotky z Afghánistánu stáhl. V důsledku této invaze a sovětské expanze do Afriky 

došlo k opětnému zhoršení vztahů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy (Staar, 

1991, s. 217).  

Během jednání o podobě KBSE se zúčastněné státy dohodly na pořádání 

následných schůzí, na nichž bude probíhat revize Helsinských dohod. První schůze se 

uskutečnila v Bělehradě v letech 1977-1978 a druhá v Madridu mezi lety 1980 až 1983. 

Vzhledem k ochlazení vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem však ani jedna 

ze schůzí nepřinesla nové závěry. Poté, co se stal v roce 1985 novým generálním 

tajemníkem ÚV KSSS M. Gorbačov, jehož cílem bylo reformovat Komunistickou 

stranu Sovětského svazu a zlepšit vztahy se západním blokem (mimo jiné pomocí 

KBSE), jednání v rámci KBSE začala být úspěšnější. Tento obrat ve vztazích mezi 

Sovětským vztahem a Spojenými státy se projevil zejména na třetí následné schůzi  

ve Vídni pořádané v letech 1986 až 1989. Podepsáním Vídeňského závěrečného aktu se 

zúčastněné státy zavázaly k vyjednávání o kontrole zbrojení, dodržování lidských práv  

a respektování monitorovacích misí KBSE, což mělo přímý dopad na Sovětský svaz, 

jenž do té doby ujednání o lidských právech nedodržoval (Staar, 1991, s. 217-218). 

 

Shrnutí 

Konference o bezpečnosti a spolupráci byla svolána na základě iniciativy 

Sovětského svazu, jenž jejím prostřednictvím usiloval zejména o posílení sovětského 

vlivu v Evropě v polovině 70. let, kdy došlo ke zmírnění napjaté atmosféry mezi 

                                                                                                                                               
10

 „Zúčastněné státy považují vzájemně veškeré své hranice, jakož i hranice všech států v Evropě za 

neporušitelné, a nebudou proto nyní ani v budoucnu tyto hranice napadat.“ (Helsinský závěrečný akt 

KBSE, 1975, s. 3). 
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východním a západním blokem. KBSE byla nejen důsledkem probíhajícího détente,  

ale k následujícímu zlepšení vztahů také do značné míry přispěla. Západoevropské státy 

na této konferenci potvrdily Sovětskému svazu jeho územní zisky po druhé světové 

válce, což představovalo splnění hlavního sovětského požadavku. Sovětský svaz také 

docílil toho, že se stal členem evropského koncertu velmocí a podařilo se mu limitovat 

americký vojenský potenciál pomocí dohod o kontrole zbrojení (Savaranskaya, 

Taubman, 2011, s. 155). 

Přestože Sovětský svaz považoval KBSE za významné vítězství ruské diplomacie, 

na základě Helsinského závěrečného aktu se zformovala disidentská hnutí požadující 

dodržování lidských práv ve východním bloku, což představovalo jednu z příčin pádu 

komunistického režimu ve východní Evropě v roce 1989. Fakt, že SSSR Helsinské 

dohody nedodržovalo ani v oblasti mezinárodních vztahů, vedl k pozastavení oteplování 

vztahů mezi oběma bloky. V následujících letech také vzniklo mnoho tenzí mezi 

Východem a Západem kvůli odlišnému přístupu ke třem košům KBSE/OBSE. 

 

                                                                                                                                               
11

 Svrchovaná rovnost, zdržení se použití síly, neporušitelnost hranic, územní celistvost států, 

nevměšování do vnitřních záležitostí, sebeurčení národů. 
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3. Vývoj vztahu Ruska vůči OBSE v 90. letech 

V této kapitole je analyzován vztah Ruska ke KBSE/OBSE v 90. letech minulého 

století pomocí neoklasického realismu. Vzhledem k tomu, že neoklasický realismus 

přisuzuje klíčový význam relativnímu mocenskému postavení daného státu, jsou v první 

části této kapitoly analyzovány materiální kapacity Ruska v 90. letech. V tomto 

desetiletí se Rusko potýkalo se složitou ekonomickou situací. Mezi lety 1992 až 1999 

procházela ruská ekonomika transformací ze sovětské centrálně plánované ekonomiky 

na ekonomiku tržní. Avšak tento přechod byl doprovázen ekonomickou depresí, která 

ve spojitosti s tím, že většina západních států v devadesátých letech ekonomicky 

posilovala, způsobila propad ruské relativní ekonomické pozice v rámci mezinárodního 

systému (Ellman, 2000, s. 1417).  

Přestože podle neoklasického realismu má mocenské postavení státu významný 

vliv na státní zahraniční politiku, je nutné zohlednit také vliv intervenujících 

proměnných, jimiž se zabývám v druhé čísti této kapitoly. Ruská federace, která vznikla 

v roce 1991 jako hlavní nástupnický stát SSSR, k jehož rozpadu v tomto roce došlo, 

čelila po dobu devadesátých let minulého století nejen ekonomické krizi, ale také 

politické, demografické a institucionální krizi, což mělo vliv na formulování národní 

identity, strategické kultury a vnímání mezinárodního systému. Klíčovým faktorem také 

bylo, že Rusko na rozdíl od Spojených států amerických ztratilo pozici vojenské  

a politické supervelmoci, kterou disponoval Sovětský svaz během studené války,  

a v mezinárodním systému došlo k oslabení ruského vlivu (Eichler, Tichý, 2013,  

s. 133). 

V poslední části této kapitoly je analyzován vztah Ruska ke KBSE/OBSE v 90. 

letech minulého století, který představuje závislou proměnnou v rámci neoklasicko-

realistického modelu. 

 

3.1 Nezávislá proměnná – relativní mocenské postavení Ruska 

Mezi lety 1991 až 1998 Rusko přišlo o téměř 30 % reálného hrubého domácího 

produktu, což odpovídá propadu, který prodělala americká ekonomika během 

ekonomické krize ve 30. letech 20. století. Rusko se také muselo vyrovnávat s vysokým 

stupněm inflace – v roce 1992 dosáhla inflace 2 000 %, v roce 1993 800 % a až na 
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konci devadesátých let klesla na 20 %. Kvůli hyperinflaci přišlo mnoho občanů o své 

úspory a ruská vláda provedla 1. ledna 1998 měnovou reformu, po níž byl jeden nový 

rubl ekvivalentem jednoho tisíce starých rublů (Cooper, 2009, s. 2).  

Ekonomická krize se odrážela také ve výdajích na armádu a jejím složení.  

Od roku 1993 do roku 1998 klesly vojenské výdaje ze 4,49 % HDP na 2,94 % HDP  

(The World Bank, 2016). Mezi lety 1997 až 1999 byly výdaje na armádu sníženy téměř 

o 50 %, což se zásadně projevilo na kvalitě ruské armády. Ruští vojáci v tomto období 

neprocházeli dostatečným výcvikem, snížila se bojeschopnost armády a projevila se 

také nedostatečná technická vybavenost (Arbatov, 2000, p. 6). 

K dalšímu propadu ekonomiky navíc došlo v letech 1997 a 1998, kdy Rusko 

zasáhla asijská finanční krize. Rusku se však podařilo tento propad pomocí posílení 

exportu a díky růstu cen ropy (spolu se zemním plynem představuje ropa hlavní ruské 

exportní komodity) překonat, a Rusko proto vstoupilo do 21. století s perspektivou 

ekonomického růstu (Ellman, 2009, s. 1420-1421). 

Podle teze vyvozené z neoklasického realismu by Rusko mělo v důsledku 

oslabeného relativního mocenského postavení v 90. letech zaujímat ve vztahu vůči 

KBSE/OBSE kooperativnější přístup. Před samotnou analýzou tohoto vztahu je však 

nezbytné zabývat se také intervenujícími proměnnými, jež podle neoklasického 

realismu mají spolu s mocenským postavením vliv na podobu státní politiky vůči 

mezinárodní organizaci. 

 

3.2 Intervenující proměnné  

V této kapitole se zabývám intervenujícími proměnnými, tedy ruskou strategickou 

kulturou, vnímáním mezinárodního systému, vztahem státu a společnosti a strukturou 

státu v 90. letech. 

Rusko jako nově vzniklý stát na začátku 90. let nepřejalo národní identitu SSSR. 

Naopak během 90. let usilovalo o zformování nové národní identity a také se proměnil 

postoj Ruska k mezinárodnímu systému (Tsygankov, 2013, s. 57). V roce 1991 byl 

zvolen ruským prezidentem Boris Jelcin, jenž vládl po dvě funkční období do roku 

1999. Za jeho vlády Rusko přeformulovalo původně prozápadní zahraniční politiku  

v politiku vůči Západu pragmatičtější.  
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3.2.1 Strategická kultura 

Při zkoumání ruské strategické kultury vycházím zejména z teoretického konceptu 

Andreje Tsygankova (2013, s. 4), jenž v ruské zahraniční a bezpečnostní politice 

rozlišuje tři odlišné myšlenkové proudy – westernizační (westernist), etatistický (statist) 

a civilizační (civilizationist). 

Podle westernistů vykazuje řadu podobných znaků se Západem, který považují za 

nejprogresivnější světovou civilizaci. Boris Jelcin byl během prvních let své vlády 

zastáncem tohoto westernizačního přístupu a prosazoval integraci Ruska do západních 

struktur a navázání strategického partnerství se Západem. Etatististé zdůrazňují 

schopnost státu vládnout a udržet společenský a politický pořádek, a nadřazují proto 

hodnoty moci, stability a suverenity nad svobodu a demokracii a zásadní význam pro ně 

mají přetrvávající externí hrozby pro ruskou bezpečnost. Tento proud není primárně 

protizápadní, avšak cílem jeho zastánců je získat uznání ze strany Západu pomocí 

posílení vojenských a ekonomických kapacit Ruska. Podle civilizačního přístupu jsou 

ruské hodnoty odlišné od hodnot západních a cílem zastánců tohoto přístupu je vyvážet 

ruské hodnoty za hranice ruského teritoria (Tsygankov, 2013, s. 5-8). Do určité míry je 

tento proud ovlivněn eurasianismem (eurasionist), podle něhož Rusko představuje 

neustále se rozšiřující pozemní říši v souboji o moc proti námořní základně 

atlanticismu, který je spojován zejména s USA a NATO (Eichler, Tichý, 2003, s. 136).  

Během prvních dvou let vlády prezidenta B. Jelcina (1991-1992) byla ruská 

zahraniční politika, jak již bylo zmíněno, ovlivněna westernizačním přístupem. Ruští 

westernisté reprezentovaní zejména B. Jelcinem, premiérem J. Gajdarem a ministrem 

zahraničí A. Kozyrevem zaujímali kritický postoj k sovětské historii, požadovali 

integraci do západních struktur a také navázání lepších vztahů se západními státy. 

Zejména A. Kozyrev prosazoval, aby Rusko participovalo v mezinárodních 

organizacích, protože věřil, že představují jeden z klíčových způsobů, jak vyřešit 

konflikty mezi východními zeměmi, včetně bývalých sovětských republik, a že Rusku 

umožní spolupodílet se na rozhodování o politických a bezpečnostních otázkách, což 

umožní znovuobnovit velmocenský status Ruska jako jednoho z nástupnických států 

Sovětského svazu (Tsygankov, 2010, s. 60). Tento výjimečně vstřícný přístup vůči 

mezinárodním organizacím se projevil v Koncepci zahraniční politiky Ruské federace  

z roku 1993, v jejímž rámci stojí na prvním místě prosazování rusých zahraničních 



   

 

29 

  

zájmů prostřednictvím participace v mezinárodních organizacích (Koncepce zahraniční 

politiky Ruské federace, 1993).  

Orientace Ruska na Západ se však stala terčem kritiky ze strany etatistů  

a představitelů civilizačního přístupu, podle nichž se Rusko mělo zaměřit na 

prosazování ruských zájmů a soustředit se na budování vztahů se zeměmi patřícími do 

Splečenství nezávislých států (SNS).
12

 Pod vlivem této kritiky, a také v důsledku 

neúspěšného pokusu ruské diplomacie zabránit rozšiřování NATO do východní Evropy, 

došlo na přelomu roku 1992 a 1993 k přeorientování ruské zahraniční a bezpečnostní 

politiky z prozápadní na etatistickou a eurasijskou. Hlavním ruským cílem se stalo 

získat zpět vliv v zemích SNS a navázat lepší vztahy s bývalými spojenci Sovětského 

svazu (zejména zeměmi Středního východu) (Eichler, Tichý, 2013, s. 142). V rámci 

Koncepce zahraniční politiky Ruské federace představené v dubnu 1993 B. Jelcinem je 

proto možné pozorovat jak vliv westernistů (Rusko má participovat v multilaterálních 

organizacích), tak příklon k etatismu (cílem Ruska je upevňovat vliv v prostoru  

tzv. blízkého zahraničí
13

) (Koncepce zahraniční politiky Ruské federace, 1993). 

Odklon od westernismu je patrný také z formulování Vojenské doktríny Ruské 

federace z listopadu 1993, podle níž představovala ochrana ruských národních zájmů 

prvořadý cíl (Vojenská doktrína Ruské federace, 1993). Doktrína měla sloužit pro 

přechodné období, než Rusko nalezne svou pozici v rámci nově vzniklého 

mezinárodního systému (Eichler, Tichý, 2013, s. 143). V souvislosti se zkoumáním 

ruské strategické kultury je podle J. Eichlera a L. Tichého (2013, s. 143-144) možné  

v rámci této doktríny pozorovat čtyři hlavní znaky. Za prvé, je patrné, že Ruská 

federace částečně ustoupila od sovětské ideologie a důrazu na bezpečnostní hrozby, 

který byl uplatňován za dob SSSR. Za druhé, Rusko preferovalo uplatňování 

nevojenských diplomatických prostředků při řešení vojenských střetů a ochraně 

národních zájmů. Třetí strategický znak, korespondující s přístupem západních zemí  

k jaderným zbraním, představovalo upuštění od závazku SSSR nepoužít tento typ zbraní 

jako první. Čtvrtým a nejdůležitějším rysem ruské strategické kultury pak byl důraz 

kladený na upevňování ruského vlivu v zemích bývalého Sovětského svazu. 

Ve druhém volebním období B. Jelcina (1996-1999) docházelo k utužování 

etatistického přístupu v rámci ruské strategické kultury a k prosazování pragmatismu ve 

                                                 
12

 Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a 

Uzbekistán 
13

 Země spadající do SNS a Pobaltí.  
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vztahu se Západem. Příklon k etatismu ve druhé polovině devadesátých let byl 

důsledkem zhoršení vztahů mezi Ruskem a Západem, ke kterému došlo kvůli 

rozšiřování NATO o východoevropské státy,
14

 kvůli ruské vojenské intervenci během 

první rusko-čečenské války (1994-1996) a kvůli – z ruského hlediska – nelegální 

vojenské intervenci, kterou NATO jednotky provedly na území bývalé Svazové 

republiky Jugoslávie v roce 1999 (Eichler, Tichý, 2013, s. 144; 148). Na prosazování 

tohoto politického kurzu měl také významný podíl nový ministr zahraničí J. Primakov, 

jenž převzal funkci po A. Kozyrevovi v lednu 1996 a jehož hlavní prioritou bylo získání 

vlivu v oblasti bývalého Sovětského svazu a obnovení velmocenského postavení Ruska 

(Tsygankov, 2010, s. 66-67). Primakov si byl vědom toho, že Rusko nedisponuje ke 

splnění těchto cílů dostatečnými materiálními kapacitami, a snažil se proto, aby byla 

prosazována „aktivní“ zahraniční politika, která by umožnila kompenzovat omezenost 

zdrojů použitelných na reformu ekonomiky a zajištění teritoriální integrity (Tsygankov, 

2013, s. 98-99).  

Pro Primakovovu politiku byla typická syntéza etatistického a civilizačního 

přístupu, což v praxi znamenalo, že Rusko prosazovalo asertivnější zahraniční  

a bezpečnostní politiku a usilovalo o to stát se „vyvažující velmocí“ (great power 

balancing), která by v rámci multipolárního mezinárodního systému tvořila jeden z jeho 

klíčových pólů (Eichler, Tichý, 2013, s. 145-146). Podle Primakova mělo Rusko 

tendenci v unipolárním systému zastávat pozici slabého státu závislého na hlavní 

velmoci, takže usiloval o vytvoření multipolárního uspořádání, v němž by si Rusko 

uchovalo svou nezávislou pozici a zároveň mohlo jako jedna z hlavních velmocí 

figurujících v tomto systému prosazovat své cíle. Tohoto záměru chtěl dosáhnout 

prostřednictvím omezené a pragmatické spolupráce se západními státy  

a prostřednictvím vyvažování Spojených států amerických, které představovaly 

nejsilnější mocnost v mezinárodním systému (Tsygankov, 2013, s. 96). 

Koncepce národní bezpečnosti schválená v prosinci roku 1997 reflektuje 

Primakovův přístup k podobě ruské zahraniční a bezpečnostní politiky. V úvodu tohoto 

dokumentu stojí, že Rusko usiluje o multipolární uspořádání světa. Dále je v něm 

uvedeno, že stabilitu země ohrožují zejména vnitřní hrozby, jimiž jsou míněny 

ekonomická nestabilita, sociální stratifikace, organizovaný zločin a institucionální  

a demografické problémy. Jako vnější hrozby jsou pak označeny například snahy 

                                                 
14

 V roce 1999 se novými členskými státy NATO stala tři státy spadající do bývalého východního bloku – 

Česká republika, Maďarsko a Polsko. 
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některých států zabránit Rusku v dosažení velmocenské pozice v mezinárodním 

systému (Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace, 1997; Eichler, Tichý, 2013,  

s. 146-147) 

Podle A. P. Tsygankova (2013, s. 101) není možné vysvětlit ruskou snahu  

o vyvažování ani pragmatický tón patrný v ruské zahraniční a bezpečnostní politice 

prostřednictvím realistického paradigmatu, protože příklon k této politice nebyl 

způsoben ekonomickým a materiálním posilováním země, což představuje podle 

realismu základní podmínku k nastolení asertivnějšího rázu politiky. Rusko se naopak  

v devadesátých letech potýkalo s hlubokou ekonomickou krizí, a podle realistické teorie 

mezinárodních vztahů by tedy k tomuto typu zahraniční politiky přistoupit nemělo.  

A. P. Tsygankov (ibid.) dospívá k závěru, že změna tónu ruské zahraniční politiky  

a z širšího hlediska strategické kultury byla zapříčiněna tím, že Západ změnil svůj 

postoj vůči Rusku. Negativnější postoj k Rusku vedl následně k tomu, že se proměnilo 

ruské domácí vnímání a k moci se dostali zastánci etatistického přístupu. 

3.2.2 Vnímání hrozeb v mezinárodním systému ruskými politickými 

představiteli 

Během Jelcinovy procházelo Rusko velmi vážnou ekonomickou, sociální  

a politickou krizí, přičemž podle ruského prezidenta právě tyto vnitřní problémy 

představovaly největší hrozbu pro ruskou národní bezpečnost (Lo, 2002, s. 141). Co se 

týká mezinárodního systému, Jelcin považoval za hrozbu Spojené státy americké  

a rozšiřování NATO.  Během devadesátých let představovaly USA hlavní referenční 

bod, na základě něhož byla vytvářena ruská zahraniční politika. B. Jelcin vnímal USA 

dvojím způsobem – na jednu stranu prosazoval multilaterální uspořádání mezinárodního 

systému a považoval americký unilateralismus za značnou hrozbu, avšak zároveň si byl 

vědom toho, že Rusko musí se Spojenými státy udržovat dobré vztahy. Spolupráce  

s USA Rusku zaručovala, že dojde například k zastavení šíření zbraní hromadného 

ničení a zejména že USA poskytnou Rusku ekonomickou podporu (Lo, 2002, s. 24).  

Jelcin spolu se stejně prozápadně smýšlejícím A. Kozyrevem a dalšími westernisty 

vnímal jako další hrozbu expanzi NATO do východní Evropy (Tsygankov, 2013,  

s. 105). 

J. Primakov, jenž byl zvolen v roce 1996 na post ministra zahraničí, považoval 

rozšiřování NATO východním směrem za největší hrozbu pro Rusko a také za porušení 
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reciprocity, protože Gorbačov sovětské vojenské jednotky z východní Evropy stáhl 

výměnou za příslib, že členství v NATO nebude dále rozšiřováno. Přestože Primakov 

byl i nadále vůči postupu NATO kritický, během druhé poloviny 90. let připustil, že se 

Rusko bude muset rozšiřování NATO přizpůsobit a navázat s touto organizací užší 

diplomatické a politické vazby (Tsygankov, 2013, s. 105-106). Co se týče postoje  

k USA, Primakov uznával, že Rusko je na dobrých vztazích s nimi závislé (Lo, 2002,  

s. 24).   

3.2.3 Vztah státu a společnosti 

Přestože po pádu Sovětského svazu byla ruská politika značně demokratizována, 

veřejné mínění hrálo v rozhodování ruských elit o zahraniční politice v devadesátých 

letech spíše marginální roli (Zimmerman, 2002, p. 16), a to zejména proto, že ruská 

veřejnost, jejíž primární starost představovala ekonomická situace v Rusku, projevovala 

o zahraniční politiku omezený zájem.
15

 V mnoha případech jednala ruská vláda 

dokonce v rozporu s přáním veřejnosti. Například během války v Kosovu 66 % Rusů 

vnímalo Spojené státy americké pozitivním či převážně pozitivním způsobem a nepřálo 

si, aby se ruská vláda stavěla vůči USA negativně (Lo, 2002, s. 27-28). Bobo Lo (2002, 

s. 28) však konstatuje, že i přes tyto rozpory mezi přáním společnosti a jednáním vlády, 

ruská vláda veřejné mínění zcela nepřehlížela, protože ruští politici si byli vědomi, že 

veřejné mínění může hrát podstatnou roli.  

Co se týče trendů, jež se projevovaly v 90. letech, ruská společnost si přála, aby 

vláda více dbala na zlepšení sociálních poměrů svých občanů, a to případně i na úkor 

vůdčího postavení Ruska v mezinárodním systému (Zimmerman, 2002, s. 14-17, 92).  

K téměř kompletní shodě mezi veřejností a politiky došlo v roce 1999, kdy ruská 

společnost podpořila, v důsledku bombových útoků v Moskvě, ruskou intervenci  

v Čečensku (Lo, 2002, s. 5).  

Po prvních letech vlády B. Jelcina se ruská společnost začala přiklánět k tomu, 

aby Rusko opustilo prozápadní postoj v zahraniční politice, jelikož přisuzovala 

ekonomický neúspěch země demokratickému zřízení a zároveň shledávala, že podpora 

poskytovaná západními zeměmi Rusku není dostatečná (Mankoff, 2009, s. 29-30). 

                                                 
15

 Dalším významným důvodem, proč ruská vláda nebrala názor veřejnosti ve větší potaz, bylo, že 

významnější roli sehrával při rozhodování o zahraniční politice názor ruských elit (Zimmerman 2002, 

p.16). 
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3.2.4 Státní instituce a státní struktura 

První prezidentské období B. Jelcina bylo do značné míry poznamenáno 

neshodami mezi exekutivními a legislativními státními složkami. Rusko se v této době 

také potýkalo s definováním národních zájmů a z širšího hlediska také národní identity. 

Proces tvorby zahraniční politiky byl v devadesátých letech značně nejasný a také 

nefunkční (Lo, 2002, s. 4). 

Od roku 1990 náležela hlavní rozhodovací pravomoc týkající se zahraniční 

politiky do rukou prezidenta země (Donaldson, Nogee, Nadkarni, 2015, 124). V Ústavě 

Ruské Federace přijaté v roce 1993 stojí, že prezident má ve shodě s ústavou  

a federálními zákony určovat základní cíle v domácí a zahraniční politice (článek 80)  

a řídit zahraniční politiku Ruské federace (Ústava Ruské federace, 1993, článek 86). 

Klíčová role prezidenta při rozhodování o ruské zahraniční politice byla také podpořena 

tím, že úlohy vykonávané ministry zahraničních věcí, obrany a vnitra a vedoucími 

zpravodajských a bezpečnostních služeb spadají spíše pod zodpovědnost prezidenta než 

premiéra (Donaldson, Nogee, Nadkarni, 2015, s. 128).  

Kombinace takto obsáhlé odpovědnosti a přístupu B. Jelcina k výkonu 

prezidentské funkce v praxi vedly k tomu, že pro ruskou zahraniční politiku 

devadesátých let byla typická neuspořádanost a nízká koherence. B. Jelcin během své 

vlády několikrát prohlásil, že ministerstvo zahraničí by mělo disponovat širšími 

kompetencemi, avšak nedošlo k tomu, že by bylo toto ministerstvo zcela vyňato  

z prezidentské pravomoci (Donaldson, Nogee, Nadkarni, 2015, s. 128-129). Role 

federálního shromáždění byla při formování zahraniční politiky velmi omezená a spíše 

spočívala v tom, že udávalo obecný kurz a neformulovalo konkrétní zahraničně-

politické kroky (Donaldson, Nogee, Nadkarni, 2015, s. 146). 

 

Z hlediska vztahu Ruska vůči KBSE/OBSE je podstatné, že v 90. letech došlo k 

přeměně zahraniční politiky z westernizační v pragmatičtější vůči Západu a naopak 

kooperativnější vůči východním státům. Zároveň však Rusko procházelo ekonomickou 

krizí, soustředilo se na vnitřní problémy z této krize vyplývající a bylo závislé na 

ekonomické pomoci západních států. Vzhledem k tomu, že klíčovou roli v rozhodování 

o zahraniční politice zaujímal ruský prezident a názor dalších institucí či občanů nebyl 

brán ve větší potaz, Boris Jelcin mohl prosazovat asertivnější kurz zahraniční politiky. 

Podle neoklasického realismu by se proto měly ve vztahu Ruska vůči KBSE/OBSE 
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objevit jak kooperativní prvky, vycházející z oslabeného postavení Ruska  

v mezinárodních vztazích, tak také prvky asertivity. 

 

3.3 Závislá proměnná – vývoj vztahu Ruska vůči KBSE/OBSE  

Rusko, stejně jako Sovětský svaz, považovalo KBSE za klíčovou organizaci, 

jejímž prostřednictvím se chtělo podílet na řešení bezpečnostní problematiky v Evropě  

a ve spojitosti s tím tak posílit svůj vliv na tomto kontinentě. Během 90. let minulého 

století proto Rusko v rámci KBSE/OBSE spolupracovalo a zaujímalo vůči této 

organizaci převážně vstřícný postoj, avšak od poloviny 90. let se ruský optimismus do 

značné míry začal vytrácet. V rámci této podkapitoly se zabývám proměnou vztahu 

Ruska vůči KBSE/OBSE v 90. letech a zaměřuji se na důvody, které Rusko ke změně 

postoje vedly. 

Na začátku 90. let, kdy se Rusko snažilo o transformaci ze socialistického státu  

v moderní stát s fungující demokracií a tržní ekonomikou, bylo hlavním ruským cílem 

stát se integrální součástí západoevropských struktur, přičemž jako prostředek pro 

splnění tohoto cíle si vybralo KBSE kvůli jejímu inkluzivnímu a pan-evropskému 

charakteru (Godzimirski, 2009, s. 121). Ruský zájem o tuto organizaci byl podpořen 

také tím, že v jejím rámci mělo Rusko stejné postavení jako USA a že vzhledem  

k předpokládanému rozpadu NATO považovalo KBSE za budoucí hlavní nástroj 

evropské kolektivní bezpečnosti (Haekkerup, 2005, 371). Z těchto důvodů Rusko 

usilovalo, aby se KBSE/OBSE stala hlavním fórem pro řešení politických  

a bezpečnostních otázek týkajících se Evropy, což by Rusku umožnilo upevnit jeho 

postavení v Evropě (Godzimirski, 2009, s. 121-122).  

Od roku 1992 bylo hlavním ruským přáním, aby se KBSE stala nejdůležitější 

bezpečnostní organizací v Evropě. Podle ruského ambiciózního plánu se měla KBSE 

stát zastřešující organizací pro NATO, Západoevropskou unii a Společenství 

nezávislých států, čímž by vznikla největší regionální bezpečnostní organizace na světě 

(Hopmann, 2010, s. 247). Kromě tohoto požadavku se Rusko snažilo také o provedení 

dalších dvou reforem celé organizace, jejichž prostřednictvím by posílilo svou pozici  

v jejím rámci. Za prvé, usilovalo o přetvoření KBSE v mezinárodní právně vázající 

organizaci, jež by byla řízena „Výkonným výborem“ (Executive Committee), 

skládajícím se z hlavních mocností, které by disponovaly právem veta, a za druhé, 
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požadovalo navýšení investic do všech tří košů a vytvoření dobrovolného fondu  

na financování peacekeepingových aktivit v SNS (Ghebali, 2005, s. 377).  

Hlavními propagátory participace Ruska ve strukturách KBSE byli na začátku 

devadesátých let ruští liberálně smýšlející politici v čele s ministrem zahraničních věcí 

A. Kozyrevem a ruským prezidentem B. Jelcinem. Pro B. Jelcina představovalo KBSE 

organizaci, jejímž prostřednictvím mohl posílit jak ruský vliv v evropském 

bezpečnostním prostoru, tak také svůj vlastní v rámci ruské domácí politické scény, kde 

mu externí podpora zajištěná prostřednictvím KBSE umožňovala čelit konkurentům  

v boji o moc (Galbreath, 2009, s. 175).  

Přístup Ruska vůči KBSE je patrný také z dokumentů týkajících se ruské 

zahraniční a bezpečnostní politiky. V Koncepci zahraniční politiky Ruské federace  

z roku 1993 je KBSE věnován značný prostor. KBSE měla být Rusku nápomocná při 

ochraně lidských práv ruských občanů žijících vně území Ruské federace a při ohrožení 

ruských zájmů jinými státy. KBSE mělo dále hrát důležitou roli při kontrole  

a omezování zbrojení, obecně při zajišťování mezinárodní bezpečnosti a v neposlední 

řadě mělo přispět k mírovému řešení situace v Jugoslávii. Zvláštní pozornost je pak 

věnována ruským očekáváním od fungování KBSE ve speciální kapitole týkající se této 

organizace. Helsinský proces zde byl popsán jako klíčový nástroj pro začlenění Ruska 

do evropských struktur a stejně tak do vytváření euroatlantického a euroasijského 

společenství. Rusko požadovalo institucionalizaci KBSE a ve spojitosti s tím přetvoření 

organizace v základní prvek evropské bezpečnostní architektury, který by usnadnil 

integraci Ruska do společného evropského prostoru. V kapitole zabývající se KBSE je 

obsaženo také pět základních cílů, kterých Rusko chtělo ve spolupráci s KBSE 

dosáhnout: posílit institucionální dimenzi KBSE (1), využít potenciál KBSE při řešení 

konfliktů a krizových situací (2), zajistit, že dodržování lidských práv v SNS bude 

odpovídat evropské úrovni (zde se jednalo zejména o práva ruských menšin) (3), 

stanovit proces, jakým budou řešeny konflikty v zemích bývalého Sovětského svazu (4) 

a přeměnit ruskou ekonomiku na tržní (5)  (Koncepce zahraniční politiky Ruské 

federace, 1993; Godzimirski, 2009, s. 124-125). V rámci Vojenské doktríny z roku 1993 

Rusko vnímá KBSE jako důležitou regionální organizaci, s jejíž pomocí bude 

spolupracovat s těmi státy, které neusilují o poškození ruských zájmů (Vojenská 

doktrína Ruské federace, 1993).  

Ruská snaha o přeměnu KBSE z relativně volného uskupení států v organizaci  

s hierarchickou strukturou a se smluvně vymahatelnými závazky však nebyla západními 
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státy vyslyšena. V roce 1994 sice došlo na summitu v Budapešti k přejmenování KBSE 

v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), avšak, jak stojí v závěrečné 

deklaraci, jednalo se pouze o změnu názvu, nikoliv o změnu charakteru organizace či 

rozšíření jejích závazků (Budapest Summit Declaration, 1994). Vzhledem k tomu, že 

ruským požadavkům byl věnován pouze omezený prostor, Rusko nebylo s průběhem 

summitu spokojeno (Zellner, 2005, s. 392).  

Mezi lety 1994 až 1999 Rusko sice i nadále OBSE aktivně podporovalo  

a usilovalo o její přerod v hlavní organizaci zajišťující bezpečnost v nově vzniklém 

mezinárodním systému, bylo však zřejmé, že do organizace již nevkládá tak značné 

naděje jako na začátku devadesátých let (Hopmann, 2010, s. 247). Pro Rusko bylo také 

problematické, že po rozpadu Sovětského svazu nově vzniklé státy projevovaly větší 

zájem o vstup do NATO a EU než o začlenění do struktur OBSE, čímž se snížila 

pravděpodobnost, že by se z OBSE stala klíčová bezpečnostní organizace v Evropě 

(Gerrits, 2008, s. 108). Když se v roce 1996 stal ministrem zahraničních věcí Primakov, 

Rusko do značné míry přestalo prosazovat vytvoření pan-evropského bezpečnostního 

systému v čele s OBSE a začalo se zaměřovat nejen na tuto organizaci, ale také na 

NATO a OSN (Zellner, 2005, s. 392-393).  

Oproti zahraniční koncepci z roku 1993, Koncepce o zahraniční politice Ruské 

federace z roku 1997 zmiňuje OBSE pouze na třech místech. OBSE podle této doktríny 

představuje za prvé, regionální organizaci, která ještě plně neuplatnila dostatečně 

efektivní multilaterální peacekeepingové a bezpečnostní mechanismy; za druhé, 

důležitou multilaterální a kolektivní organizaci, která by mohla pomoci Rusku při 

zapojování peacekeepingových misí v rámci regionálních a lokálních konfliktů; a za 

třetí jako organizaci, od které očekávalo, že zaujme klíčovou roli v koordinaci nově 

vzniklého euroatlantického bezpečnostního systému (Godzimirski, 2009, s. 125).  

Dílčích úspěchů pak Rusko dosáhlo v rámci OBSE na summitech v Lisabonu 

(1996) a v Kodani (1997). Během summitu v Lisabonu byla schválena Lisabonská 

deklarace o společném a komplexním bezpečnostním modelu pro Evropu ve 21. století 

(Lisbon Declaration on a Common and Comprehensive security model for Europe for 

the Twenty-first Century), o jejíž přijetí Rusko usilovalo od roku 1995. Na základě této 

Deklarace se státy mimo jiné zavázaly, že nebudou podporovat ty státy, které by hrozily 

použitím síly či ji fakticky použily proti teritoriální integritě anebo politické nezávislosti 

jakéhokoliv členského státu, pokud by toto použití síly nebylo v souladu  

s mezinárodním právem (Lisbon Document, 1996), což mělo zaručit, že bezpečnost 
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jednoho státu nebude zajišťována na úkor států jiných. Pro Rusko bylo přijetí tohoto 

dokumentu klíčové, protože mu mělo zajistit ochranu při uplatňování konceptu NATO o 

kolektivní obraně (Hopmann, 2010, s. 247). V Kodani pak OBSE navrhla přijetí 

konceptu, na jehož základě měly být posilněny vztahy mezi OBSE a dalšími 

institucemi, jež se zaměřovaly na zajištění bezpečnosti na území členských států OBSE. 

Rusko považovalo tento krok za významný úspěch a výrazný průlom ve vztahu  

k OBSE, protože ostatní státy poprvé vyjádřily podporu ruskému návrhu o centrální 

úloze OBSE v rámci evropského bezpečnostního prostoru (Godzimirski, 2009, s. 128). 

OBSE summit v Istanbulu, konaný v listopadu 1999, byl do značné míry 

poznamenán zhoršením vztahů mezi západními státy a Ruskem. Rusko kritizovalo 

přijetí tří států do struktur NATO v březnu 1999 a velmi ostře se stavělo proti NATO 

vojenské intervenci v Kosovu, která proběhla od března do června téhož roku.  

Fakt, že se OBSE nepokusilo této intervenci zabránit, představoval pro Rusko velké 

zklamání (Gerrits, 2008, s. 108). V důsledku toho začalo Rusko vnímat OBSE jako 

organizaci řízenou západními státy, v níž hrají ostatní členské země marginální roli. 

Západ naopak během jednání na summitu odsuzoval Rusko za zahájení druhé čečenské 

války v srpnu 1999. Ruská delegace se proti vlně kritiky za postup v Čečensku bránila  

a prezident B. Jelcin obvinil Západ z uplatňování dvojích standardů, čímž odkazoval na 

bombardování Kosova (Godzimirski, 2009, s. 128-129). Rusko následně začalo tento 

argument o uplatňování dvojích standardů na půdě OBSE hojně využívat, když se 

snažilo bránit proti kritice ze strany západních zemí. 

I přes vzájemné neshody dosáhly obě strany na summitu v Istanbulu dílčích 

úspěchů. Rusku se podařilo přimět státy OBSE, aby uznaly teritoriální integritu Ruské 

federace, a po pěti letech vyjednávání byly na tomto summitu schváleny Charta 

evropské bezpečnosti a revidovaná verze Smlouvy o ozbrojených konvenčních silách  

v Evropě, o jejichž přijetí Rusko velmi usilovalo. Západ naopak přiměl Rusko souhlasit 

se začleněním speciálního paragrafu týkajícího se aktivit OBSE Asistenční skupiny  

v Čečensku (Godzimirski, 2009, s. 128) a také o stažení ruských sil z Moldavska  

a Gruzie. Rusko s těmito podmínkami souhlasilo do značné míry proto, že se potýkalo  

s ekonomickými následky způsobenými asijskou finanční krizí v roce 1998, a nemohlo 

si tedy dovolit přijít o ekonomickou podporu ze strany západních států (Kropatcheva, 

2015, s. 12). 

Co se týká ruského vztahu vůči OBSE během 90. let, je nutné zohlednit také 

přístup Ruska k OBSE misím. Rusko na jednu stranu požadovalo zapojení a posílení 
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role jednotek OBSE při řešení konfliktů v zemích bývalé Jugoslávie, avšak na druhou 

stranu v případě konfliktů v zemích bývalého Sovětského bloku usilovalo o to, aby 

vůdčí roli v rámci peacekeepingových misí náležela ruským jednotkám, které vysílalo 

pod záštitou SNS, spíše než jednotkám OBSE (Haekkerup, 2005, s. 372).  

 

V 90. letech Rusko chtělo prosadit, aby se z KBSE/OBSE stala pan-evropská 

bezpečnostní organizace zastřešující další organizace, které působily v evropském 

bezpečnostním prostoru, protože pokud by posílila role OBSE, Rusko by získalo 

významnější postavení v rámci Evropy a zároveň by došlo k oslabení NATO.  

V polovině 90. let se však ukázalo, že ostatní členské země jsou vůči ruskému návrhu 

skeptické a že státy východní Evropy upřednostňují NATO před OBSE. Rusko z tohoto 

důvodu přestalo do značné míry upínat své naděje v posílení OBSE. Upadající zájem ze 

strany Ruska můžeme pozorovat například v tom, že v Koncepci zahraniční politiky 

Ruské federace z roku 1993 je OBSE věnován značný prostor, avšak v Koncepci 

zahraniční politiky Ruské federace vydané o čtyři roky později je OBSE zmíněno pouze 

na třech místech. Ve druhé polovině 90. let Rusko dosáhlo v OBSE dílčích úspěchů,  

a přestože již do organizace nevkládalo takové naděje jako na začátku tohoto desetiletí, 

stále mělo vůči organizaci spíše kladný vztah. Při řešení konfliktů v blízkém pohraničí, 

které považuje Ruska za svou doménu, však upřednostňovalo zapojení ruských  

a nikoliv OBSE peacekeepingových jednotek. 

 

Závěr 

Od začátku 90. let do roku 1998 představovalo Rusko oslabený, nedostatečně 

fungující stát, který z hlediska materiálního postavení nebyl schopný konkurovat 

západním státům. Během této dekády Rusko čelilo ekonomické, politické, sociální  

a demografické krizi, a soustředilo se proto zejména na řešení těchto interních 

problémů, které považovalo za závažnější hrozby pro ruskou národní bezpečnost než 

hrozby externí. Problematické také bylo, že neexistovala jasně definovaná národní 

identita, exekutivní a legislativní složky státu spolu nespolupracovaly a ruská zahraniční 

politika nebyla koherentní. Rusko se tedy primárně soustředilo na mobilizaci zdrojů za 

účelem vyřešení interních problémů. 

Za takto nepříznivé situace se Rusko snažilo na začátku devadesátých let udržovat 

se Západem dobré vztahy a usilovalo zároveň o posílení role KBSE/OBSE.  Ruský 

přístup vůči Západu se ale rychle začal měnit, a to zejména proto, že se Rusko snažilo 
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kompenzovat své interní problémy pomocí pragmatičtější zahraniční politiky, a také 

proto, že Rusko považovalo západní pomoc za nedostatečnou. Pragmatičtější přístup se 

promítl i v postoji k OBSE, kde nebyl vyslyšen ruský návrh na transformaci této 

instituce v pan-evropskou regionální bezpečnostní organizaci. Ukázalo se také, že 

NATO má v Evropě silnější postavení než OBSE, což znamenalo, že Rusko nebude 

moci uplatnit prostřednictvím OBSE tak velký vliv, jak plánovalo. Zároveň však Rusko 

se Západem i nadále spolupracovalo, protože na něm bylo ekonomicky závislé,  

a podporovalo také OBSE. Vztah Ruska vůči OBSE byl v 90. letech tedy převážně 

ambivalentní. 
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4. Vývoj vztahu Ruska vůči OBSE v letech 2000 – 2008 

Rusku se v období 2000 až 2008 podařilo překonat ekonomické problémy, jimž 

čelilo v 90. letech, a za vlády prezidenta Vladimira Putina, jenž od 31. prosince 1999 

vykonával funkci úřadujícího prezidenta a od 7. května 2000 funkci řádného prezidenta, 

zažilo značný ekonomický růst. V důsledku tohoto ekonomického posílení  

a adekvátního nárůstu investic do ruské armády bylo Rusko označováno za rostoucí 

velmoc.  

Mezi lety 2000 až 2008 došlo také k proměně decentralizovaného Ruska  

v centralizovaný a stabilní stát, přičemž státní moc byla koncentrována do rukou 

ruského prezidenta V. Putina. Důležité je také, že Rusko kvůli zlepšení ekonomických 

podmínek a domácí politické situace přestalo vnímat jako hlavní hrozbu pro státní 

bezpečnost domácí situaci a za nejvážnější hrozby označovalo unilaterální jednání  

a rozšiřování členství NATO.  

Z analýzy materiálních kapacit Ruska a intervenujících proměnných vyplývá, že 

Rusko by v tomto období mělo zaujímat asertivní a kritický přístup vůči OBSE.  

V poslední části této kapitoly se následně zaměřuji na samotný vztah Ruska k OBSE, 

který v neoklasicko-realistickém modelu představuje závislou proměnnou. 

4.1 Nezávislá proměnná – relativní mocenské postavení Ruska 

Poté, co Rusko čelilo vážným ekonomickým problémům v 90. letech, ruská 

ekonomika začala na začátku nového tisíciletí opět posilovat. Stalo se tak zejména  

v důsledku devalvace rublu, ekonomických reforem a růstu cen ropy a zemního plynu 

(Letiche, 2007, s. 11-12). Stabilizace ruské ekonomiky umožnila V. Putinovi provést 

řadu daňových reforem a splatit část ruského zahraničního dluhu (Berglöf, Kunov, 

Shvets, Yuaeva, 2003, s. 57). Mezi lety 2000 a 2005 Rusko snížilo svůj zahraniční dluh 

z 50 % HDP na 30 % HDP (Wolf, Lang, 2006, s. 8). 

Mezi lety 2000 až 2005 docházelo ke značné fluktuaci HDP (nejnižší – 4,7 % – 

byl v roce 2002 a nejvyšší – 10 % – v roce 2002), v průměru však rostl o 6,6 % ročně, 

což bylo třikrát více než průměrný nárůst neváženého průměrného HDP ostatních G8 

zemí (Wolf, Lang, 2006, s. 13). Až do roku 2008 se ruský HDP zvyšoval v průměru  

o 6,8 % ročně a od roku 1999 se úroveň HDP zvýšila 6,5krát (Cihelková, 2009, s. 229). 

Ve srovnání se zeměmi BRIC, Rusko představovalo v období mezi léty 2000 až 2008 
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zemi s nejvyšším HDP na obyvatele (Åslund, 2009, s. 1). Ekonomický růst se adekvátně 

projevil ve výdajích na armádu. Průměrně Rusko investovalo do armády v tomto období 

4 % HDP, což jej řadilo mezi první pětici států s největšími výdaji na armádu na světě 

(Wolf, Lang, 2006, s. 42).  

Postavení Ruska v mezinárodním systému v důsledku tohoto materiálního růstu 

značně posílilo. Změna mocenského postavení je z hlediska neoklasického realismu 

zásadním aspektem, jenž má stěžejní vliv na přístup státu vůči mezinárodní organizaci. 

V následující části této kapitoly jsou představeny změny na domácí politické scéně mezi 

lety 2000 až 2008, které – stejně jako ekonomický růst – ovlivnily přístup Ruska  

k OBSE.  

4.2 Intervenující proměnné  

Ekonomický růst byl za vlády V. Putina, jenž byl u moci mezi lety 2000 až 2008, 

podpořen konsolidací a centralizací moci. Před tím než se budeme zabývat 

intervenujícími proměnnými, je nutné, vzhledem ke komplexní proměně, kterou Rusko 

prošlo v tomto období, představit fungování Ruska a jeho zahraniční a bezpečnostní 

politiku v širším kontextu.  

Na začátku prvního prezidentského mandátu V. Putina byly v roce 2000 

zveřejněny tři strategické dokumenty, klíčové pro zahraniční a bezpečnostní politiku 

Ruské federace – jednalo se o Koncepci národní bezpečnosti RF, Vojenskou doktrínu 

RF a Koncepci zahraniční politiky RF. Společným rysem těchto tří dokumentů je 

požadavek vytvoření multilaterálního uspořádání mezinárodního systému, přičemž jako 

vážné nebezpečí označují snahu některých západních států prosadit unilaterální 

uspořádání a zároveň destabilizovat multilaterální bezpečnostní struktury. Dalším 

charakteristickým rysem těchto dokumentů je, že kladou značný důraz na vnitřní a také 

vnější hrozby národní bezpečnosti (zejména se jedná o mezinárodní terorismus, šíření 

zbraní hromadného ničení a rozšiřování NATO směrem na východ), a nikoliv zejména 

na vnitřní hrozby, jak tomu bylo u předchozích strategických dokumentů. Posledním 

typickým znakem je, že tyto dokumenty na jednu stranu konstatují, že Rusko má právo 

použít jaderné zbraně jako první, pokud ostatní prostředky selžou, na druhou stranu je  

v nich zdůrazněno, že upřednostňuje nevojenské prostředky řešení a předcházení vzniku 

konfliktu (Eichler, Tichý, 2013, s. 158-159). 

Nyní přejdeme k rozboru čtyř intervenujících proměnných, které podle 

neoklasického realismu zprostředkovávají vliv materiálního posílení Ruska na jeho 
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přístup k OBSE. K nejpodstatnějším změnám došlo oproti 90. letům ve strategické 

kultuře, vnímání mezinárodního systému a fungování státních institucí. Naopak menší 

změny se udály ve fungování vztahu státu a ruské společnosti.  

 

4.2.1 Strategická kultura 

Na rozdíl od B. Jelcina, jenž prosazoval, aby Rusko fungovalo jako vyvažující 

velmoc, V. Putin usiloval o to, aby Rusko představovalo pragmatickou velmoc (great 

power pragmatism), která by však i nadále vycházela z westernistických a etatistických 

komponentů ruské strategické kultury 90. let minulého století (Tsygankov, 2013,  

s. 135).  

V. Putin prezentoval Rusko jako zemi dlouhodobě bojující proti mezinárodnímu 

terorismu. Teroristické útoky na Spojené státy v roce 2001 podpořily jeho postavení na 

domácí a mezinárodní scéně a umožnily mu nadále označovat mezinárodní terorismus 

za jednu ze závažných hrozeb, jíž Rusko čelí. Rusko po těchto útocích také nabídlo 

USA, že pomůže v boji s globálním terorismem, a podpořilo také protiteroristické 

operace v Afghánistánu (Eichler, Tichý, 2013, s. 160). Putinovým cílem bylo dosáhnout 

prostřednictvím této podpory intenzivnějších vztahů s USA, zlepšení obrazu Ruska  

v západních zemích a také posílení ruské ekonomiky (Tsygankov, 2006, 137-140).  

Během prvních pěti let nového tisíciletí se také začal plně projevovat 

ambivalentní vztah Ruska k západním zemím. Rusko sice podpořilo unilaterální politiku 

USA při zásahu v Afghánistánu v roce 2001, avšak nesouhlasilo s válkou v Iráku, která 

začala v roce 2003 na popud USA. Nejvíce se však tento ambivalentní vztah projevoval 

tím, že Rusko sice chtělo udržovat dobré vztahy se západními zeměmi, zároveň však 

soustavně kritizovalo rozšiřování a ofenzivní chování NATO (Eichler, Tichý, 2013,  

s. 165-166).  

Putinovo druhé volební období (2004-2008) bylo charakteristické příklonem  

k asertivnějšímu stylu zahraniční politiky, přičemž tato narůstající asertivita byla 

způsobena především rozpory mezi Ruskem a NATO (zejména USA) v bezpečnostních 

aspektech fungování mezinárodního systému (Eichler, Tichý, 2013, s. 150) a také tím, 

že Gruzie a Ukrajina – země spadající do tzv. blízkého zahraničí – projevily zájem  

o vstup do západních organizací (Haas, 2010, s. 157). V důsledku zhoršení vztahu 

Ruska se západními zeměmi se Rusko začalo více orientovat na země SNS, 

upřednostňovat východní struktury typu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti  
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a Šanghajské organizace pro spolupráci, a zejména začalo využívat energetické zdroje 

jako mocenský nástroj v zahraniční a bezpečnostní politice. Ve spojitosti se svými 

energetickými zájmy začalo Rusko vnímat Evropskou unii spíše jako klíčového 

obchodního partnera než jako aktéra bezpečnostní politiky (Eichler, Tichý, 2013, s. 172, 

175; Přehled zahraniční politiky Ruské federace, 2007).  

4.2.2 Vnímání hrozeb v mezinárodním systému ruskými politickými 

představiteli 

V roce 1999 se ekonomická situace v Rusku začala zlepšovat, což politickým 

představitelům umožnilo účinněji řešit domácí politickou a sociální situaci, a domácí 

problémy proto přestaly být vnímány jako největší hrozba pro ruskou národní 

bezpečnost.  V tuto dobu však došlo ke zhoršení vztahů Ruska se Západem (zejména 

kvůli NATO intervenci v Kosovu) a největší nebezpečím se pro Rusko podle ruských 

politiků staly zahraniční hrozby, které až do této doby figurovaly na druhém místě za 

hrozbami interní povahy (Tsygankov, 2013, s. 104).   

V Koncepci zahraniční politiky Ruské federace z roku 2000 stojí, že riziko 

vypuknutí globální jaderné války bylo sice sníženo na minimum, avšak Rusko čelí 

novým mezinárodním hrozbám, z nichž je v Koncepci zdůrazněno zejména unilaterální 

jednání USA (Koncepce zahraniční politiky Ruské Federace, 2000). Z hlediska národní 

bezpečnosti byly za hrozbu označovány mimo jiné stav státní ekonomiky, nedokonalý 

systém vlády a občanské společnosti, posílení organizovaného zločinu, nárůst 

teroristických útoků, náboženský extremismus a zhoršení mezinárodních vztahů.  

Z hlediska zahraniční politiky je v Koncepci uvedeno, že nejzávažnější hrozby 

představují snahy určitých států o zmenšení role existujících mechanismů zajišťujících 

mezinárodní bezpečnost – především OSN a OBSE, dále oslabení ruských politických, 

ekonomických a vojenských vlivů v mezinárodním systému, rozšiřování (v doslovném 

překladu rozpínání či expanze) NATO do východních zemí, proliferace zbraní 

hromadného ničení, eskalace konfliktů v blízkosti ruských hranic či oslabení 

integračního procesu v SNS (Národní bezpečnostní koncepce Ruské Federace, 2000). 

Pro účely této práce je nejpodstatnější, že snaha marginalizovat vliv OBSE (a OSN) 

byla zmíněna na prvním místě jako hlavní hrozba pro ruskou bezpečnost. Dalším 

klíčovým aspektem, který se také promítl do vztahu Ruska k OBSE, byla obava, že 

Rusko ztratí vliv v mezinárodním systému.  
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Během Putinova prvního volebního období Rusko nejprve zaujímalo vůči 

Západu antagonistický postoj, avšak po teroristických útocích na Spojené státy v roce 

2001 Rusko změnilo politický kurz a začalo uplatňovat kooperativnější přístup vůči 

západním zemím. K dalšímu obratu však došlo v důsledku amerického rozhodnutí  

o zahájení války v Iráku. Rusko se postavilo proti americkému unilaterálnímu jednání, 

přičemž tento ostrý nesouhlas s kroky západních států a zejména USA se nadále 

zostřoval během Putinova druhého prezidentského mandátu, kdy vztahy se vztahy 

Ruska se Západem výrazně zhoršily (Spechler, 2010, s. 36-37).  

Ve druhém prezidentském období V. Putina Rusko vnímalo mezinárodní systém 

a hrozby obsažené v něm do značné míry stejným způsobem jako v období prvním. 

Rusko se obávalo amerického unilateralismu, šíření ZHN a rozšiřování NATO. 

Podstatnou změnou však bylo, že Rusko v tomto období označovalo unilaterální jednání 

západních států za významnější hrozbu, než jakou představoval terorismus (Haas, 2010, 

s. 24). Unilaterální jednání a proliferace ZHN označil Putin ve svém proslovu  

v Mnichově v roce 2007 za hrozbu nejen pro Rusko, ale také pro celý svět (Putin, 

2007).   

4.2.3 Vztah státu a společnosti 

Ve srovnání s 90. lety nedoznal vztah státu a společnosti větších změn. Ruská 

zahraniční a bezpečnostní politika byla vytvářena ruskými politickými představiteli  

v čele s V. Putinem, přičemž role veřejného mínění v procesu utváření a uplatňování 

této politiky byla minimální. Vliv veřejnosti na podobu ruské zahraniční politiky 

spočíval pouze v tom, že veřejné mínění limitovalo rozsah politických možností, které 

ruská vláda mohla přijmout, jednalo-li se o záležitosti v centru mediálního dění 

(Mankoff, 2009, s. 59).   

Fakt, že ruská zahraniční a bezpečnostní politika byla utvářena bez většího 

ohledu na postoje veřejného mínění, je patrný z toho, že zahraničně politické kroky 

Ruské federace se často lišily od postoje veřejnosti. Jak vyplývá z průzkumů veřejného 

mínění provedených v tomto období, ruská veřejnost preferovala méně konfrontační ráz 

zahraniční politiky (Zimmerman, 2009, s. 16; Mankoff, 2009, s. 59-60). Přestože ruská 

veřejnost hodnotila kladně zlepšující se postavení Ruska v rámci mezinárodního 

systému, z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že ruská populace by upřednostňovala 

spíše demokratické zřízení s lépe fungujícími institucemi než snahu posílit postavení 
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Ruska a vládu semi-autoritativního režimu (Mankoff, 2009, s. 60). Na druhou stranu 

ruské veřejné mínění se v řadě oblastí shodovalo s postojem ruských elit, což bylo 

zejména důsledkem toho, že ruská vláda měla kontrolu nad médii a cenzurovala jejich 

obsah (Oliker, 2009, s. 41).  

4.2.4 Státní instituce a státní struktura 

Během vlády V. Putina došlo v Rusku k centralizaci a koncentraci moci do rukou 

prezidenta země a několika dalších politiků. Putinovi se tak podařilo konsolidovat moc 

„vertikálně“, tedy provést posílení moci v linii jdoucí od prezidenta následně  

k federálním a regionálním administrativám, přičemž moc těchto administrativ byla 

značně limitována. Koncentrace moci byla zřejmá také z toho, že došlo ke značnému 

omezení dělby moci v politickém systému (Oliker, 2009, s. 9-10).  

V. Putin během své vlády také upevnil moc exekutivní složky státu 

prostřednictvím potlačování opozice a občanských svobod a posílil státní kontrolu 

ekonomiky. Během Putinova druhého prezidentského mandátu byla schválena řada 

legislativních změn, na základě nichž gubernátoři, dříve volení přímou volbou, začali 

být do funkce jmenováni a dále došlo k omezení činnosti nevládních organizací  

a svobody projevu v médiích. V neposlední řadě byl také schválen nový volební zákon, 

jenž favorizoval velké strany a naopak znesnadňoval stranám, které nebyly pod 

kontrolou Kremlu, možnost zvolení ve volbách do státní Dumy (Freedom in the World, 

2006).  

Rozhodování o zahraniční politice příslušelo V. Putinovi a úzkému okruhu elit, 

přičemž ministerstvo zahraničí a parlament disponovaly pouze marginálním vlivem. 

Význam Bezpečnostní rady v procesu utváření zahraniční politiky se v průběhu let 

měnil a role této instituce spočívala zejména v tom, že určovala obecný zahraničně 

politický kurz a sloužila jako poradní orgán prezidentovi. Kromě již zmíněných aktérů 

měly vliv na rozhodování o zahraniční politice také velké energetické podniky  

a bezpečnostní složky. Stejně jako v předcházejícím desetiletí platilo, že rozklíčovat 

vytváření zahraniční politiky bylo značně obtížné kvůli neprůhlednosti politických 

procesů (Mankoff, 2009, s. 53-56). 

Z rozboru strategické kultury, vnímání mezinárodního systému, vztahu státu  

a společnosti a fungování státních struktur v letech 2000 až 2008 vyplývá, že Rusko 

bylo zejména během Putinova druhého mandátu jak schopné tak zároveň ochotné 

prosadit asertivní přístup vůči mezinárodní regionální organizaci OBSE. Jak je popsáno 
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v následující části této kapitoly, Rusko zaujímalo vůči OSBE v tomto období velmi 

kritický a obstrukční přístup a význam OBSE se pro něj postupně snižoval. 

4.3 Závislá proměnná – vývoj vztahu Ruska vůči OBSE 

První část této kapitoly je zaměřena na postoj V. Putina vůči OBSE, protože vztah 

Ruska vůči OBSE byl mezi lety 2000 až 2008 určován do značné míry tím, jakým 

způsobem se k této organizaci stavěl ruský prezident Vladimir Putin, v druhé části jsou 

následně analyzovány hlavní stížnosti, které Rusko vůči OBSE vzneslo v tomto období.  

V. Putin na začátku prvního prezidentského mandátu v roce 2000 prohlásil, že by 

ocenil, pokud by se OBSE věnovala nejen problémům v „evropských provinciích“, ale 

zaměřila se více na celou Evropu a zastávala důležitější roli v zemích bývalého 

Sovětského svazu a v Kosovu (Kremlin, 2000). Během následujících let byl však jeho 

přístup vůči OBSE spíše zdrženlivý, což je zřejmé také z toho, že od roku 2000 do 

konce druhého mandátu zmínil tuto organizaci při významných tiskových konferencích 

pouze pětkrát (Godzimirski, 2009, s. 133). V roce 2004 obvinil V. Putin OBSE z toho, 

že neuplatňovala ve dvou aspektech stejné standardy. Za prvé, V. Putin kritizoval OBSE 

za to, že monitorovala volby v Afghánistánu, Kosovu i Iráku, ale odmítla vyslat volební 

pozorovací misi při volbách v Čečensku s odůvodněním, že situace v této zemi není 

bezpečná.  Podle V. Putina však nepokoje v Čečensku v té době již ustaly a podmínky  

v Iráku během voleb byly vážnější. V druhé řadě pak V. Putin kritizoval Západ a OBSE 

za to, že prosazovaly dodržování práv albánské minority (20 %) v Makedonii, avšak 

nezabývaly se dodržováním práv Rusů v Rize, přestože ruská populace tvořila 60 % 

populace v tomto městě (Kremlin, 2004).  

Ve druhém prezidentském období (2004–2008) V. Putin kritizoval OBSE 

převážně kvůli tomu, že podle něj sloužila k prosazování zájmů určitých západních 

států. Svůj názor opíral mimo jiné o to, že Úřad pro demokratické instituce a lidská 

práva OBSE (ODIHR) se zapojil do „barevných revolucí“, které proběhly v Gruzii  

v roce 2003, na Ukrajině v roce 2004 a v Kyrgyzstánu v roce 2005 (Kropatcheva, 2015, 

s. 13). V roce 2007 pak na Konferenci o bezpečnostní politice konané v Mnichově 

prohlásil, že posiluje snaha vytvořit z OBSE „vulgární nástroj za účelem podpory 

zahraničně politických zájmů jedné země nebo skupiny zemí.“ Dále dodal, že tohoto 

účelu je dosahováno pomocí OBSE úřednických aparátů a také tím, že OBSE 

prostřednictvím kontroly dodržování lidských práv, zasahuje do státních vnitřních 

záležitostí (Putin, 2007). 
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Od začátku nového tisíciletí se Rusko snažilo vypořádat s kritikou ruských kroků 

v tzv. blízkém zahraničí ze strany OBSE. V roce 2000 na konferenci OBSE ve Vídni 

byla Ruská federace kritizována mimo jiné za nedostatečnou spolupráci s OBSE 

Asistenční skupinou v Čečensku či za unilaterální zavedení vízového režimu pro občany 

z Gruzie, což Rusko označilo za nepodloženou kritiku. Podle ruské delegace navíc 

nebyly závěry obsažené ve výsledné deklaraci z této konference závazné, protože 

nebyly schváleny pomocí konsenzuálního principu (8th Ministerial Council, 2000,  

s. 25). Ruská delegace tímto postupem zablokovala přijetí závěrečného dokumentu,  

a poprvé za celou historii KBSE/OBSE proto nebyla na konferenci této organizace 

přijata žádná závěrečná deklarace. Během následujících jednání v letech 2001 a 2002 se 

Rusko nedovolávalo uplatnění principu konsensu a více spolupracovalo v rámci OBSE 

jednání, a to zejména v důsledku toho, že po teroristických útocích v září 2001 a 

vytvoření Rady NATO-Rusko v roce 2002 došlo na krátký čas ke zlepšení vztahů mezi 

Západem a Ruskem (Godzimirski, 2009, s. 134-135).  

Od roku 2003 se však Rusko během konferencí Ministerských rad OBSE opět 

dovolávalo uplatňování principu konsensu. Na zasedání Ministerské rady OBSE  

v Maastrichtu v roce 2003, během něhož bylo Rusko kritizováno za nesplnění několika 

závazků, která byla dojednána během summitu v Istanbulu v roce 1999 (tzv. Istanbulské 

závazky) a která se týkala stažení ruských vojsk z blízkého zahraničí, Rusko opět 

odmítlo přijmout závěrečnou deklaraci. Ruská federace se zejména stavěla proti tomu, 

že řada států považovala splnění Istanbulských závazků za nezbytnou prerekvizitu pro 

započetí ratifikace adaptovaného textu Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách  

v Evropě (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe). Podle Ruska tento postoj 

způsobil, že došlo k „nebezpečné erozi“ režimu kontroly zbrojení (11th Ministerial 

Council, s. 108). Ze stejného důvodu, tedy kvůli nesouhlasu se spojením ratifikace této 

smlouvy s naplněním Istanbulských závazků, Rusko odmítlo podpořit závěrečné 

deklarace Ministerských rad OBSE také v následujících letech (Godzimirksi, 2009,  

s. 136) a v roce 2007 V. Putin rozhodl, že Rusko od Smlouvy o konvenčních 

ozbrojených silách v Evropě odstoupí zcela.  

Od roku 2003 Rusko stále intenzivněji požadovalo provedení reformy OBSE a ve 

spojitosti s tím se ruský zájem postupně přeorientovával na jiné multilaterální 

bezpečnostní organizace (např. na Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti) 

(Kropatcheva, 2015, 13). Na konferenci Ministerské rady OBSE v roce 2004 ruská 

delegace zdůraznila, že v důsledku uplatňování dvojích standardů je ohrožena nejen 
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užitečnost této organizace, avšak také její schopnost adekvátně reagovat  

na bezpečnostní hrozby a vycházet vstříc zájmům členských zemí. Z těchto důvodů 

začalo Rusko prosazovat provedení strukturálních reforem této organizace, jejích 

speciálních institucí, misí a systému financování (12th Ministerial Council, s. 75).  

Podle ambasadora Alexandra Y. Alekseyeva, jenž vedl delegaci Ruské federace  

v OBSE od roku 2001 do roku 2004, OBSE na jednu stranu představovala 

„nepostradatelný pilíř nové evropské bezpečnostní architektury“, na stranu druhou však 

v jejím fungování spatřoval řadu strukturálních nedostatků, které ohrožovaly její 

důvěryhodnost. Jednalo se zejména o to, že podle ruských zástupců OBSE selhávalo  

v jednom z hlavních vytýčených cílů, jímž bylo sloužit jako fórum pro dialog  

a spolupráci mezi padesáti pěti zúčastněnými státy. V roce 2004 A. Y. Alekseyev 

kritizoval některé členské státy OBSE kvůli tomu, že poukazují na nedodržování 

Istanbulských závazků, avšak zároveň mnohé z těchto závazků samy nedodržují,  

a uplatňují proto „dvojí standardy“ a „podrývají důvěryhodnost demokratických  

a nezaujatých základů OBSE“ (Alekseyev, 2004, s. 17-18).  Ruský ambasador dále 

kritizoval OBSE za to, že neprojevuje dostatečnou snahu konstruktivně pomoci při 

řešení situace v Čečensku, a zejména také kvůli podobě OBSE misí, které podle něho v 

tehdejší podobě ztratily svůj původní význam, jímž bylo „asistovat zemím na základě 

jejich požadavku“, a aktivity těchto misí proto přesahovaly rámec mandátů. Ve stejném 

duchu Alekseyev (2004, s. 19-20) dodal, že OBSE mise by se neměly vměšovat do 

vnitřních záležitostí států bez souhlasu politických autorit daného státu a zároveň 

zdůraznil, že pravidlo konsensuálního rozhodování je klíčovým prvkem celé organizace, 

který představuje záruku demokratického charakteru OBSE, a Rusko se proto ostře 

stavělo proti jeho zrušení. 

Během druhého prezidentského období V. Putina, kdy se Rusku nepodařilo 

prosadit reformní kroky a OBSE se v důsledku zhoršení vztahů mezi západními státy  

a Ruskem nacházela v hluboké politické krizi (Zellner, 2005, s. 389), se ruské politické 

a akademické kruhy začaly zabývat tím, zda by mělo Rusko z této organizace vystoupit. 

Rusko v tomto období kritizovalo zejména tři aspekty působení OBSE – za prvé, se 

jednalo o „geografickou nevyváženost“, tedy o to, že OBSE zaměřovala svoji činnost 

převážně na území bývalé Jugoslávie a bývalého SSSR, za druhé se jednalo  

o „tematickou nevyváženost“, protože OBSE se podle Ruska zabývala příliš 

lidskoprávní dimenzí, na úkor dimenze politické a bezpečnostní, a za třetí, Rusko 

upozorňovalo na to, že OBSE uplatňuje dvojí standardy a nepředstavuje nezávislou 



   

 

49 

  

organizaci (Entin, Zagorsky, 2008, s. 20-21, 25). V Přehledu zahraniční politiky Ruské 

federace, vydané v roce 2007,
16

 Rusko zcela otevřeně obvinilo Spojené státy americké  

a jejich západní spojence z toho, že využívají OBSE jako unilaterální nástroj pro 

zajištění svých zahraničněpolitických zájmů (Přehled zahraniční politiky Ruské 

federace, 2007). 

Ruský zájem, aby se OBSE zaměřilo také na politickou a bezpečnostní dimenzi  

a nejen na lidskoprávní  dimenzi, se projevil například v Putinově proslovu v roce 2007, 

během něhož prohlásil, že by se OBSE mělo zabývat plánem USA rozmístit v Evropě 

systém protiraketové obrany. OBSE by podle něj na základě toho nabyla opravdového 

významu, protože by tak řešila problematiku, která se reálně týká evropských států,  

a přestala s „chytáním blech na post-sovětském území“ (Kremlin, 2007). Kvůli 

neshodám mezi Ruskem a OBSE nebyly parlamentní volby v roce 2007 a prezidentské 

volby v roce 2008 monitorovány ODIHR. 

 

Závěr 

Zejména během druhého prezidentského období V. Putina (2004-2008) zaujalo 

Rusko vůči OBSE kritický přístup. Ruští představitelé převážně nesouhlasili s tím, že 

OBSE se podle nich příliš zaměřovala na země bývalého Sovětského svazu a na lidsko-

právní koš a obviňovali tuto organizaci také z uplatňování dvojích standardů. Přestože 

Rusko začalo být vůči OBSE kritické již ke konci 90. let, mezi lety 2000 až 2008, kdy 

Rusko ekonomicky posílilo, ruská kritika vůči OBSE získala ještě ostřejší charakter. 

Tato proměna ruské politiky k OBSE je ve shodě s tezí této práce, která je vyvozena  

z neoklasicko-realistické teorie a podle níž ekonomicky a materiálně posilující stát volí 

v rámci své zahraniční politiky asertivnější přístup.  

Vztah Ruska k OBSE se během Putinovy vlády mezi lety 2000 až 2008 však 

nezhoršoval pouze v důsledku materiálního posilování Ruska. Na začátku nového 

tisíciletí Rusko považovalo OBSE za klíčovou organizaci v rámci evropské bezpečnosti 

a usilovalo o posílení této organizace. Kladný přístup k OBSE se ale se zhoršujícím se 

vztahem Ruska a západních států začal také měnit a během druhého Putinova 

prezidentského mandátu můžeme pozorovat, že spolu s asertivní zahraniční politikou 

vůči Západu došlo také k zaujetí asertivnějšího a méně kooperativního přístupu vůči 

OBSE z ruské strany. Dalším důvodem, proč Rusko přehodnotilo svůj vztah k této 
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 Jednalo se o revidovanou verzi Koncepce zahraniční politiky Ruské federace z roku 2000. 
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organizaci, bylo, že Rusko od 90. let minulého století usilovalo o to, aby se z ní stala 

vůdčí organizace v euro-atlantské oblasti, což by Rusku zajistilo významné postavení 

při rozhodování o bezpečnostních otázkách a také upozadění vlivu NATO. Vzhledem  

k tomu, že k posílení role OBSE nedošlo a východní státy projevily zájem stát se 

součástí Severoatlantské aliance, ruský zájem o OBSE se zmenšil. 

Přestože ruský vztah vůči OBSE se zhoršil, Rusko nechtělo v této organizaci 

ztratit vliv, a snažilo se proto udržet princip rozhodování pomocí konsensu, který Rusku 

zaručoval, že rozhodnutí v rámci OBSE nemohou být učiněna bez ohledu na ruské 

zájmy. Snaha zdůraznit vliv v multilaterálních organizacích podle neoklasického 

realismu vzniká také v důsledku materiální a ekonomického posílení státu.  
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5. Vývoj vztahu Ruska vůči OBSE v letech 2008 – 2012 

V roce 2008 byl novým ruským prezidentem zvolen D. Medveděv, přičemž 

ruský přístup vůči OBSE za jeho vlády byl méně asertivní, než tomu bylo v předchozích 

letech. S ohledem na neoklasický realismus je podstatné, že tato změna se udála, 

přestože Rusko i nadále ekonomicky posilovalo. Cílem této kapitoly je vysvětlit, proč 

došlo ke změně přístupu Ruska vůči této organizaci, přestože Rusko stále zaujímalo 

velmocenské postavení v mezinárodním systému.  

Po první části této kapitoly, v níž se zabývám materiálními kapacitami Ruska  

v letech 2008 – 2012, následuje část věnovaná intervenujícím proměnným, které by 

podle neoklasického realismu měly poskytnout vysvětlení toho, proč ruská politika vůči 

OBSE nebyla – stejně jako za vlády V. Putina – převážně asertivní. Ve třetí části se pak 

zaměřuji na vztah Ruska vůči OBSE v tomto období. 

 

5.1 Nezávislá proměnná – relativní mocenské postavení Ruska 

Ekonomický růst patrný od roku 1999 byl přerušen v roce 2008, kdy Rusko bylo 

zasaženo globální ekonomickou krizí. V důsledku proaktivního přístupu ruské vlády 

byla ruská ekonomika zasažena pouze krátkodobou recesí a na konci roku 2009 došlo 

opět k ekonomickému oživení (Cooper, 2009, s. 18). Ruské HDP stouplo z 1,223 

miliard USD v roce 2009 na 2,170 miliard USD v roce 2012 (The World Bank, 2016)  

a Financial Times umístily Rusko na druhé místo, za Saudskou Arábii, v hodnocení 

ekonomické výkonnosti zemí G20 za rok 2012 (Rt.com, 2012). Ve srovnání s ostatními 

státy však již nedošlo k nastolení rychle rostoucího tempa, jež bylo pro Rusko typické 

před příchodem globální ekonomické krize v roce 2008 (Dabrowski, 2015).  

Co se týče výdajů na armádu v tomto období, v průměru Rusko investovalo do 

armády 3,78 % HDP. V rámci reformy a modernizace ruské armády provedené v roce 

2008 byly vojenské výdaje značně posíleny a rostly v průměru o 20 % HDP ročně.  

V roce 2012 Rusko investovalo do armády ve skutečných nákladech nejvíce od vzniku 

Ruské federace (Sipri.org, 2016).  

Přestože ruská ekonomika byla citelně zasažena globální ekonomickou krizí  

v roce 2008, od roku 2009 ruská ekonomika opět posilovala. Z hlediska relativního 
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mocenského postavení si Rusko do značné míry udrželo své postavení, které zaujímalo 

před krizí.  

 

5.2 Intervenující proměnné  

V této části jsou analyzovány intervenující proměnné, na jejichž základě by mělo 

být podle neoklasického realismu možné vysvětlit, proč mělo Rusko za vlády 

Medveděva ve srovnání s předcházejícím obdobím pozitivnější vztah vůči OBSE. 

V roce 2008 byl prezidentem zvolen Dimitrij Medveděv, avšak jeho prezidentský 

mandát byl do značné míry oslaben V. Putinem, který byl v témže roce zvolen 

předsedou vlády Ruské federace. Medveděvova zahraniční a bezpečnostní politika 

navazovala na politiku jeho předchůdce v několika aspektech. Medveděv stejně jako 

Putin zdůrazňoval nezbytnost vytvoření kvalitní a moderními zbraněmi vybavené 

armády a stejně tak shledával, že Západ a zejména NATO a USA představují hlavní 

hrozby pro ruskou národní bezpečnost a že je nutné chránit ruské občany žijící mimo 

ruské území, na základě čehož Rusko provedlo invazi do Gruzie v roce 2008. Dalším 

shodným rysem bylo, že oba dva prezidenti považovali ruské energetické zdroje  

za nástroj k prosazování ruských zájmů v zahraniční a bezpečnostní politice (Haas, 

2010, s. 158-159), upřednostňovali multipolární uspořádání mezinárodního systému  

a zdůrazňovali právo Ruska využít ozbrojených sil případně jaderných zbraní za účelem 

odvrácení agrese vůči Rusku, ruských spojenců či ruských občanů žijících v zahraničí 

(Eichler, Tichý, 2013, s. 218). 

5.2.1 Strategická kultura 

Strategická kultura Ruské federace během Medveděvova čtyřletého mandátu 

vykazovala podobné rysy jako strategická kultura za vlády V. Putina. Rusko  

se prezentovalo jako asertivní velmoc, v jejímž rámci byl patrný vliv westernizačních  

a etatistických přístupů. Z hlediska strategické kultury je podstatné, že za vlády  

D. Medveděva získala ruská zahraniční a bezpečnostní politika militantnější charakter, 

který byl patrný zejména z ruské invaze do Gruzie v srpnu 2008 a také ze započetí 

reformy ruských ozbrojených sil (Eichler, Tichý, 2013, s. 222). Prostřednictvím této 

reformy chtěl D. Medveděv docílit toho, aby se ruské ozbrojené síly staly jedním  

z hlavních nástrojů ruské zahraniční a bezpečnostní politiky, přičemž stejně jako Putin 

prezident Medveděv kladl značný důraz zejména na modernizaci jaderných zbraní 
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(Eichler, Tichý, 2013, s. 191). Ve vztahu k západním zemím však uplatňoval smířlivější 

postoj, než tomu bylo za vlády V. Putina, a jeho zahraniční politika spadala spíše  

do westernistického proudu. Medveděv se během svého prezidentského mandátu snažil 

o zlepšení vztahů se západními zeměmi, a to prostřednictvím jednotného hodnocení 

bezpečnostních rizik a větší otevřeností a liberalizací ruské ekonomiky a politického 

systému (Tsygankov, 2009, s. 207; Tsygankov, 2013, s. 5-6). 

5.2.2 Vnímání hrozeb v mezinárodním systému ruskými politickými 

představiteli 

Podle Národní bezpečnostní strategie Ruské federace do roku 2020 vznikla  

v důsledku vytvoření nových ekonomických a politických center „kvalitativně nová 

geopolitická situace“. Rusko podle této koncepce představovalo jedno z nově vzniklých 

center, přičemž následně by se z něj měla stát globální supervelmoc. Kromě hrozeb, 

které byly vyjmenovány v předcházejících ruských zahraničně-politických koncepcích, 

podle zmíněného dokumentu Rusko ohrožují také nové vojenské technologie, 

mezinárodní ekonomická krize či rozmístění systémů protiraketové obrany v Evropě 

(Národní bezpečnostní strategie Ruské federace do roku 2020, 2009). 

5.2.3 Vztah státu a společnosti 

D. Medveděvův přístup k zahraniční politice byl v Kremlu vnímán 

rozporuplným způsobem. Prezidentovu prozápadní orientaci kladně hodnotili 

westernisté, ruští zahraniční analytici a stejně tak zástupci ekonomické a obchodní 

sféry, kteří vítali zejména příslib nových ekonomických podnětů, k jejichž navýšení by 

došlo v důsledku Medveděvem podporované modernizace Ruska a integrace ruské 

ekonomiky do západních ekonomických struktur.  

Na druhou stranu se tento Medveděvův prozápadní přístup setkal s kritikou ze 

strany statistů napojených na bezpečnostní a obranné složky státu, podle nichž mělo 

Rusko naopak nastolit asertivnější zahraniční politiku, aby udrželo strategickou 

rovnováhu se Západem a podpořilo svůj vliv zejména v Evropě a Eurasii. Tato skupina, 

již v některých aspektech podporoval také V. Putin, se též kriticky stavěla  

k Medveděvově snaze o diverzifikaci odběratelů energie, protože podle jejich názoru se 

Rusko mělo spíše soustředit na rozvoj energického a vojenského sektoru (Tsygankov, 

2013, 211-212). 
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5.2.4 Státní instituce a státní struktura 

Jak již bylo zmíněno, mezi lety 2008 až 2012 fungovalo v Rusku jakési dvojvládí 

prezidenta D. Medveděva a předsedy vlády V. Putina. Přestože z ústavního hlediska má 

prezident hlavní zodpovědnost za tvorbu zahraniční politiky, v tomto období 

zahraničně-politická rozhodnutí činil zejména D. Medveděv spolu s V. Putinem. Další 

instituce, jež byly za vytváření zahraniční politiky tradičně odpovědné (jedná se  

o ministerstvo zahraničních věcí, bezpečnostní radu a vládu) se na něm za 

Medveděvovy vlády nepodílely, což bylo umožněno slabostí formálních institucí  

a struktur (Mankoff, 2009, s. 54). Fungování státních struktur bylo stejně jako během 

vlády V. Putina ovlivněno korupčním vztahy a přestože D. Medveděv od podzimu roku 

2009 mnohokrát oznámil, že je nutné provést modernizaci nefunkčních státních 

struktur, žádná reforma provedena nebyla (Hayoz, 2012, s. 21).  

Na začátku svého prezidentského mandátu D. Medveděv schválil několik 

demokratizačních opatření (např. zmenšení počtu podpisů nutných pro účast strany  

ve volbách či poskytnutí širších práv menším stranám), avšak z širšího hlediska byla 

jeho vláda spíše pokračováním Putinova politického stylu (Nichol, 2014, s. 6-7). 

 

Z analýzy intervenujících proměnných je patrné, že nejpodstatnější změna  

ve srovnání s předchozí Putinovou vládou se udála ve vnímání mezinárodního systému 

a přístupu k Západu. Ve srovnání zahraničních politik Medveděva a Putina vyplývá,  

že Medveděv prosazoval pro-západní politiku a upřednostňoval větší spolupráci se 

Západem. Další rozdíl spočívá v tom, že Medveděv uplatňoval mírně demokratičtější 

přístup v domácí politice. Podle neoklasického realismu by se tato změna  

v intervenujících proměnných měla následně projevit ve vztahu Ruska vůči OBSE, 

kterým se zabývá poslední část této kapitoly.  

Rusko za vlády Medveděva sice již ekonomicky neposilovalo takovým způsobem 

jako během předcházejících mandátu Putina, avšak stále si udržovalo vysoké mocenské 

postavení v rámci mezinárodního systému. Pokud by nedošlo ke změně  

v intervenujících proměnných, bylo by pravděpodobné, že Rusko by v letech 2008  

– 2012 uplatňovalo stejně asertivní a nekooperativní přístup k OBSE. Vzhledem k 

tomu, že však došlo do určité míry ke změně v přístupu vůči západním zemím, podle 

teze této práce by Rusko mělo přistupovat vůči OBSE pozitivněji. 
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5.3 Závislá proměnná – vývoj vztahu Ruska vůči OBSE 

Medveděvova politika vůči OBSE byla do značné míry méně asertivní než 

politika jeho předchůdce V. Putina. Během prezidentského mandátu D. Medveděva 

zaujímala OBSE v ruské politice důležitější roli než v předchozích letech, a přestože 

Rusko bylo vůči OBSE také kritické, snažilo se spíše navrhnout, jak by bylo možné 

fungování OBSE vylepšit (Pacer, 2016, s. 61). 

Prezident Medveděv krátce po nástupu do funkce představil svou iniciativu, na 

základě níž měla být vytvořena nová evropská bezpečnostní architektura  

(tzv. Medveděvova iniciativa), protože tehdejší bezpečnostní architektura podle něj byla 

zastaralá a neodpovídala povaze novodobých bezpečnostních hrozeb. D. Medveděv 

navrhoval, aby tato architektura byla založena na právně závazné smlouvě nazvané 

„Helsinky Plus,“ a odkazovala tak na Helsinský závěrečný akt z roku 1975, na jehož 

základech měla být tato iniciativa vybudována (Kremlin, 2008). Hlavním cílem této 

iniciativy bylo vytvoření „otevřeného demokratického systému regionální kolektivní 

bezpečnosti a spolupráce zajišťující jednotu euroatlantické oblasti, sahající od 

Vancouveru po Vladivostok“ (Koncepce zahraniční politiky Ruské federace, 2008). 

Většina evropských a amerických představitelů se k ruské iniciativě stavěla  

s nedůvěrou, protože se jednalo o ruskou unilaterální akci, jejímž prostřednictvím by 

došlo k posílení vlivu Ruska a na druhou stranu oslabení vlivu NATO a transatlantické 

vazby mezi USA a Evropou. Z tohoto důvodu bylo prosazováno, aby se jednání o nové 

kolektivní bezpečnosti odehrála na půdě OBSE (Eichler, Tichý, 2013, s. 200-201).  

Podle Medveděva organizace jako Evropská unie nebo NATO byly příliš člensky 

omezené, tudíž je nebylo možné použít jako platformu pro vytvoření pan-evropské 

bezpečnostní organizace. V roce 2008 prohlásil, že jednání o této organizaci by se 

mohla uskutečnit na půdě OBSE, zároveň však podotkl, že se OBSE v poslední době 

zaměřovalo příliš na řešení „dílčích, často dokonce okrajových bezpečnostních 

záležitostí“, a bylo proto nutné vybudovat novou bezpečnostní organizaci podporující 

dialog (Kremlin, 2009). Ve spojitosti s tím je důležité upozornit na značný posun  

v ruské politice vůči OBSE, protože původně v 90. letech Rusko požadovalo, aby se  

z OBSE stala pan-evropská bezpečnostní organizace, nyní však podle ruských 

představitelů mělo OBSE být pouhou součástí nové bezpečnostní architektury. 
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Prostřednictvím odkazování na OBSE
17

 se D. Medveděv na druhou stranu 

pravděpodobně snažil zajistit svému projektu historickou legitimitu (Haas, 2010,  

s. 134). 

Ruští političtí představitelé souhlasili s tím, aby se jednání o Smlouvě o evropské 

bezpečnosti uskutečnila v rámci OBSE (Kremlin, 2009), což vyústilo v červnu 2009  

k započetí neformálních schůzí ministrů zahraničních věcí členských států OBSE na 

ostrově Korfu a svolávání následných pravidelných schůzí, které byly nazvány tzv. 

Korfský proces. V listopadu 2009 pak D. Medveděv zveřejnil návrh Smlouvy  

o evropské bezpečnosti, přičemž na základě této právně závazné smlouvy měla 

vzniknout nová organizace kolektivní bezpečnosti, která by zahrnovala všechny státy 

nacházející se v „euroatlantickém a evropském prostoru od Vancouveru po 

Vladivostok“ (Kremlin, 2009a).  

Přestože hlavním cílem Korfského procesu bylo na popud Medveděvovy 

iniciativy provést reformu OBSE, ruští představitelé se nechtěli spoléhat pouze  

na OBSE a pokusili se svolat paralelní jednání, jichž se měly zúčastnit také další 

bezpečnostní organizace působící v euro-atlantickém prostoru (NATO, EU, SNS  

a OSKB). Rusko argumentovalo tím, že jednání v rámci OBSE budou příliš zdlouhavá 

(Kropatcheva, 2012, s. 379). Ruský návrh byl však podpořen pouze členskými zeměmi 

CSTO a k paralelním jednáním nedošlo (Zagorski, 2010, s. 43-44). Korfský proces byl 

také zahájen z toho důvodu, že OBSE nedokázala efektivně předejít konfliktu mezi 

Ruskem a Gruzií v roce 2008. OBSE byla značně kritizována, za to že nebyla schopná 

zabránit eskalaci konfliktu mezi Gruzií a Ruskem v srpnu 2008, přestože měla od roku 

1992 v Gruzii pozorovatelskou misi a před samotným konfliktem zprostředkovávala 

mediaci mezi Gruzií a Jižní Osetií (Kropatcheva, 2015, s. 14). Přestože OBSE vydala 

řadu varování ohledně eskalace konfliktu a podnikla několik mediačních řízení, kvůli 

neshodám mezi členskými státy nebyla tato organizace schopna podniknout dostatečné 

kroky a zabránit vypuknutí konfliktu. Rusko ani Gruzie nebraly na doporučení ze strany 

OBSE v potaz (Kropatcehva, 2012, s. 381). Vzhledem k tomu, že se Stálé radě OBSE 

nepodařilo kvůli neshodám mezi Ruskem a ostatními státy shodnout na prodloužení 

mandátu mise OBSE v Gruzii, mandát této mise byl ukončen k 31. prosinci 2008 

(OSCE Mission to Georgia). 

                                                 
17

 Jednalo se zejména o pojmenování zakládající smlouvy „Helsinky Plus“ a používání fráze „od 

Vancouveru po Vladivostok“, která je tradičně používána jako charakteristika široké členské základny 

OBSE. 
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Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, D. Medveděvova kritika fungování 

OBSE byla spíše konstruktivního charakteru, protože na rozdíl od předcházejícího 

ruského prezidenta V. Putina, D. Medveděv soustavně navrhoval, jakým způsobem by 

tato organizace měla být reformována. Nejvíce se Rusko zabývalo politicko-

bezpečnostními aktivitami OBSE, zejména krizovým managementem, nelegálním 

obchodováním a mezinárodními hrozbami (MFA Russia, 2009). Během Medveděvova 

mandátu Rusko upozorňovalo také na to, že OBSE se zabývá humanitárními činnostmi, 

které spadají také pod Radu Evropy (Council of Europe) a Organizaci spojených 

národů, čímž dochází k duplikaci těchto činností (Pacer, 2016, s. 49). Je však otázkou, 

do jaké míry Rusko upozorňovalo na duplikaci humanitárních prací z toho důvodu, že 

chtělo zefektivnit činnost OBSE, anebo stejně jako v minulých letech pouze nechtělo, 

aby se OBSE zabývalo lidskými právy.  

Mírnější postoj k OBSE je patrný v Koncepci zahraniční politiky Ruské federace 

(2008), v níž stojí, že je v ruském zájmu, aby OBSE sloužila jako nestranné fórum pro 

dialog mezi členskými státy a pro kolektivní rozhodování. Dále je v této Koncepci 

uvedeno, že kolektivně rozhodující orgány by v OBSE měly mít privilegované 

postavení, což vyplývalo z obavy Ruska, že ztratí v této organizaci vliv.  

Rusko dlouhodobě projevovalo nesouhlas s tím, že se OBSE zaměřuje zejména na 

třetí koš zabývající se humanitárními a lidskoprávními aspekty. V. Putin ve spojitosti s 

třetím košem obviňoval OBSE z uplatňování dvojích standardů a podroboval činnost 

OBSE v tomto ohledu ostré kritice. Přestože D. Medveděv OBSE za přílišnou orientaci 

na lidská práva také kritizoval, jeho rétorika i přístup k této problematice nabývaly  

do značné míry odlišného charakteru. Nejvíce se odlišný přístup D. Medveděva projevil 

v jeho postoji k monitorování ruských voleb prostřednictvím misí OBSE. Zůstával k 

nim sice i nadále skeptický, avšak umožnil, aby OBSE v roce 2011, poprvé od roku 

2003, monitorovala ruské parlamentní volby a v roce 2012, poprvé od roku 2004, volby 

prezidentské (Pacer, 2016, s. 44-45, 54). Přestože Medveděv činnost ODIHR i nadále 

kritizoval například ve spojitosti s monitorováním voleb v SNS zemích, jednalo se  

o určitý posun.  

Naopak stejně jako za vlády V. Putina, Rusko požadovalo, aby byl zachován 

princip rozhodování na základě konsensu všech členských zemí, s odůvodněním,  

že tento princip ztělesňuje suverénní rovnost všech členských zemí. Stejně tak usilovalo 

o to, aby byla rozhodnutí OBSE právně a nikoliv pouze politicky závazná. V roce 2009 

S. Lavrov uvedl, že by považoval za dostatečné, pokud by byla zajištěna systematická 
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institucionalizace OBSE a pokud by se OBSE zabývala celou škálou problému  

v evropsko-atlantickém prostoru, čímž by se z ní „na základě legálně vázajících závazků 

stal otevřený systém kolektivní bezpečnosti v tomto regionu“ (Lavrov, 2009). Z projevu 

S. Lavrova je patrné, že Rusko usilovalo o reformu OBSE také proto, že tato organizace 

představovala jedinou evropsko-atlantickou organizaci, v níž mělo Rusko silné 

postavení, a posílení OBSE by Rusku zaručilo větší vliv v evropsko-atlantickém 

regionu. Na druhou stranu si však Rusko přálo, aby OBSE posílilo zejména v politicko-

vojenské dimenzi a nikoliv v oblasti lidských práv, jejíž prostřednictvím OBSE podle 

Ruska zasahovala do vnitřních záležitostí států. 

 

Závěr 

V přístupu D. Medveděva vůči OBSE je patrné, že význam této organizace se pro 

Rusko nadále zmenšoval. Na druhou stranu však ruská politika vůči OBSE byla 

mírnější než v předchozím období. Významný posun představoval souhlas Medveděva  

s přítomností monitorovací mise OBSE během parlamentních a prezidentských voleb  

v Rusku. K této změně v přístupu k OBSE došlo, přestože Rusko si i nadále udržovalo 

své mocenské postavení, a bylo by proto očekávatelné, že bude stále uplatňovat 

asertivní přístup vůči této organizaci. Klíčový prvek v tomto období představují 

intervenující faktory, které poskytují vysvětlení této změny.   
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6. Vývoj vztahu Ruska vůči OBSE v letech 2012 – 2016 

V roce 2012 byl podle očekávání zvolen ruským prezidentem opět V. Putin, 

přičemž jeho prezidentský mandát skončí v roce 2018. Putinovým cílem v rámci jeho 

třetího prezidentského období je, stejně jako tomu bylo v případě jeho prvních dvou 

prezidentských období a jeho předchůdců, aby si Rusko udrželo své velmocenské 

postavení. Vzhledem k tomu, že ruská ekonomika přestala prosperovat kvůli poklesu 

cen ropy a sankcím uvaleným na Rusko západními státy, Rusko nemohlo využít  

k dosažení tohoto cíle ekonomických zdrojů. Tato politika vyústila v silně konfrontační 

zahraniční a bezpečnostní politiku, která se projevila vysláním ruských vojenských 

jednotek do Donbasu během krize na Ukrajině (od února 2014), anexí Krymu (březen 

2014) a také vojenskou intervenci v Sýrii (od září 2015).  

Putin během svého prezidentského mandátu opět začal uplatňovat velmi 

asertivní politiku vůči Západu a navázal tak na svůj druhý prezidentský mandát. 

Nespokojenost Ruska s jednáním západních států v rámci mezinárodního systému se 

zvyšovala a Rusko začalo usilovat o změnu mezinárodního systému, která by mu 

zajistila posílení jeho mezinárodního postavení (Sakwa, 2015, s. 78). 

V této kapitole se zabývám mocenským postavením Ruska, intervenujícími 

proměnnými a vztahem Ruska k OBSE v letech 2012 až 2016. 

6.1 Nezávislá proměnná – relativní mocenské postavení Ruska 

V důsledku snižujících se cen ropy a mezinárodních sankcí, které byly na Rusko 

uvaleny poté, co provedlo anexi Krymu v roce 2014, a také následných odvetných 

sankcí z ruské strany, ruská ekonomika upadla v roce 2015 do hluboké recese, přičemž 

Ruský HDP klesl téměř až na 4 % (Index.mundi, 2016). V roce 2013 se HDP rovnal 

2,204 miliardám USD, v roce 2014 2,212 miliardám USD a v roce klesl na 1,176 

miliard USD (Focus-economics, 2016). 

V roce 2014 Rusko investovalo do armády 4,1 % HDP, čímž se mu poprvé za 

poslední desetiletí z hlediska investic do armády jako podílu HDP podařilo předčit 

USA. Podle žebříčku Global Firepower Index (2016), který nezohledňuje jaderný 

arzenál, disponovalo Rusko v roce 2015 druhou nejsilnější armádu na světě (na prvním 

místě se umístily USA, na třetím Čína). Ve stejném roce byly ruské výdaje na armádu 

66,4 miliardy USD, což představovalo ve srovnání s rokem 2006 téměř 91 % nárůst. 
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Oproti předchozím dvěma obdobím mocenské postavení Ruska mezi lety 2012  

– 2016 bylo oslabeno, a to zejména v důsledku klesajících cen ropy a kvůli 

konfrontačnímu stylu ruské zahraniční politiky. Tento posun v mocenském postavení by 

se měl podle neoklasického realismu projevit kooperativnějším přístupem Ruska vůči 

OBSE.  

6.2 Intervenující proměnné  

6.2.1 Strategická kultura 

Vzhledem k tomu, že strategická kultura je z krátkodobého hlediska spíše 

neměnná, je problematické vypozorovat změny v takto krátkém časovém období. 

Zaměříme-li se na ruské strategické dokumenty zveřejněné během prvních tří let 

Putinova třetího prezidentského období, jejich společným znakem je, že Rusko stejně 

jako v předešlých letech považuje země SNS za svou sféru vlivu, chce chránit ruské 

občany žijící v zahraničí a staví se negativně vůči posilování NATO a rozšiřování této 

Aliance do východních zemí (Koncepce zahraniční politiky Ruské federace, 2013; 

Vojenská doktrína Ruské federace, 2014; Národní bezpečnostní strategie Ruské 

federace, 2015). 

 

6.2.2 Vnímání hrozeb v mezinárodním systému ruskými politickými 

představiteli 

Podle Koncepce zahraniční politiky Ruské federace zveřejněné v roce 2013 se 

mezinárodní vztahy stávají stále komplexnějšími a nepředvídatelnějšími a dochází  

k vytvoření nestabilního polycentrického mezinárodního systému. Schopnost Západu 

dominovat mezinárodní ekonomice a politice se zmenšuje a do vedoucí pozice  

v mezinárodních vztazích se dostávají státy z asijsko-pacifického regionu. Rusko je 

prezentováno jako stabilní, moderní aktér, jenž přispívá k rozvoji „pozitivní, vyvážené  

a sjednocující mezinárodní agendy a k urovnání globálních a regionálních problémů“ 

(Koncepce zahraniční politiky Ruské federace, 2013). 

Z hlediska národní bezpečnosti je v ruských dokumentech upozorňováno 

zejména na hrozby vyplývající z ekonomické situace, globalizace, využívání „soft 

power“ pro vojenské účely a unilaterálního jednání mimo rámec Rady bezpečnosti 

OSN. Zvýšená pozornost je nově věnována také boji s terorismem. OSN by podle 
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Ruska mělo zůstat hlavním centrem pro regulování mezinárodních vztahů a koordinaci 

globálních politik ve 21. století. Naopak regionální bezpečnostní systém v euro-

atlantickém regionu založený na NATO a EU se ukázal podle Ruska být neefektivním, 

protože nedokázal zabránit zvyšujícímu se počtu migrantů přicházejících ze zemí 

Středního východu a severní Afriky do Evropy (Vojenská doktrína Ruské federace, 

2014; Národní bezpečnostní strategie Ruské federace, 2015). 

6.2.3 Vztah státu a společnosti 

Na začátku prezidentského mandátu V. Putin zrušil nebo omezil většinu 

Medveděvových zákonů, které do určité míry podporovaly demokratizaci nebo lidská 

práva, a následně pokračoval v utužování své moci přijetím řady antidemokratických 

zákonů omezujících svobodu slova, shromažďování a další lidských práv. Stejně tak 

došlo v březnu 2012 k zákroku proti demonstrantům, kteří kritizovali zfalšované 

výsledky prezidentských voleb, na jejichž základě byl V. Putin opět zvolen ruským 

prezidentem (Nichol, 2014, s. 9-10). 

6.2.4 Státní instituce a státní struktura 

Co se týče státních institucí a struktury státu, ruská vláda v čele s V. Putinem  

v tomto období podle organizace Freedom House ještě více omezila svobodu ruských 

médií a fungování nevládních organizací, posílila státní propagandu a potlačila opoziční 

hlasy. Přestože v roce 2012 byly liberalizovány zákony týkající se registrace nových 

stran, žádná z nově vzniklých stran nepředstavovala významnější hrozbu pro vládnoucí 

autority. Stát je řízen malou skupinou představitelů v čele s V. Putinem a fungování 

státních struktur je v důsledku vysokého stupně korupce značně netransparentní  

a neefektivní (Freedom in the World, 2016). 

 

Srovnáme-li intervenující faktory v tomto období s předcházející Medveděvovou 

vládou, nedošlo ve vztahu státu a společnosti a státních strukturách k významnějším 

změnám. Významnější rozdíl je však možné pozorovat ve vnímání mezinárodního 

systému. Západ je Rusem vnímán jako slábnoucí a zároveň nepřátelský aktér  

v mezinárodních vztazích a Putin, prezentující Rusko jako velmoc, ve svém třetím 

prezidentském období uplatňuje asertivní zahraniční politiku. V následující části této 

kapitoly se zabývám závislou proměnnou, tedy tím, jak se změnil vztah Ruska s OBSE. 
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6.3 Závislá proměnná – vývoj vztahu Ruska vůči OBSE 

Během prvních let Putinova třetího mandátu přistupovalo Rusko k OBSE 

asertivněji, než tomu bylo za vlády D. Medveděva. Hlavní důvodem bylo, že OBSE 

kritizovala průběh prezidentských voleb konaných v březnu 2012 v Rusku 

(Kropatcheva, 2015, s. 17). Pozorovatelská mise OBSE, která byla do Ruské federace 

vyslána v lednu 2012 na základě oficiální žádosti od Ruské federace, shledala, že během 

předvolební kampaně byly zneužity vládní zdroje a státní média za účelem podpory V. 

Putina a že sčítání hlasů bylo v jedné třetině volebních obvodů netransparentní (OBSE, 

2012).  

Od konce roku 2012 Rusko začalo, obdobně jako během předcházejících let, 

požadovat provedení reformy OBSE, a podporovalo proto proces „Helsinky 40+“. 

Rusko se zaměřovalo opět na optimalizaci využívání třetího lidskoprávního koše, 

vytvoření právně závazné Charty OBSE a v důsledku toho, že OBSE podle Ruska 

uplatňovala dvojí standardy při vyhodnocování průběhu voleb, vyzývalo také k tomu, 

aby byla kolektivně odsouhlasena jednotná pravidla pro mezinárodní pozorování 

celostátních voleb v souladu s ODIHR (MFA Russia, 2012a; 2012b; 2013a; 2013b). Pro 

ruský přístup se během Putinova třetího prezidentského mandátu stalo opět 

charakteristické, že obviňovalo OBSE z uplatňování dvojích standardů a zachovávání 

tematické i geografické disbalance (MFA Russia, 2013c). V neposlední řadě Rusko 

požadovalo, aby se OBSE více věnovala postavení národních menšin (MFA Russia, 

2013d). 

Naopak ve srovnání s Putinovým prvním a druhým mandátem, kdy Rusko roli 

OBSE marginalizovalo, se novým prvkem stal požadavek na posílení role a autority 

OBSE v mezinárodních záležitostech. V listopadu 2013 S. Lavrov zdůraznil, že OBSE 

představuje pro Rusko důležitou organizaci a „unikátní nástroj, který pokud bude jeho 

potenciál plně využíván, by mohl vyřešit mnoho problémů v euro-atlantickém regionu“ 

(MFA Russia, 2013e). V prosinci téhož roku pak Lavrov konstatoval, že se od summitu 

v Astaně v roce 2010 sice nepodařilo zlepšit fungování OBSE, nicméně Rusko je podle 

jeho slov stále přesvědčeno, že OBSE může hrát významnou roli v harmonizování 

integračních procesů, budování důvěry ve vojenských a politických záležitostech, 

odstraňování dělících linií v euro-atlantickém prostou a v boji s terorismem, obchodem 

s lidmi či pašováním drog (MFA Russia, 2013f). 
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Během krize na Ukrajině bylo jednání Ruska v rámci OBSE převážně 

kooperativního charakteru. Je však nutné zdůraznit, že Rusko porušilo anexí 

Krymského poloostrova Helsinský závěrečný akt z roku 1975, a přestože podle Ruska 

se o žádné porušení závazků vůči OBSE nejednalo (MFA Russia, 2014a), je zřejmé, že 

Rusko v tomto ohledu nerespektovalo spolu s mezinárodním právem také OBSE a další 

úmluvy.  

Rusko od začátku souhlasilo s vysláním Speciální monitorovací mise (SMM) 

OBSE na Ukrajinu (MFA Russia, 2014b) a následně několikrát fungování této mise 

podpořilo (MFA Russia, 2014c; 2016a; 2016b). Stejně tak podporovalo plán 

(„roadmap“), který byl navržen během švýcarského předsednictví OBSE a podle něhož 

mělo dojít k urovnání konfliktu na Ukrajině (MFA Russia, 2014d; 2014e). Po dobu 

krize na Ukrajině Rusko aktivně vybízelo k pořádání „kulatých stolů“ (MFA Russia, 

2014f) a k vedení inkluzivního dialogu v rámci OBSE (MFA Russia, 2014g). Podle 

Stálého představitele Ruské federace při OBSE A. Kelina Rusko přivítalo vůdčí roli 

OBSE při řešení krize na Ukrajině, přičemž si zejména vážilo činnosti SMM, která 

„významně přispěla k vytvoření národního dialogu“ (MFA Russia, 2014h) Z projevů 

ruských představitelů je patrné, že OBSE podle Ruska disponovala potenciálem  

k zastavení krize na Ukrajině, přičemž zejména SMM sehrála klíčovou roli (MFA 

Russia, 2014i; 2014j; 2014k). Ve stejném ohledu Rusko také považovalo Minské 

dohody za jedinečný formát, protože zahrnoval jak Rusko, tak OBSE (MFA Russia, 

2015a). 

Rusko naopak nesouhlasilo s tím, že předseda OBSE a švýcarský ministr 

zahraničních věcí D. Burkhalter odmítl vyslat OBSE pozorovatelskou misi na Krymský 

poloostrov, přestože představitelé Krymského regionu vyzvali OBSE, aby monitorovala 

průběh referenda, v němž mělo být rozhodnuto o přičlenění Krymu k Ruské federaci.  

OBSE odmítlo toto referendum monitorovat, protože jeho vyhlášení bylo v rozporu  

s ukrajinskou ústavou. Ruský ministr zahraničních věcí S. Lavrov následně rozhodnutí 

OBSE označil jako uplatňování dvojích standardů (MFA Russia, 2014l). Stejně tak 

Rusko ostře kritizovalo postup OBSE poté, co ODIHR neučinil oficiální prohlášení, 

když byla skupině ruských mužů odepřena možnost vstoupit na území Ukrajiny (MFA 

Russia, 2014m).   

V srpnu 2015 vydalo ruské ministerstvo zahraniční věcí při příležitosti oslav  

40 let od založení KBSE/OBSE prohlášení, v němž uvedlo, že Rusko plně respektuje 

závazky vůči OBSE a podporuje posílení role OBSE jako mezinárodního fóra pro 
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dialog a rozhodování o „nejdůležitějších bezpečnostních a kooperačních záležitostech“. 

Podle tohoto prohlášení povede respektování základních principů OBSE k „překonání 

jakékoliv krize a (...) nestranné, oboustranně výhodné spolupráci na našem kontinentu“ 

(MFA Russia, 2015b). Na konci roku 2015 ministr zahraničí S. Lavrov vyzdvihl, že  

z neoficiálních jednání na půdě OBSE je zřejmé, že Rusko v této organizaci získalo 

větší pozornost. Dodal také, že pokud se OBSE nepodaří zajištění bezpečnosti, pak 

„NATO-centrismus přetrvá a Aliance bude expandovat směrem na východ“ (MFA 

Russia, 2015c). Během roku 2016 Rusko i nadále zaujímalo vůči OBSE kladný postoj. 

Považovalo OBSE za klíčovou platformu pro dialog (MFA Russia, 2016c)  

a zdůrazňovalo zejména OBSE potenciál pro boj s terorismem, migrační krizí  

a pašováním drog (MFA Russia, 2016d; 2016e). 

 

Závěr 

Přístup Ruska k OBSE je od roku 2012 ambivalentní. Na jednu stranu Rusko 

porušilo anexí Krymského poloostrova závazky vůči OBSE, čímž potvrdilo, že OBSE  

v tomto ohledu nerespektuje, na stranu druhou následně podporovalo misi OBSE 

vyslanou na Ukrajinu a vybízelo k vedení dialogu na půdě OBSE za účelem vyřešení 

krize na Ukrajině. Na rétorické úrovni tedy Rusko zaujímalo vůči OBSE kladnější 

přístup, než tomu bylo během Putinovy vlády mezi lety 2004 až 2008. 

Z hlediska neoklasického realismu by ruská zahraniční politika měla být kvůli 

ekonomickým problémům méně asertivní. Během prvních dvou let Putinova třetího 

mandátu však bylo Rusko vůči OBSE opět velmi kritické, a to zejména kvůli 

nesouhlasu s jednáním západních států. Přestože averze vůči Západu i nadále rostla, 

OBSE získala pro Rusko v důsledku zapojení této organizace do řešení krize na 

Ukrajině větší význam zejména ze tří důvodů. Za prvé Rusko vnímalo pozitivně roli 

OBSE při řešení krize na Ukrajině, za druhé oceňovalo, že OBSE fungovala jako 

platforma pro dialog při řešení této krize a za třetí Rusko pozitivně hodnotilo, že v této 

organizaci získalo důležitější pozici. Pro Rusko, které stále považuje NATO  

a rozšiřování této Aliance za bezpečnostní hrozbu, je podstatné, že vzrostl význam 

OBSE a také ruský vliv v rámci této organizace. 

  



   

 

65 

  

7. Vztah Ruska k KBSE/OBSE na základě neoklasického 

realismu   

Cílem této kapitoly je pojmenovat proces, k němuž došlo v jednotlivých 

zkoumaných časových obdobích, a následně určit, zda byl tento vývoj ve shodě s tezemi 

vycházejícími z neoklasického realismu. Vzhledem k tomu, že záměrem této kapitoly je 

představit zkoumané proměnné ve schématickém pojetí, dochází zde ke značnému 

zjednodušení.  

Klíčovou rolí při rozhodování o ruské zahraniční politice disponuje od roku 

1990 prezident země a vliv ruských občanů na podobu této politiky se postupně snižuje, 

což znamená, že ruská vláda rozhoduje o zahraniční politice převážně autonomně  

a vztah Ruska vůči KBSE/OBSE formuluje podle státních preferencí. 

V 90. letech minulého století relativní mocenské postavení Ruska oslabovalo,  

ve strategické kultuře došlo k posunu od westernismu k etatismu, a stejně tak Rusko 

začalo vnímat mezinárodní systém jako nepřátelštější. Se zhoršujícím se materiálním 

postavením a postojem vůči Západu se také zhoršoval vztah Ruska vůči KBSE/OBSE,  

a přestože Rusko tuto organizaci stále považovalo za důležitou zejména kvůli 

ekonomické situaci, význam KBSE/OBSE pro Rusko se zmenšoval. Proces v tomto 

zkoumaném období tedy koresponduje s tezí této práce, podle níž se stát neuchýlí ke 

kooperativnějšímu přístupu, přestože bude jeho mocenské postavení oslabovat, pokud 

kvůli vlivu intervenujících proměnných nebude schopen nebo ochoten tento styl 

politiky aplikovat. 

V letech 2000 až 2008 Rusko představovalo rostoucí velmoc, přičemž toto 

posilování se projevilo postupným zhoršením vztahu Ruska vůči OBSE a kritickým 

postojem Ruska k této organizaci. Od poloviny tohoto období byla ruská politika 

transformována z prozápadní v silně anti-západní a stejným způsobem se proměnila 

také ruská strategická kultura. Vývoj v tomto období je možno považovat za shodný  

s tezí, podle níž ekonomicky a materiálně posilující stát volí v rámci své zahraniční 

politiky asertivnější a agresivnější přístup vůči multilaterálním organizacím. 

V období 2008 až 2012 Rusko sice ekonomicky posilovalo, avšak v důsledku 

prozápadního vnímání mezinárodního systému zaujímalo vůči OBSE vstřícnější přístup, 

což je v souladu s tezí, podle níž se stát neuchýlí k asertivnějšímu přístupu v zahraniční 

politice, přestože bude mocensky posilovat, pokud kvůli vlivu intervenujících 

proměnných nebude schopen nebo ochoten tento styl politiky aplikovat. 
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 V posledním zkoumaném období, sahajícím od roku 2012 do současnosti, došlo 

ke značnému snížení ruského mocenského postavení, které se spolu s agresivní 

strategickou kulturou a anti-západním vnímáním mezinárodního systému projevilo  

v prvních letech tohoto období zhoršením vztahu Ruska vůči OBSE. Tento vývoj byl ve 

shodě s tezí, podle níž se stát neuchýlí ke kooperativnějšímu přístupu, přestože bude 

jeho mocenské postavení oslabovat, pokud kvůli vlivu intervenujících proměnných 

nebude schopen nebo ochoten tento styl politiky aplikovat. Obrat v ruské politice vůči 

OBSE nastal od roku 2014, kdy se význam OBSE pro Rusko začal zvyšovat, a to 

zejména v důsledku posílení statusu OBSE v zahraničních politikách západních států. 

Z analýzy vztahu Ruska vůči OBSE od roku 1991 je patrné, že vliv na proměnu 

tohoto vztahu nemá pouze relativní mocenské postavení státu, avšak také intervenující 

proměnné, přičemž vnímání mezinárodního systému ze strany ruských představitelů  

a ruská strategická kultura představují v tomto případě nejdůležitější intervenující 

proměnné. Přestože v případě dvou dalších intervenujících proměnných – vztahu státu  

a společnosti a domácích institucí a státní struktury – nedošlo k významnějším změnám, 

jejich rozbor byl důležitý, protože na nich lze demonstrovat, že hlavní vliv na vytváření 

zahraniční politiky má úzká skupina představitelů v čele s ruským prezidentem, která 

rozhoduje autonomně bez většího ohledu na přání ruských občanů.  
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8. Perspektiva vztahu Ruska vůči OBSE 

Cílem této kapitoly je popsat pravděpodobný následný vývoj vztahu Ruska vůči 

OBSE v krátkodobém časovém horizontu. Na základě závěru vyvozeného  

z předcházejících kapitol, podle něhož je vztah Ruska ovlivněn zejména materiálními 

kapacitami Ruska a vnímáním mezinárodního systému ze strany vrcholných ruských 

politických představitelů, se zaměřuji převážně na tyto proměnné.  

 Na základě ekonomických prognóz by měla v roce 2017 skončit ekonomická 

recese a ruská HDP by se měl opět stabilizovat (Ellyatt, 2016). Protože se však nebude 

jednat o výraznější ekonomický růst, není pravděpodobné, že by Rusko zaujalo vůči 

OBSE opět kritický přístup, jaký uplatňovalo v období silného ekonomického růstu na 

začátku tisíciletí. Naopak je pravděpodobné, že Rusko bude v následujících letech 

vnímat OBSE nadále pozitivně, a to ze dvou důvodů. 

Za prvé, Rusko do značné míry přistupuje k OBSE stejným způsobem, jakým se  

k této organizaci staví západní země. Vzhledem k tomu, že význam OBSE během řešení 

krize na Ukrajině posílil a západní státy tuto organizaci považují za relevantnějšího 

aktéra v rámci evropské bezpečnostní architektury, můžeme předpokládat, že Rusko 

nebude roli OBSE marginalizovat. V důsledku ruské vojenské intervence na Ukrajině, 

trvající od roku 2014, došlo také ke značnému zhoršení vztahů Ruska s Evropskou unií 

a NATO, což znamená, že OBSE zůstává pro Rusko klíčovou bezpečnostní organizací v 

Evropě.  

Druhý důvod, proč by Rusko mohlo v rámci OBSE uplatňovat kooperativnější 

přístup, spočívá v tom, že novým americkým prezidentem bude 20. ledna 2017 

jmenován Donald Trump, jenž se pozitivně vyjadřuje o vládě Vladimira Putina a jehož 

cílem je zlepšit spolupráci s Ruskem. Putin po celou dobu prezidentské kampaně 

podporoval Trumpa a po jeho zvolení uvedl, že Rusko je připraveno plně obnovit 

vztahy s USA (Standish, 2016). Vstřícný přístup Ruska vůči Trumpovi vyplývá také  

z toho, že budoucí americký prezident označil NATO za „zastaralou a nákladnou“ 

organizaci, jejíž členské země USA nebudou bránit, pokud tyto země nezačnou více 

financovat svou obranu (Hain, 2016), a dále prohlásil, že je ochoten uznat anexi Krymu 

a zvážit zrušení ekonomických sankcí uvalených na ruskou ekonomiku (Calamur, 

2016). Zlepšení vztahů mezi Ruskem a USA by se následně kladně projevilo  

ve vnímání hrozeb v mezinárodním systému z ruské strany. Rusko by se pravděpodobně 
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cítilo méně ohroženo USA a NATO, což by se projevilo také zlepšením přístupu Ruska 

vůči OBSE. 

 

Závěr 

Přístup Ruska vůči KBSE/OBSE se od konce studené války značně proměnil.   

Po rozpadu Sovětského svazu, který se zasadil o vytvoření Konference pro bezpečnost  

a spolupráci v Evropě přejmenované v roce 1995 na Organizaci pro bezpečnost  

a spolupráci v Evropě, Rusko jako právní nástupce SSSR zaujímalo vůči této organizaci 

vstřícný postoj. Během první poloviny 90. let usilovalo, aby se KBSE stala 

nejdůležitější bezpečnostní organizací v Evropě a zajišťovala bezpečnost v nově 

vzniklém mezinárodním systému. Místo KBSE/OBSE však získalo významnější 

postavení NATO, do jehož struktur Rusko nenáleželo, a zájem Ruska o OBSE se do 

značné míry zmenšil. Přesto však Rusko během 90. let stále usilovalo o posílení role 

této organizace.  

Během Putinovy vlády v letech 2000 až 2008 Rusko zaujalo vůči OBSE kritický 

postoj. Rusko obviňovalo OBSE z toho, že slouží k prosazování zájmů západních států, 

příliš se zaměřuje na země bývalého Sovětského svazu a na lidsko-právní dimenzi,  

a požadovalo proto reformování této organizace. Rusko také jednalo v rámci OBSE 

méně kooperativním způsobem a kritizovalo upadající relevanci OBSE. 

V následujícím období mezi 2008 a 2012, kdy byl ruským prezidentem Dimitrij 

Medveděv, ruská politika vůči OBSE nabrala nový, pozitivnější kurz. Na jednu stranu 

Medveděv v důsledku upadajícího významu OBSE prosazoval založení nové 

bezpečnostní organizace, na stranu druhou se však obával, že Rusko ztrácí v OBSE vliv, 

usiloval o reformování OBSE a umožnil, aby OBSE v roce 2011, poprvé od roku 2003, 

monitorovala parlamentní volby a v roce 2012, poprvé od roku 2004, volby 

prezidentské.  

V posledním zkoumaném období, trvajícím od roku 2012 do současnosti, stojí  

v čele Ruska opět Vladimir Putin, přičemž vztah Ruska vůči OBSE je ambivalentní. 

Rusko sice porušilo anexí Krymu v roce 2014 principy obsažené v Helsinském 

závěrečném aktu, na druhou stranu pozitivním způsobem hodnotí roli, kterou OBSE 

zastává při řešení krize na Ukrajině, a s rostoucí relevancí OBSE tato organizace 

zaujímá také v ruské zahraniční politice významnější pozici. Vzhledem k tomu,  

že Rusko má v této organizace stejné postavení jako západní státy, je v jeho zájmu, aby 
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v rámci OBSE spolupracovalo, což by vedlo k dalšímu posílení významu OBSE a ve 

spojitosti s tím také vlivu Ruska v evropském bezpečnostním prostoru.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat vztah Ruska vůči KBSE/OBSE od roku 

1991 do současnosti, přičemž vývoj tohoto vztahu je zkoumán na základě teorie 

neoklasického realismu. Neoklasický realismus, jenž vychází ze základních 

realistických paradigmat, se zaměřuje na vysvětlení tvorby státní zahraniční politiky  

a činí tak prostřednictvím dvouúrovňového modelu, čímž se odlišuje od klasického 

realismu a neorealismu. Podle neoklasického realismu je zahraniční politika státu v prvé 

řadě určována jeho postavením v mezinárodním systému, zejména jeho relativními 

materiálními mocenskými kapacitami. Vliv těchto kapacit však působí na podobu 

zahraniční politiky nepřímo a komplexně, a tedy je nutno zohlednit také intervenující 

faktory na úrovni státu, které v rámci dvouúrovňového modelu fungují jako 

intervenující proměnné. N. M. Ripsman, J. W. Taliaferro a S. E. Lobell (2016) rozřadili 

tyto intervenující proměnné do čtyř skupin: strategická kultura (1), názory a vnímání 

politických představitelů (2), vztah státu a společnosti (3) a domácí instituce a státní 

struktura (4). Podle logiky neoklasického realismu představuje relativní distribuce moci 

nezávislou proměnnou, která skrze intervenující proměnné působí na výběr zahraniční 

politiky, jenž tedy v tomto vztahu představuje závislou proměnnou.  

Teze, které byly vyvozeny z teorie neoklasického realismu, byly v rámci této 

práce potvrzeny, a můžeme proto konstatovat, že vývoj vztahu Ruska k OBSE od roku 

1991 do současnosti byl ve shodě s teorií neoklasického realismu.  

 Co se týče hodnocení neoklasického realismu jako teoretického rámce, v první 

řadě bych se ráda zaměřila na pozitiva, která tato teorie nabízí při zkoumání vztahu 

Ruska vůči OBSE. Největší klad spatřuji v tom, že neoklasický realismus poskytuje 

komplexní model umožňující zaměřit se na proměnné jak na úrovni mezinárodního 

systému, tak na úrovni státu, a prostřednictvím inkorporování intervenujících 

proměnných vytváří ucelenější obraz tvorby státní zahraniční politiky a umožňuje 

pochopení daného jevu v širších souvislostech. 

Komplexnost neoklasicko-realistického modelu je však na druhou stranou také 

největší slabinou, protože není možné jasně definovat příčinný mechanismus mezi 

jednotlivými proměnnými, a tudíž určit, do jaké míry měly nezávislá proměnná nebo 

intervenující proměnné vliv na podobu vztahu Ruska vůči OBSE. Z tohoto důvodu se 

kritika ze strany neorealistů, podle nichž neoklasický realismus ztrácí přesnost  

a prediktivní potenciál realistických teorií, v tomto případě jeví jako spíše opodstatněná. 
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Důležité je také zdůraznit, že i přes komplexnost neoklasicko-realistického modelu, 

mají na vztah státu vůči mezinárodní organizaci vliv také další faktory, jež v tomto 

modelu nefigurují.   

 

Summary 

The aim of this diploma thesis is to analyse the development of the position  

of Russia towards the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

from 1991 till 2016. At the beginning of the 1990’s, Russia perceived the CSCE, which 

was renamed in 1995 the OSCE, as a key international security organization in Europe. 

However, in connection with the economic instability and worsening of the relation of 

Russia towards the West, Russia also slightly changed its position towards the OSCE. 

During the first and second presidential term of Vladimir Putin (2000-2008), Russia 

became even more critical and applied assertive policy towards the organization. 

Between 2008 and 2012, when Russia was ruled by President Dmitry Medvedev, whose 

aim was to improve the relation of Russia with the western countries and especially the 

United States of America, Russia viewed the OSCE in a more positive manner. Even 

though at the beginning of the Putin’s third presidential mandate the Russian relation to 

the OSCE deteriorated once again, thanks to the deployment of the OSCE’s monitoring 

mission during the Ukrainian crisis and the revival of this organization, Russia 

improved its position towards this organization. 

The thesis is based on the neoclassical realist theory, which today represents one 

of the most used theories of international relations for the analysis of the state’s foreign 

policy. Based on the theory of neoclassical realism, I analyse the relative material 

capabilities of Russia as the independent variable, the intervening variables and the 

relation of Russia as the dependent variable. The thesis is elaborated as a qualitative 

case study while the congruence method serves as the main method for comparing the 

variables. 
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Projekt 

Téma a zdůvodnění výběru tématu  

Hlavním tématem této práce je proměna vztahu Ruska a Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) s ohledem na krizi na Ukrajině.  Přestože 

Rusko představuje klíčového člena této organizace, byla tato problematika do značné 

míry ze strany odborné veřejnosti přehlížena, a to zejména kvůli upadající relevanci 

OBSE.  

Během řešení krize na Ukrajině, v němž OBSE působila jako jeden z hlavních 

aktérů, se však ukázalo, že OBSE má díky svému výjimečnému složení zahrnujícímu 

jak západní státy, tak Rusko a další východní státy, významnou komparativní výhodu 

oproti ostatním multilaterálním bezpečnostním organizacím, které zahrnují pouze 

převážně západní nebo naopak východní země. Krize na Ukrajině také ukázala, že 

OBSE představuje efektivní platformu pro dialog mezi Evropou a Ruskem zejména při 

řešení konfliktů, v nichž sice Evropa a Rusko zastávají odlišné pozice, ale zároveň 

nechtějí, aby došlo k eskalaci těchto konfliktů. Na základě tohoto vývoje začal význam 

OBSE v poslední době opět vzrůstat. 

V rámci práce bych se chtěla zaměřit na proměnu vztahu Ruska a OBSE po 

rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, a zejména pak na vývoj vztahu od roku 2000, 

kdy se prezidentem stal Vladimir Putin, prosazující asertivní zahraniční a bezpečnostní 

politiku.  Za poslední čtvrtstoletí prošel tento vztah několika proměnami – na začátku 

90. let vkládalo Rusko do OBSE vysoká očekávání, pak se však s rostoucí deziluzí z 

fungování této organizace stalo jedním z jejích hlavních kritiků. Rusko kritizovalo 

netransparentnost organizace, přílišné zaměření na „lidskou dimenzi“ a zasahování do 

ruských zájmů.  S ohledem na angažování OBSE v prevenci a řešení krize na Ukrajině 

Rusko svoji politiku vůči OBSE však do určité míry aktualizovalo.  

Přestože proměně ruského multilateralismu po konci studené války je věnována 

značná pozornost, jednotlivé přístupy Ruska vůči mezinárodním regionálním 

organizacím zabývajících se bezpečností v evropském a euroasijském prostoru (OBSE, 

CIS, atd.) se takovému zájmu netěší. Analýza vztahu Ruska a OBSE je však důležitá 

zejména ze tří důvodů – za prvé, je na ní možno demonstrovat odklon ruských 

bezpečnostních zájmů od západních multilaterálních organizací (CFE, OBSE) 

k východním (CSTO, SCO, BRICS), za druhé, na vývoji ruské multilaterální 
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bezpečnostní kooperace můžeme pozorovat proměnu ruského multilateralismu, a za 

třetí, kvalita vztahu Ruska a OBSE je jedním z určujících faktorů budoucího směřování 

samotné organizace. Studium tohoto vztahu je proto klíčové pro porozumění roli OBSE 

jako platformy pro dialog mezi Ruskem a Evropou a obecně také jako rámce pro 

evropskou bezpečnostní architekturu. 

 

Zhodnocení literatury  

Z české odborné veřejnosti se fungováním OBSE zabývají zejména Vladimír 

Leška
18

 a Zdeněk Matějka,
19

 kteří oba působili ve strukturách této organizace. Na třetí 

„lidskou“ dimenzi OBSE se pak zaměřuje Harald Christian Scheu.
20

 Žádný z těchto 

autorů se však nezabývá ruským přístupem vůči OBSE, a této problematice tedy není 

v české literatuře věnována širší pozornost. 

V tištěné cizojazyčné literatuře se vztahem Ruska a OBSE zabývá Jakub M. 

Godzimirski v kapitole Russia and the OSCE: From high expectations to denial? 

obsažené v publikaci The Multilateral Dimension in Russian Foreign Policy (Wilson 

Rowe, Torjesen, 2008). Jakub M. Godzimirski analyzuje ruský vztah k OBSE od konce 

studené války do roku 2007 pomocí teorie regionálních bezpečnostních komplexů 

(regional security complex theory). 

Co se týče cizojazyčných akademických periodik a časopisů, zde je možné 

zaznamenat zájem o tuto problematiku zejména v roce 2005, kdy uběhlo 30 let od 

podepsání Helsinských dohod. V těchto článcích
21

 se autoři zabývají deziluzí ze strany 

Ruska ohledně fungování organizace a střetu zájmů se západními státy. Druhá vlna 

zájmu o přístup Ruska k OBSE je patrná od roku 2012
22

, kdy se tímto tématem začalo 

více zabývat Centrum pro výzkum OBSE (CORE – Zentrum für OSZE-Forschung) při 

Universität Hamburg. 
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Centrum pro výzkum OBSE publikuje od roku 1995 OBSE ročenky (OSCE Yearbook, 

Baden-Baden), přičemž vztahu Ruska a OBSE se věnují zejména ročenky vydané v roce 

2012 a 2015. V kapitole The OSCE as a Euro-Atlantic and Eurasian Security 

Community: Theoretical Foundations, Preconditions, and Prospects (OSCE Yearbook 

2012) autoři Rolf Mützenich a Matthias Z. Karádi konstatují, že ruský přístup vůči 

OBSE se stal kritičtějším zejména, protože západní země a Rusko prosazují odlišné 

zájmy a protože mezi nimi nepanuje vzájemná důvěra. K podobnému závěru dospívá 

také Mikhail Troitskiy v kapitole Russia and the West in the European Security 

Architecture: Clash of Interests or a Security Dilemma? (OCSE Yearbook 2015). Podle 

M. Troitskiyho je neshoda Evropy a Ruska v oblasti evropské bezpečnostní architektury 

způsobená střetem zájmů, který by se mohl transformovat do bezpečnostního dilematu a 

následně být vyřešen pomocí budování vzájemné důvěry, přičemž toto budování důvěry 

by mohla optimálně zprostředkovat OBSE. 

V rámci Universität Hamburg působí Elena Kropatcheva, která v současné době 

publikovala dva články zabývající se přístupem Ruska k OBSE. V článku z roku 2012
23

 

se zabývá otázkami, proč Rusko, přestože soustavně kritizuje OBSE, v této organizaci 

stále setrvává a zda OBSE stále slouží jako fórum pro dialog mezi západními zeměmi a 

Ruskem. V rámci tohoto článku, který je ukotven v teoriích racionálního 

institucionalismu a realismu, dospívá k závěru, že ruská politika se stala více 

pragmatickou a instrumentální a že relevance OBSE v očích Ruska klesá nejen kvůli 

tomu, že Rusko není schopné protlačit v této organizaci své zájmy, ale také proto, že 

zájem o organizaci upadá i na straně ostatních členských zemí. V článku z roku 2015
24

 

analyzuje postoj Ruska pomocí teorie regionálního bezpečnostního vládnutí (regional 

security governance), přičemž se zabývá vývojem tohoto vztahu od vstupu SSSR do 

KBSE
25

 až do současnosti a v závěru se zabývá také tím, jak ovlivnila krize na Ukrajině 

přístup Ruska k OBSE. 

Další instituci, jež se specializuje na fungování OBSE, představuje Netherlands 

Helsinki Committee, které vydává čtyřikrát ročně časopis Security and Human Rights 

(od roku 1990 do roku 2008 vydávaný pod názvem Helsinki Monitor). Přístupem Ruska 

                                                 
23

 Kropatcheva, E. (2012). Russia and the role of the OSCE in European security: a ‘Forum’ for dialog or 

a ‘Battlefield’ of interests?. European Security. Vol. 21 Issue 3, p. 370-394. 
24

 Kropatcheva, E. (2015). The Evolution of Russia's OSCE Policy: From the Promises of the Helsinki 

Final Act to the Ukrainian Crisis. Journal of Contemporary European Studies, 23(1), p. 6-24. 
25

 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) je původní název této organizace, v roce 1995 

byla přejmenována na OBSE. 

http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek63nn5Kx94um%2bTq2otEewpq9Onqy4Sa%2bwsUuet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrTLOptkyvqbNIpOLfhuWz4Yuk2uBV49rxferZpIzf3btZzJzfhrvb4ovj4uFGsKOzSqymq1Cyr7BMs6myT7OvpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=12&sid=edabf82f-416a-47ea-90db-a850c237b041@sessionmgr106&hid=126
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek63nn5Kx94um%2bTq2otEewpq9Onqy4Sa%2bwsUuet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrTLOptkyvqbNIpOLfhuWz4Yuk2uBV49rxferZpIzf3btZzJzfhrvb4ovj4uFGsKOzSqymq1Cyr7BMs6myT7OvpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=12&sid=edabf82f-416a-47ea-90db-a850c237b041@sessionmgr106&hid=126
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k OBSE se tato instituce zabývala v druhé polovině 90. let,
26

 v roce 2003 pak v článku 

OSCE and Russia: Old bridges, new divisions
27

 V. Nikonov konstatuje, že Rusko 

považuje OBSE za důležitého a užitečného aktéra mimo jiné v oblasti prevence 

konfliktů, monitorování voleb a v lidské a environmentální dimenzi. Během 

následujících let však došlo k proměně ruského postoje a v článku z roku 2008
28

 André 

W. M. Gerrits shrnuje negativní zkušenost Ruska s fungováním OBSE. 

Přínos této diplomové práce by měl spočívat v tom, že se, za prvé, zaměřím na 

vztah Ruska a OBSE s ohledem na aktuální téma, jakým je krize na Ukrajině, za druhé, 

že budu tento vztah analyzovat pomocí neoklasického realismu, čímž budu moci 

nastínit, jak se bude vztah vyvíjet v budoucnosti, a za třetí, se zaměřím na téma, jemuž 

není v české literatuře věnována významnější pozornost. 

 

Předpokládaný cíl práce a výzkumné otázky 

Hlavním cílem této práce je popsat vývoj vztahu Ruska a OBSE a určit, zda je 

možné vývoj přístupu Ruska vůči OBSE vysvětlit na základě neoklasického realismu 

(viz níže).  V rámci zpracovávání tohoto cíle se zaměřím na proměnu ruských 

očekávání a požadavků na OBSE, tedy na to, čeho chce Rusko prostřednictvím této 

organizace dosáhnout nebo jak si představuje její fungování, a zaměřím se také na 

proměnu vyvažování ruských zájmů se závazky vůči OBSE. Proměnu očekávání a 

požadavků na OBSE ze strany Ruska budu dále konfrontovat s konceptem Ruska jako 

„rising power“. Na základě teorie neoklasického realismu vycházím  

z předpokladu, že materiální a ekonomické posílení státu vede k obdobnému posílení 

v zahraniční a bezpečnostní politice, které se projevuje vyššími ambicemi, 

agresivnějším a asertivnějším přístupem a také snahou více zdůraznit svůj vliv 

prostřednictvím multilaterálních institucí. Zároveň se toto posílení projevuje snahou o 

revizionismus a nové uspořádání, které by lépe reflektovalo postavení daného státu jako 

                                                 
26

 Např.: Hurlburt, H. (1995). Russia, the OSCE and European Security Architecture. Helsinki Monitor, 

Vol. 6, Issue 2, p. 5-20.;  

Blank, S. (1995). Russia, the OSCE, and Security in the Caucasus. Helsinki Monitor, Vol. 6, Issue 3, p. 

65-80.; 

Mihalka, M. (1996). A marriage of convenience: The OSCE and Russia in Nagorny-Karabakh and 

Chechnya. Helsinki Monitor, Vol. 7, Issue 2, p. 13-28. 
27

 Nikonov, V. (2003). OSCE and Russia: Old bridges, new divisions. Helsinki Monitor, Vol. 14 Issue 1, 

p. 22-27. Publisher: Brill Academic Publishers. 
28

 Gerrits, A. W. M. (2008). Russia and the OSCE: a story of high expectations, strong disillusionment 

and obstinate confrontation. Security & Human Rights, Vol. 19 Issue 2, p. 107-109. Publisher: Brill 

Academic Publishers. 
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velmoci (Rose, 1998). Jedním z předpokládaných výsledků práce je, že kritika OBSE ze 

strany Ruska se zostřovala s rostoucím významem a vlivem Ruska. 

Ruská zahraniční a bezpečnostní politika vůči západním zemím bývá 

charakterizována jako do značné míry nepředvídatelná a nekooperativní. Pokud je však 

ruská politika analyzována komplexním přístupem pomocí neoklasického realismu, pak 

se ruská zahraniční a bezpečnostní politika ukazuje být konzistentnější a 

předvídatelnější. Z hlediska vztahu k mezinárodním bezpečnostním organizacím Rusko 

využívá selektivní přístup, který obsahuje jak kooperativní, tak méně kooperativní 

aspekty (Kropatcheva, 2012). 

 

Předpokládané výzkumné otázky, jimiž se práce bude zabývat: 

 Jak se vyvíjel ruský přístup vůči OBSE po pádu Sovětského svazu? Jak se 

vyvíjela očekávání ze strany Ruska a cíle, jichž chtělo Rusko prostřednictvím 

této organizace dosáhnout? Jak se proměnilo vyvažování ruských závazků vůči 

této organizaci a ruských státních zájmů? 

 Jak ovlivnila krize na Ukrajině ruskou politiku vůči OBSE? 

 Je tento vývoj ve shodě s teorií neoklasického realismu? 

 Jak se liší proklamovaná ruská politika vůči OBSE od reálných politických 

kroků? 

 Jak se projevilo posilování Ruska jako mezinárodního aktéra v jeho přístupu 

vůči OBSE? 

 Jaká je perspektiva dalšího fungování OBSE s ohledem na vztah s Ruskem? 

Metodologie a teoretické ukotvení 

Práce bude zpracována jako kvalitativní případová studie, přičemž bude 

teoreticky ukotvena v neoklasickém realismu. Neoklasický realismus představuje 

v současné době jeden z nejvyužívanějších teoretických přístupů k analýze zahraniční 

politiky. Tato teorie představuje optimální přístup pro zkoumání ruské bezpečnostní 

politiky, neboť reflektuje nejen tradiční nástroje zahraniční politiky, ale i méně tradiční 

(např. soft power), jejichž dopad klasický realismus nezohledňuje. Podle neoklasického 

realismu je primárním cílem státu využít svého vlivu tak, aby mezinárodní systém více 

odpovídal jeho preferencím (Rose, 1998). 

Podle neoklasického realismu je státní politika v prvé řadě vytvářena na základě 

mocenského postavení státu v mezinárodním systému a materiálních kapacitách státu. 
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Vliv těchto faktorů je nepřímý a komplexní, a zahraniční a bezpečnostní politika proto 

musí být analyzována prostřednictvím zprostředkujících proměnných, jakými jsou 

například státní struktura, legitimita vládnoucího režimu a postoj vládních činitelů. Při 

zkoumání bezpečnostní politiky pomocí neoklasického realismu je tedy nutno se 

zaměřit jak na podobu mezinárodního systému a strukturální vlivy, tak na domácí 

kontext (Kitchen, 2010).  Co se týče konceptu „rising power“, neoklasický realismus 

predikuje, že se vzrůstající silou a bohatstvím daného státu rostou také jeho požadavky 

na šíření státního vlivu a roste také jeho ochota více prosazovat vlastní zájmy 

(Schweller, 2011). Z hlediska vztahu státu k mezinárodním organizacím pak podle 

neoklasického realismu platí, že stát je senzitivní vůči své roli v mezinárodním systému 

a podle této role přizpůsobuje svůj přístup k mezinárodním organizacím (Beylerian, 

Levesque 2004). 

Podle teorie neoklasického realismu je tedy podoba zahraniční politiky 

výsledkem mezinárodní struktury, intervenujících domácích vlivů a komplexních 

vztahů mezi těmito dvěma prvky (Rose, 1998). Tato teorie uvádí distribuci moci 

v mezinárodním systému jako nezávislou proměnnou, vnitrostátní vnímání systému a 

percepci hrozeb jako intervenující proměnné a závislou proměnnou pak tvoří zahraniční 

a bezpečnostní politika státu (Lobell, Ripsman, Taliaferro, 2009). 

V rámci této případové studie bude nezávislá proměnná (distribuce moci a 

mocenské postavení státu v mezinárodním systému) zkoumána pomocí materiálních 

mocenských kapacit Ruska v daném časovém období (v 90. letech, v letech 2000 – 

2008, 2008 – 2012 a v letech 2012 – 2015). Materiální kapacity budou posuzovány 

podle ekonomických faktorů (HDP) a vojenských kapacit Ruska (např. počet vojáků, 

výdaje na armádu).  Autoři zabývající se neoklasickým realismem představili širokou 

škálou intervenujících proměnných, avšak nedefinovali, jaký počet intervenujících 

proměnných je žádoucí při výzkumu použít či jak jsou tyto proměnné řazeny z hlediska 

důležitosti (Lindemann, 2014). Podle B. A. Lindemanna (2014) je proto nutné 

přizpůsobit charakter a počet intervenujících proměnných studovanému případu. 

Z tohoto důvodu budu v rámci svého výzkumu považovat za intervenující proměnnou 

vnímání mezinárodního systému ze strany ruských politiků, zejména týkající se 

jednotlivých mezinárodních tlaků, které ruští leadeři interpretují jako hrozbu (počet 

nebo podoba intervenujících proměnných mohou být v samotné práci uzpůsobeny podle 

nadcházejícího výzkumu). Data vztahující se k intervenující proměnné budu čerpat jak 

ze sekundárních zdrojů (např. BBC, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Guardian, 
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Izvestia, Tass), tak z primárních (oficiální projevy ruských leaderů vztahující se k ruské 

zahraniční a bezpečnostní politice, ruské zahraniční a bezpečnostní strategie a další 

významné ruské vládní dokumenty). Závislou proměnnou bude představovat 

proklamovaný ruský přístup k OBSE a také reálné kroky ze strany Ruska v rámci této 

organizace.  

Dané proměnné budou zkoumány v rámci čtyř časových etap: 90. léta, 2000 – 

2008, 2008 – 2012 a 2012 – 2015. Tyto časové úseky byly vybrány tak, že korespondují 

s obdobím vlád ruských prezidentů (Jelcin, Putin, Medvěděv), přičemž pro každého 

z těchto prezidentů je typické odlišné pojetí ruské zahraniční a bezpečnostní politiky a 

také vnímání mezinárodního systému, což by se mělo projevit v přístupu Ruska 

k OBSE. Druhým důvodem pro tento výběr bylo, že Rusko disponovalo v daných 

obdobích jinými materiálními kapacitami.  

Od roku 1991 do roku 1999 stál v čele Ruska prezident Jelcin, za jehož vlády 

procházela ruská ekonomika stagnací a ve druhé polovině 90. let došlo také ke zhoršení 

vztahů Ruska se západními zeměmi. S nástupem prezidenta Vladimira Putina v roce 

2000 začalo Rusko ekonomicky a mocensky posilovat, což vyústilo v uplatňování 

agresivnější ruské zahraniční a bezpečnostní politiky. V letech 2008 až 2012 byl v čele 

státu prezident Dimitrij Medvěděv, který na začátku svého mandátu prohlásil, že bude 

prosazovat méně konfrontační styl ruské zahraniční politiky. V roce 2012 byl 

prezidentem zvolen opět Vladimir Putin, jenž v roce 2014 zahájil vojenskou intervenci 

na Ukrajině. Při vypracovávání práce budu čerpat zejména z angloamerické a 

ruskojazyčné primární a sekundární literatury. Co se týče primární literatury, zaměřím 

se zejména na ruské doktríny a projevy hlavních představitelů státu, přičemž vzhledem 

ke klíčové roli prezidenta Putina se budu zabývat zejména jeho projevy. 
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