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Abstrakt 

Když se v devadesátých letech otázka rozšíření euroatlantických organizací pomalu 

začala stávat realitou, teorie zkoumající vzájemné působení organizací a jejích 

členských států postupně upouštěla od primárního vnímání státu jako socializovaného 

aktéra (socializee), kterého vyměnila za jeho politické aktéry. Ke slovu se čím dál více 

začala hlásit  teorie socializace, která zkoumala působení organizací na politické 

představitele členských zemí, jejich chování a případnou souvislost mezi tím. Poněkud 

mladá a dynamicky se rozvíjející teorie narážela na překážky zejména co se týče jejího 

teoretického ukotvení. Ani v rámci probíhající akademické debaty se jí nedostalo 

jednoznačného uznání, když výzkumy zkoumající příčinný vztah mezi socializací a 

následným chování politiků přicházejí s rozdílnými výsledky. Předkládaná práce si dala 

za cíl vstoupit do této debaty a ověřit hypotézu, která předpokládá, že rozhodování 

zahraničně-politických aktérů je ovlivněno socializací daného politického aktéra. 

Ověřování hypotézy proběhlo na příkladu irácké krize v roce 2003, kdy prostřednictvím 

obsahové analýzy mediálních výstupů a oficiálních dokumentů a pomocí tří 

socializačních ukazatelů byla zkoumána případná socializace u šesti politických aktérů, 

kteří se v té době podíleli na vytváření zahraniční politiky ČR. Práce založená na 

kvalitativní metodě prokázala relevantnost socializačního konceptu s tím, že u  

politických aktérů, kteří byli socializovaní, se prokázala souvislost mezi socializací a 

jejich chováním respektive pozicí k irácké invazi.  

 

 

 



Abstract 

In the 1990s when enlargement of Euro-Atlantic organizations was slowly becoming 

reality, a theory exploring interaction between an organization and its member states 

gradually resigned from primary perception of the state as a socialized actor (socializee) 

and this concept was substituted by the notion of political actors. It was the theory of 

socialization that became more and more important in terms of examining impact of 

political organizations on political representatives of Member States, their behaviour 

and possible interaction between them. This recent and dynamic theory was often 

confronted with obstacles, especially in terms of its theoretical anchoring. Even within 

the framework of ongoing academic debate, this theory did not obtain clear recognition. 

Researches examining causal relationship between socialization and subsequent 

behaviour of politicians come up with various results. The aim of this thesis is to enter 

into this debate and verify the hypothesis assuming that the decisions of foreign policy 

actors are influenced by socialization of respective political actor. Verification of the 

hypothesis was carried out on example of Iraq in 2003 by the means of  media coverage 

and official documents content analysis. Possible socialization of six foreign policy 

makers was examined on the basis of three factors. Finally, work-based qualitative 

method demonstrated the relevance of the concept of socialization when the causality 

between socialization and politician’s position on the Iraq invasion was proved.   
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Úvod 

S pádem železné opony se myšlenka rozšíření euroatlantických organizací 

pomalu stávala realitou a spolu s tím se začala rozvíjet také myšlenka o vzájemném 

působení organizací a (nových) členských států, potažmo jejich politických 

představitelů. Teorie tehdy upouštěla od uvažování o státech jako primárních aktérech a 

její pozornost se přesunula na politické představitele. Konkrétně se postupně začíná 

zkoumat, co si politici myslí, jak jednají a jak se jejich chování pod vlivem působení 

dané organizace mění. Ke slovu se tehdy začala hlásit teorie socializace, která však není 

ani dnes teorií jasně definovanou a vzhledem ke svému relativnímu mládí se 

předpokládá její neustálé formování. Na konci 90. let se koncept socializace dostává do 

centra dění zejména v souvislosti s blížícím se východním rozšíření EU. I přestože není 

pochyb ohledně jistého vlivu organizace na politické aktéry a naopak, otázkou stále 

zůstává, zda-li existuje příčinná souvislost mezi socializačním vlivem organizace a 

chováním, potažmo rozhodováním politiků členské země. 

Vzhledem k tomu, že v rámci akademické debaty existují jisté rozpory právě 

ohledně relevantnosti socializačního konceptu ve vztahu k chování politických aktérů, 

předkládaná práce si dala za cíl ověřit příčinný vztah mezi socializací a rozhodováním 

politiků za použití kvalitativní metody. V našem případě jsme se rozhodli pro aplikaci 

konceptu socializace na situaci rozhodování o invazi do Iráku vedenou Spojenými státy, 

která nám umožnila zkoumat socializaci směrem k EU a také k NATO. Situace o 

rozhodování o irácké otázce byla vybrána zejména z důvodu nejasného názorového 

postavení nejen české politické reprezentace, ale také představitelů v rámci EU a 

NATO. Právě tyto dvě posledně zmíněné „strany“ budou předmětem zkoumání ohledně 

směru socializace českých politických aktérů. 

Případnou socializaci budeme zkoumat na základě třech ukazatelů, které mapují 

vztah dané organizace a politického aktéra nejen z formální, ale zejména z obsahové 

stránky. Mezi tyto ukazatele patří intenzita systematických interakcí, osobní vztahy 

mezi představiteli organizace a politiky a nakonec také styl diskurzu politického aktéra 

směrem k socializujícímu aktérovi (EU, USA/NATO). Zkoumání jednotlivých 

ukazatelů proběhne především na základě mediálních výstupů, ale také dostupných 

oficiálních dokumentů, jakými jsou například oficiální prohlášení či projevy 

jednotlivých politiků. Ze stejných zdrojů bude také zmapována pozice daného politika 
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k invazi do Iráku vedené Spojenými státy, která bude nakonec porovnána se směrem 

socializace a vyhodnocena relevantnost socializačního konceptu jako takového.  

 

Základním zdrojem pro studium samotného konceptu socializace nám byla práce 

Jeffryho Checkela International Institutions and Socialization in Europe, v rámci které 

přináší souhrnný pohled na fenomén socializace a zároveň shromažďuje hlavní práce 

napsané na toto téma. Přínos jeho práce posuzujeme pro naše účely jako nadmíru 

hodnotný co do obsahu, tak do kvality. V rámci konceptu socializace si dovolujeme 

tvrdit, že J. Checkel je hlavním teoretikem v této oblasti zkoumání. Pro účely této práce 

budeme vycházet právě z Checkelova pojetí socializace. Vzhledem k tomu, že náš 

výzkum se zaměřuje zejména na socializaci elit nikoliv států, dalším zdrojem informací 

pro nás byly studie čtveřice klíčových autorů zabývajících se podrobně tímto tématem. 

První tři zmínění se soustřeďují na studium socializace uvnitř evropských institucí. 

Jedná o Liesbet Hooghe a její studii Several roads lead to International norms but few 

via international socialization. A case study of the European Commission, v rámci které 

se autorka soustřeďuje na socializaci elit (jak už z názvu vyplývá) v Evropské komisi. 

Druhým autorem, který zkoumá tento koncept, je Jan Beyers s prací Multiple 

Embeddedness and Socialization in Europe: The Case of Council Officials.  Tento autor 

se soustřeďuje na studium fenoménu v rámci Rady EU. Posledním autorem kladoucí 

důraz na socializaci elit je Jeffrey Lewis (Insititutional environments and everyday EU 

decicion making: Racionalist or constructivist?), který pro změnu zkoumá koncept 

v rámci COREPERu. Další autor (v tomto případě autorka), který se dal cestou 

zkoumání socializace elit se soustředil na jinou mezinárodní organizaci a tím je 

Severoatlantická aliance. Jedná se o Alexandru Gheciu a její práci Security institutions 

as agents of socialization? NATO and Post-Cold war Central and Eastern Europe. 

Vzhledem k jistým rozporům v závěrech uvedených studiích nám poskytly prostor pro 

zařazení se do akademické debaty.  

V českém prostředí se tématem socializace také zabývaly dvě velmi zdařilé 

absolventské práce, přičemž pouze autorka Marta Fialová se ve své práci (Socializace 

byrokratických aktérů v mezinárodním režimu jako jedna z proměnných tvorby 

zahraniční politiky: případ České republiky ve Visegrádské skupině) konkrétně zabývá 

socializací elit - ne ale v rámci EU, nýbrž v rámci Visegrádské čtyřky. Druhá autorka 

Eva Dóšová se ve své bakalářské práci Evropská unie a Srbsko: perspektiva 

mezinárodní socializace zaměřuje na státní socializaci kandidátské země. Obě dvě práce 
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nám poskytly další z mnohých úhlů pohledů na to, jak zkoumat fenomén socializace. 

Důležitým zdrojem již kvalitně zpracovaných informací o počínání českých zahraničně-

politických elit v době rozhodování o invazi do Iráku nám byla mimo jiné i studie od 

autorů David Král a Lukáš Pachta Česká republika a irácká krize: formování české 

pozice. Autoři zde detailně popisují počínání politických elit v rámci hledání české 

pozice k invazi, nicméně nehodnotí ji z hlediska vztahu k mezinárodnímu okolí, což 

bude předmětem zkoumání předkládané práce.  

V druhé části diplomové práce byla  provedena analýza socializace u jednotlivých 

zahraničně-politických elit ČR. Ke zpracování této části byla použita obsahová analýza 

dostupných pramenů k tématu. Mezi ně patří oficiální i neoficiální prohlášení 

jednotlivých zahraničně-politických představitelů a především pak mediální výstupy 

(rozhovory a komentáře). K dohledání mediálních výstupů byla použita databáze ISI 

Emerging Markets, která nám poskytla ucelený soubor dat. V souvislosti s použitím této 

databáze je nutné mít na paměti fakt, že výzkum byl částečně limitovaný jejím 

obsahem. Existuje zde totiž možnost, že některé mediální výstupy nebyly databází 

zaznamenány. Databáze měla zmapovat česká tištěná média, možnost že některé 

výstupy či dokonce média z tohoto souboru vypadla, musíme brát také v potaz. Tato 

pravděpodobnost určitého nezmapování, by však byla shodná pro každého.  

 

V první části předkládané práce zhodnotíme současnou akademickou debatu 

konceptu socializace a místo v ní pro náš přínos. V další části bude provedeno 

vyhodnocení všech tří výše zmíněných ukazatelů na základě analýzy mediálních 

výstupů a oficiálních dokumentů. V této části rovněž představíme pozice jednotlivých 

politiků. Třetí a zároveň poslední část této práce vyhodnotí směr socializace každého ze 

sledovaných politických aktérů, porovná jej s jejich pozicí k irácké invazi, aby nakonec 

mohlo dojít k zapojení do současné debaty o socializačním konceptu.  

 

1. Přehled debaty, teoretický a metodologický rámec 

1.1. Socializace v teoriích mezinárodních vztahů 

Po konci studené války se zemím Střední a Východní Evropy otevřela cesta do 

euroatlantických organizací a tím se vystavily i jejich socializačním vlivům. Tehdy 

začal oboustranný proces. Euroatlantické organizace měly svůj zájem na přijetí zemí 
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střední a východní Evropy do svých řad, aby tím rozšířily svůj mezinárodní vliv a 

posílily své postavení. Na druhou stranu i země střední a východní Evropy byly velmi 

otevřené tomuto zahraničně-politickému směřování, neboť západní svět byl pro ně (pro 

většinu z nich) jakýmsi hodnotovým ideálem. Tehdy přišla řada na sociální teoretiky, 

kteří se začali zabývat tím, jak mezinárodní organizace na své nové členy (ne)dokáží 

působit. O tomto fenoménu hovoříme jako o konceptu socializace, který může být 

specifikován jako „proces uvádění aktérů do norem a pravidel dané komunity“.1 

V rámci předkládané práce je socializace chápána jako proces, koncept či teorie 

mezinárodních vztahů. Nikoliv tedy ve smyslu sociologickém. 

I přestože socializace představuje významné sociálně-vědní téma2, ještě 

donedávna nebyla socializaci v teoriích mezinárodních vztazích věnována významnější 

pozornost.3 V současné době je to teorie sociálního konstruktivismu, která poskytla 

konceptu socializace podrobný teoretický rámec. S touto teorií se však nesetkáváme 

poprvé u sociálních konstruktivistů.4  

Definice neorealistů je protikladem standardní definice, podle které je 

socializace sociologickým pojmem, který označuje proces, během kterého dochází 

k osobnímu vývoji individua. Skrze relevantní schémata chování a interakce s druhými 

vede k osvojování rolí dle očekávání společnosti.5 Neorealisté pojímají koncept 

socializace jako proces výběru a soutěže, v rámci kterého se subjekty (státy) snaží 

napodobovat nejúspěšnější hráče v systému. To potom vede k hromadnému přijetí 

realistického způsobu chování, přičemž není brán zřetel na sociální kontext, ve kterém 

státy fungují a tudíž nedochází k procesu internalizace, tedy přijetí pravidel a norem 

instituce za sobě vlastní.6 V neoliberalistickém pojetí se s pojmem socializace 

setkáváme jen ojediněle.7 

                                                 
1 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 804. 
2 Fialová, Marta. Socializace byrokratických aktérů v mezinárodním režimu jako jedna z proměnných 
tvorby zahraniční politiky: případ České republiky ve Visegrádské skupině (rukopis). Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta sociálních studií, 2007, s. 5. 
3 Checkel, Jeffrey T. International Institutions ans Socialization in Europe. New York: Cambridge 
University Press, 2007, s. 7.  
4 Fialová, Marta. Socializace byrokratických aktérů v mezinárodním režimu jako jedna z proměnných 
tvorby zahraniční politiky: případ České republiky ve Visegrádské skupině (rukopis). Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta sociálních studií, 2007, s. 11. 
5 Nakonečný, M. Lidské emoce. Praha: Academia, 2000, s. 102. 
6 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 804, 806. 
7 Ibid. 
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Důležitějšímu postavení se konceptu socializace dostalo až v rámci Anglické 

školy, pro kterou je studium mezinárodního prostředí v centru zájmu a chápe ho jako 

prostředí s vysokou socializační schopností vůči státům.8 Na druhou stranu však vědci 

této školy nepřinesli žádný posun v její konceptualizaci, tedy vysvětlení, 

prostřednictvím jakých mechanismů k samotné socializaci dochází a jaký je její 

výsledek nebo-li koncový bod, tzv. end-point.9 

V poslední dekádě však koncept socializace zažívá (z výše uvedených důvodů) 

výrazné oživení jak v rámci studia mezinárodních vztahů, tak evropské integrace - to 

vše zejména pod taktovkou sociálních konstruktivistů, pro něž se socializace stala 

jakousi vlajkovou lodí. Ti přicházejí s podrobným rozborem teorie socializace a dvěma 

náhledy na mezinárodní instituce.  

První pohled vycházející z učení Anglické školy vidí mezinárodní instituce jako 

tzv. promotéry socializace, kdy socializační účinky vychází ze samotných institucí10, 

přičemž vysvětlují, jak a kdy k daným účinkům dochází. Výchozím bodem procesu 

socializace je podle konstruktivistů mechanismus sociálního protestu, v rámci kterého 

národní elity jednají strategicky.11 Socializace může také začít procesem sociálního 

učení, prostřednictvím kterého se národní účastníci učí nové role.12  

Druhým pohledem na instituce je potom instituce „dějiště“ socializace pro 

individua. Zde několik skupin konstruktivistů přicházejí s vysvětlením, jak státní elity 

v izolovaném prostředí dané instituce, kde chybí sociální tlak, přijímají rozličné role.13 

Co se týče samotné definice konceptu socializace, pro lepší pochopení 

v předkládané práci nabídneme, jak definici klasickou, tak definici z pohledu 

mezinárodních vztahů. Je však nutné mít na paměti, že definice socializace je poměrně 

nová a dynamicky se rozvíjí. Podle klasického chápání, jak už bylo popsáno výše,  je 

socializace sociologickým pojmem, který označuje proces, během kterého dochází 

k osobnímu vývoji individua. Skrze relevantní schémata chování a interakce s druhými 

vede k osvojování sociálních rolí dle očekávání společnosti.14 Na základě podobného 

principu je pak založena definice v rámci mezinárodních vztahů. Checkel popisuje 

socializaci jako proces, díky kterému jsou hráči vedeni k normám a pravidlům dané 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid., s. 807. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Nakonečný, M. Lidské emoce. Praha: Academia, 2000, s. 102. 
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komunity. Za výsledek socializace potom pokládá trvalou změnu založenou na 

internalizaci nových norem dané organizace. Přijetím daných norem za své přechází 

hráč z logiky výhodnosti k logice vhodnosti.15  

Checkel přichází s rozlišením dvou typů socializace na základě síly přesvědčení 

aktéra o přijatých normách. Prvním typem tzv. slabší socializace je případ, kdy hráč 

hraje svou roli vhodně v souladu s očekáváním dané instituce a to bez ohledu, zda-li 

s danou rolí souhlasí či nikoliv. V podstatě se jedná o přechod od vědomé kalkulace 

k vědomému hraní role. Druhý, tzv. silnější případ socializace proběhne tehdy, pokud 

hráč přijme normy instituce za správnou věc.16 Jinými slovy hráč přijme dané normy 

(zájmy či dokonce identitu) za své, jako by byl součást oné instituce. Více o slabším a 

silnějším typu socializace v kapitole o mechanismech a podmínkách.  

 

1.2. Teoretický duel 

Při zkoumání mezinárodní socializace je nutno brát v potaz dvě proti sobě jdoucí 

teorie - teorie racionalistického insitucionalismu a sociálního konstruktivismu. I 

přestože každá z nich má naprosto odlišný pohled na mezinárodní vztahy, s čímž 

souvisí i pohled na socializaci v mezinárodním prostředí, v dnešní době můžeme 

sledovat snahy o jejich vzájemné propojení. Důvodem je snaha o nabídnutí 

komplexnější teorie pro vysvětlení mezinárodních reálií.  

1.2.1. Racionalistický institucionalismus a jeho pojetí socializace  

Racionalistický institucionalismus chápe mezinárodní prostředí jako technické 

prostředí, v rámci kterého probíhá interakce mezi státy. Státy (aktéři) jsou zde 

ve vzájemném konkurenčním boji, jednají v anarchii17 a snaží se o maximalizaci svého 

užitku.  

Socializace je zde chápána jako strategická akce, ke které dochází na základě 

nátlaku s jasným cílem vlastního zisku.18 Za úspěšnou socializaci se považuje změna 

jednání, nicméně identita a zájmy zůstávají beze změny, protože jsou nezávislé na 

                                                 
15 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 804. 
16 Ibid., s. 806. 
17 Ibid. 
18 Dóšová, Eva. Evropská unie a Srbsko: perspektiva mezinárodní socializace (rukopis). Brno: 
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010, s. 18.  
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vědomí aktérů.19 Efektivní socializace by měla být podmíněna materiálními výhodami, 

zejména ekonomickými. Jak již bylo zmíněno výše, ke změně identit nedochází. Pokud 

chceme dojít ke změně chování, přichází na řadu princip podmíněnosti nebo-li princip 

kondicionality, který funguje na základě odměny, hrozby sankcí či podpory.20 I přestože 

Checkel s Schimmelfennigem tvrdí, že v případě EU je používán pouze princip 

odměny, není tomu zcela tak. Např. zastavení přístupových jednání se zemí, která se 

chce stát členem EU, znamená odebrání dané podpory a nakonec i sankce se všemi 

účinky, které obnáší.  

1.2.2. Sociální konstruktivismus a jeho pojetí socializace  

Základním charakteristickým rysem konstruktivismu je předpoklad pojímání 

reality mezinárodních vztahů jako sociální konstrukce, která je vytvářena a udržována 

prostřednictvím vzájemných sociálních interakcích21, tedy diskurzu a praxe aktérů 

mezinárodních vztahů. Na paměti je nutno mít relativní „mládí“ celého konceptu a 

s ním spojenou nejednotu konstruktivistických autorů.22 

Počátky konstruktivistického myšlení v rámci teorií mezinárodních vztahů se 

datuje do 50. let minulého století. Za duchovní otce konstruktivistické teorie jsou 

označováni Karel Deutsch (1957) a Ernst Haas (1958), kteří stáli na počátku se svými 

studiemi nadnárodní identity a kolektivního sociálního učení.23 Shrnutím základních 

konstruktivistických rysů dojdeme k tvrzení, že lidské interakce jsou tvarovány 

především nehmotnými faktory, nikoliv pouze (či převážně) faktory materiálními.24 

Socializace v rámci konstruktivistické teorie zdůrazňuje výzkum nemateriálních 

symbolických objektů, přičemž volby aktérů nevycházejí z materiálního zisku či jiného 

užitku, ale jsou založeny na společných normách a to i v případě, nejde-li o jejich 

primární zájem. 

K oživení debaty konstruktivistů dochází v devadesátých letech, kdy se výzkum 

socializace posouvá do oblasti evropské integrace, přičemž jsou rozlišovány dvě roviny. 

První z nich je působení mezinárodních organizací na své okolí, druhým případem je 

působení mezinárodních institucích v rámci jich samotných a působení na vlastní 
                                                 
19 Ibid.  
20 Ibid.  
21 Kratochvíl, Petr. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008, s. 179. 
22 Drulák, Petr (ed.). Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 
vztazích. Praha: Portál, 2008, s. 123.  
23 Hynek, Nikola (2005): Sociální konstruktivismus, in Přehled teorií mezinárodních vztahů. ed. Pšeja, 
Pavel. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 133. 
24 Ibid., s. 136. 
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členy.25 Pro potřeby naší práce bude relevantní první zmíněný způsob, vzhledem 

k tomu, že ČR nebyla tehdy ještě členským státem. Jedná se tedy o působení 

mezinárodních institucí na své okolí a s tím spojená snaha o internalizaci vnějších 

norem.26 Mezinárodní organizace i její členské státy (pro naše potřeby i kandidátské 

země) je třeba chápat jako sociální konstrukty, tedy relativně proměnlivé výtvory lidské 

společnosti.27 Ani členské (kandidátské) státy, ani mezinárodní organizace, ani její 

instituce tak nejsou neměnnými aktéry, které by měly trvalé zájmy a identity, ale 

naopak se mohou v průběhu dějin proměňovat, nebo dokonce být nahrazeny jinou 

formou uspořádání společnosti.28 

Pojetí reality podle konstruktivistického chápání světa může být dvojí. V rámci 

konstruktivismu totiž existují dvě základní nicméně proti sobě jdoucí křídla. Většina 

konstruktivistů, kteří se zabývají evropskou integrací se ztotožňují s konvenčním 

pojetím.29 Podle tohoto směru mohou i konstruktivisté používat tradiční, z racionalismu 

vycházející vědecké procedury.30 Jinými slovy se konvenční proud snaží nebýt 

alternativou vůči racionalistickým teoriím31, ale naopak je pouze doplňovat.32 Druhé 

křídlo konstruktivismu - kritický konstruktivismus - označuje tyto starší teorie rovnou 

za špatné.33 Je potom logické, že tato verze konstruktivismu se stala mnohem 

přijatelnější zejména pro racionalisty než jeho druhá část. Konvenční konstruktivisté 

volají „pouze“ po jejich doplnění.34 

Vzhledem k tomu, že socializace je považována za téma konstruktivismu i 

většina autorů ve svých pracích se spíše přiklání k tomuto pojetí35 - Lewis, Gheciu. U 

případu Beyerse a Hooghe nepanuje shoda o tom, k jakému s teoretických přístupů se 

při své analýze přiklonili. Podle Checkelova pojetí je můžeme řadit do meziprostoru 

                                                 
25 Dóšová, Eva. Evropská unie a Srbsko: perspektiva mezinárodní socializace (rukopis). Brno: 
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010, s. 17.  
26 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 804.  
27 Kratochvíl, Petr. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008, s. 179. 
28 Ibid. 
29 Ibid., s. 184. 
30 Rosamond, Ben. Theories of European Integration. Palgrave, Houndmills, 2000, s. 172. 
31 Jako je například liberální mezivládní přístup. 
32 Kratochvíl, Petr. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008, s. 185. 
33 Ibid. 
34 Ibid.. 
35 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 1057. 
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mezi konstruktivistické a racionalistické pojetí.36 Pouze jeden autor se naplno 

ztotožňuje s pojetím socializace na základě racionální volby a tím je Schimmelfennig.  

Pro potřeby předkládané práce jsme se přiklonili ke konvenčně 

konstruktivistickému pojetí socializace zejména vzhledem k jeho důrazu na 

nemateriální faktory a zároveň pro jeho neopomíjení faktorů materiálních.  

 

1.3. Mechanismy a podmínky socializace  

Otázku, kterou je nutné položit a kterou se ostatní teoretické proudy příliš (nebo 

vůbec) nezabývaly, je kdy, za jakých podmínek a prostřednictvím jakých mechanismů k 

socializaci dochází. V rámci konstruktivistické teorie můžeme rozlišit tři různé 

mechanismy, které spojují počáteční podmínky a následné specifické výsledky.37 

Rozlišujeme mechanismus strategické kalkulace, hraní role a normativního 

přesvědčování. Jsou to právě tyto mechanismy, které zaručují přechod aktéra od logiky 

výhodnosti k logice vhodnosti. Zároveň je nutné brát v úvahu, že mezi jednotlivými 

autory nepanuje shoda ohledně jejich charakteristiky, pojmenování či použití.38 Tato 

práce se však pro potřeby zkoumání přiklání k pojetí mechanismů nastolených Zőrnem 

a Checkelem především pro svou přehlednost při praktickém využití.   

Mechanismus strategické socializace má již podle svého názvu kořeny 

v racionalistické teorii. Hráči jsou charakterizováni jako instrumentálně racionální a 

snaží se tedy maximalizovat své zájmy přizpůsobením se normám a chování 

upřednostňovaným danou institucí. Stimulem pro přizpůsobení může být jak materiální, 

tak ale i sociální odměna. Checkel zdůrazňuje, že pokud dochází k mechanismu 

strategické kalkulace samostatně, neprobíhá proces internalizace, tedy přechod od 

logiky výhodnosti k logice vhodnosti. Hovořit zde můžeme o tzv. typu I. internalizace, 

tedy slabším. Nicméně nikde však není psáno, že co začalo jako strategická kalkulace, 

nemůže skončit internalizací norem a zájmů dané instituce.39 Tento způsob hraní rolí je 

pokládán podle slovníku Checkela za slabší typ socializace. 

Podmínky, za kterých je pravděpodobné, že daný hráč přijme chování dané 

instituce jsou dané tzv. politickou podmíněností nebo-li kondicionalitou. Jinými slovy 

pokud instituce chce, aby cílený stát přijal její pravidla chování, musí mu za to 

                                                 
36 Ibid., s. 1051. 
37 Ibid., s. 808. 
38 Ibid., s. 1051-2. 
39 Ibid., s. 808-809. 
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nabídnout pozitivní stimuly ve smyslu odměny jako např. pomoc, případně členství.40 

Pokud tedy stát považuje nabídky za pro něj výhodné, vyvíjený politický tlak není 

vnímán jako negativní a tak se přikloní k normám organizace mnohem snáz.  

K druhému typu internalizace dojdeme prostřednictvím mechanismu hraní rolí. 

Zde hráči budou podporovat pozice a politiky EU, neboť budou přesvědčeni, že je nutno 

šířit evropské normy, hodnoty a cíle.41 Zde už nehovoříme o vědomém hraní rolí. 

Dochází k internalizaci norem typu II a zejména ke změně hodnot a preferencí hráče 

(socializee). Výsledkem je identifikace hráčů s hodnotami mezinárodní organizace (EU, 

NATO/USA) a zejména snaha o nalezení společného kompromisu a řešení daného 

problému.42 Zde můžeme naopak hovořit o silnějším typu socializace. 

Mechanismus hraní rolí je pravděpodobnější, pokud jsou aktéři vystaveni 

intenzivnímu a dlouhotrvajícímu kontaktu s institucí a jejich jednání je signifikantního 

charakteru. Mechanismus je více očekáván v případě aktérů, kteří jsou dlouhodobě 

propojeni s mezinárodním prostředí a naopak - aktéři více provázaní s domácími 

podmínkami mívají větší problém s internalizací nadnárodních rolí.  

Posledním typem mechanismů je tzv. normativní přesvědčení. Prostřednictvím 

tohoto mechanismu dochází k úplnému přechodu z logiky výhodnosti k logice 

vhodnosti, jedná se tedy o úplnou internalizaci. Zatímco v případě mechanismu hraní 

rolí je aktér pasivní, v tomto mechanismu přijímá aktivně a reflektivně nabízené 

argumenty a ztotožňuje se s nimi. S ohledem na Habermasionovu sociální teorii se 

výzkumníci shodují, že racionální aktéři již nekladou takový důraz na kalkulování 

nákladů a výnosů. Spíše prezentují své vlastní argumenty a snaží se o nich vzájemně 

přesvědčovat. Navíc jejich zájmy a preference jsou otevřené změnám.43 Odborníci se 

shodují, že princip normativního přesvědčování je základním hnacím motorem 

mezinárodních organizací a diplomacie jako takové.44 Také u normativního 

přesvědčování existuje ustanovení ideálního prostředí a podmínek, díky kterým je 

pravděpodobnější, že dojde ke změně zájmu aktéra.45 První z nich je případ, kdy aktér 

                                                 
40 Ibid., s. 809. 
41 Alecu de Fleurs, Nicole. Miller, Patrick. Applying the concept of europeanization to the study of 
foreign policy: Dimensions and mechanisms. GARNET Konference 2010 - The European Union in 
International Affairs, Panel B. 3, s. 22. 
42 Beyers, Jan. Multiple Embeddedness and Socialization in Europe: The Case of Council Officials. 
Leden University. In International Organization Fall 2005, s.1. 
43 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 805. 
44 Ibid., s. 812. 
45 Ibid., s. 813. 
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chce být nebo je členem instituce, jež pro něj představuje nové prostředí a musí v něm 

zpracovávat nové, dříve nepoznané, informace. Pro chování institucí by pak měla platit 

nenásilná forma předkládání interních pravidel jednotlivým aktérům. To má vést k větší 

motivaci aktéra k dalšímu poznávání a analyzování informací.46 Také fakt, že vzájemná 

interakce probíhá v méně zpolitizovaném prostředí, by měla mechanismus normativního 

přesvědčování usnadnit.47  

Podmínky případné socializace můžeme podle Checkela a Zőrna shrnout do 

následujících čtyřech základních oblastí48 : 

• vlastnosti mezinárodních institucí, které jsou původcem socializace; 

• vlastnosti problémů a norem, v rámci kterých probíhá socializace; 

• vlastnosti politických systémů a aktérů, kteří jsou socializovaní; 

• vlastnosti interakcí mezi socializujícími a socializovanými hráči. 

 

Pro tuto diplomovou práci budou relevantní zejména poslední dvě zmíněné oblasti 

podmínek, tedy povaha interakcí mezi socializujícími a socializovanými hráči a 

vlastnosti socializovaných aktérů.  

 

1.4. Vztah mezi socializací a europeizací 

Autoři zabývající se evropskou integrací nacházejí různá postavení pro koncept 

socializace v rámci výzkumu europeizace. Kratochvíl (2008) označuje socializaci za 

synonymum europeizace, i když připouští, že je toto označení nepřesné, protože se 

nejedná o socializaci do evropského prostředí, ale do prostředí EU.49 Shrneme-li navíc 

definice konceptu europeizace, dojdeme k tomu, že ne všechny z nich obsahově 

odpovídají tomu, co bude předmětem této práce, tedy konceptu socializace.  

Další  a pro naši práci přijatelnější vysvětlení vztahu socializace a europeizace 

nahlíží na socializaci elit jako na jednu z podmnožin europeizace. Jinými slovy se jedná 

o jeden z mechanismů europeizace, v našem případě zahraniční politiky, který vede 

k adaptaci zahraničně-politických postojů či dokonce k dlouhodobým změnám 

                                                 
46 Fialová, Marta. Socializace byrokratických aktérů v mezinárodním režimu jako jedna z proměnných 
tvorby zahraniční politiky: případ České republiky ve Visegrádské skupině (rukopis). Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta sociálních studií, 2007, s. 14. 
47 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 813. 
48 Ibid., s. 1055. 
49 Kratochvíl, Petr. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008, s. 187. 
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v národních preferencích.50 Podle slov autorů nám studium socializace elit nabídne 

hlubší a zřetelnější vysvětlení konceptu europeizace a potažmo chování zemí 

v zahraničně-bezpečnostních otázkách. Podobné chápání role socializace elit v rámci 

teorie europeizace sdílí také autoři jako Smith (2000), Kaminska (2007) či Tonra (2000, 

2001). 

 

1.5. Státní socializace versus socializace elit 

Na fenomén socializace je možné pohlížet ještě z jiného úhlu pohledu, a to 

z pohledu cíle zkoumání. Autoři zabývající se konceptem socializace se dělí na dva 

tábory podle tohoto cíle. Jinými slovy je nutno v předkládané práci také vysvětlit rozdíl 

mezi dvěma typy socializací - států a elit. Frank Schimmelfennig, se stejně jako 

Finnermore a Sikkink zaměřují zejména na socializaci státu, přičemž přeměně hodnot u 

individuí nepřikládají větší důležitost. Vycházejí z tvrzení, že socializace jedinců 

nezaručuje přeměnu hodnot na státní úrovni.51  Opačná situace podle nich nastává 

v případě, kdy dojde k socializaci státu bez souhlasu a podpory občanů. To podle výše 

zmíněných možné je.  

Mezi hlavní autory, kteří se vydávají druhým směrem, tedy cestou socializací 

elit patří např. Liesbet Hooghe, Jan Beyers, Alexandra Gheciu či Jeffrey Lewis. Ti 

naopak zastávají názor, že je nutné zkoumat právě socializaci politických představitelů, 

neboť státy jako aktéři se přece neúčastní jednání a nehovoří spolu navzájem, zatímco 

státní aktéři ano.52 Výše zmínění autoři se však liší v použití metodologických přístupů 

(kvantitativních či kvalitativních), teoretického pojetí (mezi konstruktivistickým a 

racionalistickým), samotnými mechanismy socializace a v neposlední řadě také 

prostředím, v rámci kterého je socializace elit zkoumaná. V následujících odstavcích se 

pokusíme o zmapování situace zkoumání socializace elit prostřednictvím 

pravděpodobně čtyř nejstěžejnějších autorů.  

Liesbet Hooghe se zabývá výzkumem mezinárodní socializace vysokých 

úředníků v rámci Evropské komise, přičemž se soustřeďuje na otázku, zda-li zde 

                                                 
50 Alecu de Fleurs, Nicole. Miller, Patrick. Applying the concept of europeanization to the study of 
foreign policy: Dimensions and mechanisms. GARNET Konference 2010 - The European Union in 
International Affairs, Panel B. 3, s. 13. 
51 Dóšová, Eva. Evropská unie a Srbsko: perspektiva mezinárodní socializace (rukopis). Brno: 
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010, s. 12. 
52 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 1054. 
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k socializaci vůbec dochází a jestli ano, z jakého důvodu, resp. jaký je zde příčinný 

mechanismus. Výběr Evropské komise jako laboratoře pro svůj výzkum zdůvodňuje 

mírou její autonomie, což představuje jednu z podmínek procesu socializace. Pro svůj 

výzkum aplikuje kvantitativní metodu. Výsledkem její analýzy je, že i přestože podpora 

mezinárodních norem úředníků Evropské komise je vysoká, důvodem není socializace 

v Evropské komisi, ale provázanost a vliv domácího prostředí.53  

Dalším autorem, který se zabývá zkoumáním socializace elit je Jan Beyers. 

V rámci své práce zkoumá příčinnost zkušeností aktérů s evropskými institucemi 

(konkrétně s Radou EU) a jejich chováním v rámci pracovních skupin Rady EU. 

Zabývá se otázkou, zda-li příslušné chování aktérů, kteří jsou pravidelně a intenzivně 

zapojeni do rozhodování a přijímání norem jdoucí skrze státní hranice, je či není 

ovlivněno těmito zkušenostmi.54 Svůj výzkum zakládá stejně jako autorka výše na 

kvantitativní metodě. Dochází k závěru, že zejména domácí podmínky a vazby (ne tedy 

evropské) pozitivně ovlivňují přijetí vhodného chování. Tím se tedy vymezuje 

Lewisovi, když tvrdí, že jeho výsledky dokazují nemožnost evropské socializace 

v jiném uspořádání než je pracovní skupina Rady EU.55  

Jeffrey Lewis se ve své studii soustřeďuje na prostředí COREPERu, který 

označuje za ideální laboratoř pro zkoumání procesu socializace. V rámci svého 

výzkumu se pokusil překonat „tezi o kontaktech“, podle které se socializace rovná počtu 

kontaktů, a nahradit ji kvalitativnějšími podmínkami intenzity a hustotou kontaktů.56 

Tento záměr byl splněn a Lewis tezi o kontaktech předefinoval. Zároveň v rámci své 

analýzy poukazuje autor na izolovanost politických aktérů od domácích vlivů a také na 

neformální prostředí, tedy vhodné podmínky pro snazší nalezení kompromisu mezi 

jednotlivými hráči a potažmo pro proces socializace.  

Další způsob zkoumání socializace elit můžeme pozorovat v případě autorky 

Alexandry Gheciu. Ta se soustřeďuje na socializační mechanismy Severoatlantické 

aliance směrem k českým a rumunským elitám. Využívá konstruktivistický přístup, 

který odůvodňuje tím, že tzv. socializer (NATO) působí s cílem na změnu definování 

                                                 
53 Hooghe, Liesbet. Several roads lead to International norms but few via international socialization. A 
case study of the European Commission. University of North Karolina at Chapel Hill. In International 
Organization 2005, s. 3. 
54 Beyers, Jan. Multiple Embeddedness and Socialization in Europe: The Case of Council Officials. 
Leden University. In International Organization Fall 2005, s. 2.  
55 Ibid., s. 34.  
56 Drulák, Petr (ed.). Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 
vztazích. Praha: Portál, 2008, s. 57. 
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identity a zájmů tzv. socializee - tedy politických aktérů.57 Při své analýze zvolila 

autorka cestu kvantitativního výzkumu, kdy jako nástroje použila semi-strukturované 

rozhovory, výstupy z různých seminářů a v neposlední řadě diskursivní analýzu 

relevantních dokumentů.58 Autorka dochází k závěru, že ČR a Rumunsko přijaly 

prostřednictvím mechanismů socializace liberální vojenské normy NATO. Za klíčové 

mechanismy socializace označuje Gheciu mechanismus učení (learning) a 

přesvědčování (persuasion).  

Vzhledem k tomu, že uvedené studie jsou omezené časově i prostorově, aplikace 

jejich závěrů na jiné případy a situace by byla obtížná, ne-li nemožná. Provedené studie 

nám však posloužily k vyčlenění podmínek pro studium socializace v rámci našeho 

vlastního výzkumu (viz níže).  

 

1.6. Výzkumná otázka - Hypotéza 

Z rozboru literatury je patrné, že v rámci akademické debaty neexistuje shoda 

ohledně příčinnosti mezi konceptem socializace a chování zkoumaných elit. Vzhledem 

k tomu, že irelevantnost konceptu socializace ve vztahu k chování politických aktérů 

byla prokázána pomocí kvantitativního výzkumu, zatímco použití kvalitativní metody 

prokázalo opak, pokusíme se přispět do diskuze výzkumem socializace za použití 

kvalitativní metody s doplněním o další ukazatel (styl diskurzu).  

Vzhledem k nejednotným závěrům v rámci akademické debaty v otázce 

relevantnosti zkoumání konceptu socializace a jejího působení na chování politických 

aktérů, se naše práce pokusí do této debaty zapojit zkoumáním konceptu socializace elit 

mimo evropské instituce. Cílem práce je tedy potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že 

rozhodování zahraničně-politických aktérů je ovlivněno socializací daného politického 

aktéra. 

Předkládaná práce bude tuto příčinnou souvislost zkoumat na příkladu 

rozhodování o invazi do Iráku vedenou Spojenými státy v roce 2003, kdy samotná EU 

neměla jednotný postoj k (ne)invazi do Iráku, ČR byla stále ještě kandidátskou zemí, 

nicméně těsně před branami do EU a zároveň byla od roku 1999 členským státem 

NATO. ČR se tak při rozhodování o směru své zahraniční politiky ocitla v naprosto 

                                                 
57 Checkel, Jeffrey T., Zőrn, Michael. Getting Socialized to Build Bridges? Costructivism and 
Rationalism, Europe and the Nation-State. In International Organization 59, Fall 2005, s. 1061. 
58 Gheciu, Alexandra. Security institutions as agents of socialization? NATO and Post-Cold war Central 
and Eastern Europe. In International Organization 2005, 59, s. 13. 
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bezprecedentní situaci v rámci citlivé zahraničně-bezpečnostní otázky, jakým vytváření 

pozice k invazi do Iráku v roce 2003 bezpochyby byla. O pozici ČR v této otázce 

panovaly spory i mezi samotnými zahraničně-politickými aktéry. Vzhledem 

k vrcholícím přístupovým jednání mezi ČR a EU, ale také již téměř tříletému členství 

v Alianci, budeme předpokládat, že k jisté socializaci českých klíčových politiků došlo, 

a to ať už k jedné či druhé straně Atlantiku. Cílem našeho zkoumání bude zjistit, jakým 

směrem byli jednotliví aktéři socializovaní a zdali socializace před rozhodováním o 

Iráku měla souvislost s pozicí jednotlivých politiků k invazi. Jinými slovy naším cílem 

nebude ukázat míru socializace, ale fakt, zdali socializace sama o sobě dokáže objasnit 

zahraničně-politickou pozici politických aktérů.  

K testování uvedené hypotézy nám poslouží analýza postojů českých politiků, 

kteří se podíleli na vytváření zahraničně-politické pozice k invazi do Iráku vedenou 

Spojenými státy s cílem ověřit relevantnost socializace při rozhodování o zahraničně-

bezpečnostní otázce.  

 

1.7. Metodologický rámec 

Následující kapitola představí základní metodologické rysy, které budou v práci 

použity, přičemž budou zároveň zhodnocena možná rizika a limity daného výzkumu. Za 

základní metodu pro sběr dat byla zvolena analýza primárních (oficiální politické 

dokumenty) a sekundárních pramenů (mediální výstupy). Pro sledování procesu byl 

zvolen převážně kvalitativní přístup. 

Testování socializace provedeme na základě tří ukazatelů, které jsou 

považovány za předpoklad socializačního mechanismu. Vzhledem k tomu, že při 

zkoumání bude kladen důraz zejména na charakteristiku, respektive na povahu interakcí 

mezi českými zahraničně-politickými představiteli (socializees) a EU, respektive 

NATO/USA (socializer) a také na vlastnosti socializees, byly zvoleny následující tři 

ukazatele. První dva ukazatele budou částečně využívat ověřenou Lewisovu tezi o 

kontaktech, která předpokládá, že se socializace nerovná pouze počtu kontaktů a 

nahrazuje ji podmínkami intenzity kontaktů. Naše práce k této tezi přikládá ještě tezi o 

kvalitě kontaktů, tedy o kvalitě jejich obsahu. Není tedy důležitá pouze četnost 

vztahů/kontaktů, ale také jejich obsah. Za třetí ukazatel jsme zvolili styl diskurzu aktéra, 

na základě kterého se pokusíme zhodnotit, jakým způsobem se zkoumaný aktér 
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v průběhu daného období vyjadřoval směrem k jednotlivým tématům socializujícího 

aktéra. V následujícím odstavci se pokusíme tyto indikátory podrobněji definovat. 

 

1. Systematické interakce - stanovením tohoto ukazatele předpokládáme, že 

socializační vliv socializujícího aktéra je úspěšný, pokud jsou klíčoví politici 

podílející se na zahraničním postoji pravidelně a intenzivně vystaveni 

myšlenkám socializujícího aktéra. Výzkum Borduru a Passerona59 nám 

umožňuje sloučit tezi času a kontaktů, která předpokládá, že socializace bude 

efektivní (tedy proběhne), pokud se socializers a socializees pravidelně 

potkávají v rámci delšího období. Pro potřeby předkládané práce se 

pokusíme zmapovat intenzitu vzájemných setkání. 

2. Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra - zde se jedná 

zejména o kvalitu daných kontaktů. Předmětem zkoumání bude to, zdali 

socializované elity mají osobní vztah či vazby jdoucí nad rámec formálních 

vztahů k představitelům socializujícího aktéra. Jinými slovy, zdali 

socializovaný aktér navázal například s představiteli socializujícího aktéra 

jiné než pouze formální/pracovní vztahy. 

3. Styl diskurzu - ukazatel, jehož zkoumáním se pokusíme přinést informaci o 

tom, jaký postoj zaujímali zahraničně-političtí aktéři k socializujícímu 

aktérovi. Jinými slovy předmětem zkoumání bude způsob vyjadřování 

zkoumaných elit k jednotlivým tématům týkajících se socializujícího aktéra. 

Zhodnotit se pokusíme zejména vývojovou tendenci výroků v určitém 

časovém období, která může být pozitivní či negativní. Zaměříme se 

zejména na to, zda v rámci svých prohlášení či poskytnutých rozhovorů 

vyjadřují svou sympatii či naopak, popřípadě zda zůstávají lhostejní.  

 

Z technického úhlu pohledu bude hodnocení sebraných dat průběžně 

zaznamenáváno do tabulky. Jakožto hodnoty budou zvoleny zmíněné ukazatele 

(systematické interakce, historická zkušenost, styl diskurzu) ve vztahu k danému 

socializujícímu prostředí (EU, NATO/USA, domácí prostředí). V závěrečné tabulce 

bude pak srovnání směru socializace a osobní pozice vybraných politiků, na základě 

kterého vyhodnotíme relevantnost konceptu socializace při rozhodování politiků. 

                                                 
59 Gheciu, Alexandra. Security institutions as agents of socialization? NATO and Post-Cold war Central 
and Eastern Europe. In International Organization 2005, 59, s. 11. 
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Abychom zjistili, zda-li vybraní politici byli či nebyli socializovaní, potažmo jakým 

směrem, stanovili jsme následující hodnoty u každého z ukazatelů. U všech třech 

ukazatelů jsme pro přehlednost zvolili dvě možnosti. U ukazatele systematické 

interakce a osobní vazby volíme mezi možnostmi ano či ne, tedy zda-li systematické 

interakce probíhaly či nikoliv a zda-li došlo či nedošlo k navázání osobních vztahů. 

V případě vyhodnocování stylu diskurzu vybíráme mezi možností pozitivního a 

negativního stylu diskurzu. 

Pro potřeby předkládané práce definujeme zahraničně-politické aktéry jako 

politiky, kteří se podílejí na tvorbě zahraniční politiky ČR. Konkrétně se bude jednat o 

hlavu státu, přičemž objektem analýzy bude jak prezident Václav Havel, který právě 

opouštěl prezidentský post, tak Václav Klaus, který funkci hlavy státu právě přebíral. 

Dále se soustředíme na vládu ČR, kde se zaměříme zejména na zkoumání socializace 

předsedy vlády Vladimíra Špidly a ministrů obrany a zahraničí, kteří hrají klíčovou roli 

při vytváření zahraničně-politického stanoviska země. Jmenovitě se bude jednat o 

Jaroslava Tvrdíka a Cyrila Svobodu, přičemž do analýzy bude zahrnut i bývalý 

velvyslanec ve Spojených státech a v té době náměstek ministra zahraniční pro 

bezpečnost Alexandr Vondra. Důvody pro zahrnutí Alexandra Vondry mezi objekty 

zkoumání vyplývají již z popisu jeho tehdejších funkcí, které zastával. Alexandr Vondra 

navíc dlouhodobě ovlivňoval zahraniční pozici ČR a byl velmi mediálně sledovaný. 

V naší analýze se budeme zabývat pouze analýzou stanovisek politických představitelů, 

přičemž se opíráme o závěry již provedeného výzkumu o multilateralismu v české 

zahraniční politice.60 Závěr této studie tvrdí, že v běžné praxi zahraniční stanovisko ČR 

koordinuje a ladí ministerstvo zahraničních věcí. Ve vysoce zpolitizovaných otázkách, 

jakou rozhodování o (ne)invazi do Iráku jednoznačně bylo, se do rozhodování politici 

zapojují a rozdíly mezi jejich stanovisky jsou značné.  

Při sběru a následném vyhodnocování dat bereme v potaz následující 

metodologické limity. Kvalitativní přístup s sebou přináší několik úskalí a omezení, a to 

zejména v samotné osobě výzkumníka, který se stává nedílnou součástí výzkumu, a 

proto jsou jeho analýzy a závěry do jisté míry subjektivně ovlivněné. Za další limit 

můžeme označit fakt celkově omezených zdrojů a to zejména vzhledem k časovému 

odstupu, který nám znemožnil provádění autentických rozhovorů či alespoň rozesílání 

dotazníků. Vzhledem k časovému argumentu by i případné provádění dodatečných 

                                                 
60 Řiháčková, Věra. Weiss, Tomáš. Promoting multilaterlaism? Conceptualizing multilateralism in the 
Czech foreign policy. In Perspectives, Vol. 18, No. 1, 2010.  
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rozhovorů či rozesílání dotazníků bylo spíše problematické zejména kvůli možné 

zkreslenosti získaných výpovědí. Na druhou stranu mediální výstupy a oficiální 

dokumenty momentálně představují nejlepší možný zdroj informací, který k našemu 

výzkumu socializace máme k dispozici. Samozřejmě je nutné připustit i fakt, že 

v případě kdy se daný politik např. pozitivně vyjadřuje směrem k EU, nemusí to 

automaticky znamenat jeho pozitivní vztah k ní. V každém případě je to jistý indikátor 

jeho náklonnosti. K vyhledávání mediálních výstupů byla používána databáze IS 

Emerging Markets, která však u většiny případů nedisponuje dřívějšími daty než z roku 

1995. Z tohoto důvodu se analýza zaměřuje na období až od roku 1996. Rok 1996 byl 

vybrán vzhledem ke svému klíčovému významu nejen pro ČR. V tomto roce totiž ČR 

podává prostřednictvím předsedy české vlády Václava Klause přihlášku ke členství 

v Evropské unii, začalo druhé Clintonovo volební období a EU byla těsně po svém 

čtvrtém rozšíření o Rakousko, Finsko a Švédsko. Je nutné zároveň poznamenat, že pro 

komplexnost, v případech kde to bylo možné, šla analýza dále do historie. Za druhou 

časovou hranici byl zvolen konec roku 2002 z několika důvodů. Vzhledem k tomu, že 

se začátkem roku 2003 dochází k formování pozice vlády a k následnému hlasování o 

invazi do Iráku, není již toto období zahrnuto do zkoumání socializace politiků. 

Důvodem je zejména cíl oddělit výzkum socializace od pozice jednotlivých politiků 

k invazi.  

Pro potřeby následující analýzy je také nutné konkretizovat pojmy 

socializujících aktérů EU a USA/NATO. Pod výrazem „socializující aktér EU“ budeme 

předpokládat zejména tzv. tradiční jádro, které je v tomto případě reprezentováno 

Francií a Německem. Jinými slovy to jsou země, které zajistily, že EU jako taková byla 

v irácké otázce nečinná. Zároveň ale také budou zkoumány vztahy směrem 

k představitelům jednotlivých evropských institucí. Za druhého socializujícího aktéra 

považujeme USA/NATO. Spojené státy (USA) zahrnujeme proto, že předpokládáme 

jejich dominantní roli v NATO. 

2. Zkoumání socializace u politických aktérů 

2.1. Václav Havel  

Pozice Václava Havla k invazi do Iráku  

Pomyslnou tečkou za Havlovým působení na mezinárodní scéně a 

v euroatlantickém prostoru obzvlášť byl tzv. dopis osmi, který Havel podepisuje těsně 
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před definitivním odchodem z Hradu. Tímto podpisem jednoznačně vyjádřil své 

stanovisko k případné invazi do Iráku. Text dopisu, který podepsalo dalším sedm 

evropských premiérů, byl chápán jako plná podpora Spojených států v postoji vůči 

Iráku, tedy k invazi.  

 

2.1.1. Systematické interakce EU, USA/NATO 

Systematické interakce EU 

Vzhledem k jasnému zahraničně-politickému cíli Československa (potažmo ČR) 

stát se členem Evropských společenství (potažmo EU) se Václav Havel pravidelně 

setkával i s představiteli struktur EU. Za nejvýznamnější zahraniční vystoupení Václava 

Havla můžeme považovat vystoupení v Evropském parlamentu v roce 1994 a v roce 

2000. Už jen fakt, že představitel nečlenské země mohl vystoupit před takovýmto 

shromážděním, se považuje za velmi pozitivní. Vystoupení navíc bylo oceněno, stejně 

tak jako návrhy reforem EU, které Havel představil. Přibližně čtyřikrát se zúčastnil 

KBSE a stejně tak v roce 1997 vrcholného setkání zástupců zemí EU v Lucemburku. Na 

druhou stranu představitele struktur EU přijímal i v ČR a také ČR velmi často 

navštěvovali komisaři EK, kteří měli více či méně na starosti témata, která se týkala 

možného budoucího rozšíření EU - takovýchto návštěv proběhlo přibližně osm. Dvakrát 

přijel vedoucí delegace EK v ČR, aby ČR předal hodnotící zprávu a stejně tak dvakrát 

zavítal do ČR sám předseda EK Romano Prodi.  

Pokud bychom se soustředili na počet setkání mezi Václavem Havlem a jeho 

německými protějšky, nezbývá nám než konstatovat, že systematické interakce 

probíhaly velmi intenzivně.61 K setkávání nedocházelo pouze na ryze pracovních 

setkání. Němečtí prezidenti se s Václavem Havlem setkávali také při předávání různých 

ocenění či častých česko-německých projektech, jako bylo např. Česko-německé 

diskuzní fórum v Drážďanech. Setkávání s kancléři SRN byla podle zdrojů Hradu o 

poznání méně intenzivní.62 Nicméně například s Helmutem Kohlem se Václav Havel 

setkával i po skončení jeho funkčního období a v roce 1995 byl u Kohla i na soukromé 

návštěvě.  

                                                 
61 Od roku 1990 do konce roku 2002 přijal Václav Havel v ČR německou hlavu států celkem devětkrát, 
zatímco on sám se s německými prezidenty setkal mimo ČR přibližně třináctkrát. 
62 Spolkoví kancléři se s Václavem Havlem v tomto časovém úseku setkali dohromady šestkrát. 
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Co se týče systematických interakcí mezi českou hlavou státu a francouzským 

prezidentem, musíme poznamenat, že podle dostupných zdrojů byly o poznání méně 

intenzivní než v německém případě.63 Mimo pracovní setkání se Havel s Chirakem 

scházel i na významných kulturních akcích česko-francouzských vztahů. Mezi takové 

patřila např. konference ve francouzském Senátu o „Pražském jaru“ roku 196864 či 

zahájení české sezóny ve Francii.65 

 

Systematické interakce - NATO/USA 

Během svého působení jako prezident ČR udržoval Václav Havel nadmíru 

intenzivní vztahy se svými americkými protějšky.66 V roce 1994 to byl demokrat Bill 

Clinton, který do Prahy přijel přímo z Bruselu z jednání o rozšiřování NATO. O osm let 

později v roce 2002, kdy Praha hostila summit NATO, zavítal do ČR Clintonův 

nástupce George Bush mladší. Ten si záměrně příjezd na summit v Praze posunul o den 

dříve, aby tak mohl uskutečnit svou první státní návštěvu v ČR.67 Pokud bychom brali 

v úvahu i období ČSR, musíme potom poznamenat, že tradice dialogu mezi 

československým (potažmo českým) prezidentem a jeho americkým protějškem byla 

započata vztahy mezi Václavem Havlem a Georgem Bushem starším, který navštívil 

tehdy ještě ČSR přesně rok po pádu komunismu, tj. 17. listopadu 1990. Mimo oficiální 

státní návštěvy v jedné či druhé zemi se samozřejmě státníci vzájemně setkávali na 

summitech NATO.  

Hovoříme-li o systematických interakcích s představiteli USA a NATO, 

nemůžeme se omezit pouze na interakce mezi hlavami států obou zemí a to i přes 

důležitost, kterou jim přikládáme. Václav Havel se samozřejmě setkával i s ostatními 

členy americké administrativy a představitelů NATO. Příkladem nám může být setkání 

s americkým senátorem Josephem Bidenem v březnu 1997, kdy předmětem jejich 

                                                 
63 Havel přijal francouzské prezidenty (Mitterranda a Chiraca) v Praze celkem pětkrát, přičemž 
s Mitterrandem se do roku 199563 sešel ve Francii třikrát, zatímco s Chirakem do roku 2002 přibližně 
pětkrát. 
64 Chirac a Havel ocenili význam "pražského jara" 1968. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
17. června 1998.  
65 Poselství prezidenta republiky Václava Havla u příležitosti večera "Václav Havel: autor a prezident", 
konaného v rámci České kulturní sezony ve Francii 2002 a Avignonského festivalu. Avignon  
17. července 2002. 
66 Podle dostupných zdrojů navštívil Václav Havel Spojené státy za účelem oficiální návštěvy dohromady 
třináctkrát. Od roku 1993 do roku 2002 byla ČR naopak poctěna návštěvou prezidentů nejmocnější země 
světa hned dvakrát. 
67 Prezidenti USA v České republice. Dostupné z WWW <http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/obama-
info/_zprava/566296>, publikováno dne 2. dubna 2009, staženo dne 8. března 2011.  
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rozhovoru bylo rozšiřování Aliance.68 O cestě ČR do NATO hovoříval při svých 

státních návštěvách s mnoha členy americké administrativy. V témže roce se setkal 

kupříkladu s vůdcem republikánské většiny v Senátu Trentem Lottem, který ocenil 

Havla jako „silný hlas pro dorozumívání.“69 K rozhovoru došlo také s vůdcem 

demokratické menšiny Tomem Daschlem či předsedou finančního výboru Williamem.70 

+ příjmení 

Velmi k častému setkávání docházelo mezi Václavem Havlem a šéfkou 

americké diplomacie českého původu Madelaine Albrightovou. Albrightová navštívila 

Prahu hned několikrát při různých příležitostech. Příkladem nám může být její návštěva 

u příležitosti vstupu ČR do NATO nebo také oslavy výročí 150 let od narození T. G. 

Masaryka.71  

Vzhledem k jasnému zahraničně-politickému cíli - vstupu ČR do NATO - se 

Havel přímo setkával i s představiteli Severoatlantické aliance. Přesněji řečeno jednalo 

se o generální tajemníky Aliance. Do roku 1999 se Havel setkával a jednal o vstupu ČR 

s Javierem Solanou, bývalým španělským politikem, který pak přijel i do Prahy oslavit 

vstup ČR do Aliance.72 Od podzimu byl pak Václav Havel v kontaktu s novým 

generálním tajemníkem, jehož kandidaturu od začátku podporoval.73 S Robertsonem se 

pak poprvé osobně schází kvůli Havlově ne zcela ještě uspokojivému zdravotnímu stavu 

přímo v nemocnici a probírají mimo jiné i další rozšiřování Aliance.74 Na jaře v roce 

2002 pak Robertson přijel zkontrolovat stav příprav summitu NATO, 75 aby se znovu 

s Václavem Havlem osobně setkal během summitu NATO na podzim 2003. 

Vzájemné vztahy mezi českou hlavou státu a svými protějšky z druhé strany 

Atlantiku nebyly samozřejmě upevňovány pouze prostřednictvím osobních setkání, ale 

také díky vzájemným telefonátům, dopisům a telegramům. Mezi takové patřily 

například ty gratulační, kdy Václav Havel zaslal Billu Clintonovi blahopřejný telegram 

po jeho znovuzvolení prezidentem USA. V dopise zase například Bill Clinton vyjádřil 

přání brzkého uzdravení a poděkování za významnou podporu akcím Severoatlantické 

                                                 
68 Prezident Havel jednal se senátorem Bidetem. In Hospodářské noviny, publikováno dne 27. března 
1997. 
69 Vůdce senátní většiny ocenil V. Havla. In Hospodářské noviny, publikováno dne 15. května 1997. 
70 Ibid.  
71 Albrightová jednala s Havlem. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 6. března 2000.  
72 Solana přivítá vstup do NATO. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 9. března. 
73 Prezident Havel se staví kladně ke kandidatuře Brita Robertsona do čela NATO. In Radio Praha - 
Zprávy, publikováno dne 1. srpna 1999.  
74 Havel s Robertsonem o rozšíření NATO a reformě české armády. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 21. února 2001. 
75 Šéf NATO přijel na kontrolu. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 21. března 2002.  
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aliance v Jugoslávii.76  

 

2.1.2. Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra - EU 

Mezi jednotlivými státníky Francie a Německa podle mediálních výstupů 

nevznikly zvláštní osobní nebo dokonce přátelské vztahy. Vzájemné kontakty probíhaly 

spíše na formální úrovni, kdy docházelo k vzájemné podpoře mezi zeměmi, nikoliv 

však na osobní úrovni. U představitelů EU došlo k jedné výjimce. 

Jacques Chirac se spolu s premiérem při setkání s Václavem Havlem několikrát 

vyjádřili velmi pozitivně pro vstup ČR do EU i do NATO, přičemž vyjádřili dokonce 

ochotu pomoci ČR v přípravách na vstup do EU při formování týmu, jenž bude o 

členství v EU vyjednávat.77 Uznání, kterého se Václavu Havlovi od svého 

francouzského protějšku dostalo, bylo až téměř na konci jeho prezidentského mandátu, 

když J. Chirac podle slov mluvčího Hradu pěl chválu během schůzky s Havlem na 

organizaci summitu NATO v Praze na podzim v roce 2002. 78 

 Osobní vztahy s německými představiteli byly o něco významnější než v případě 

Francie, nicméně ve vzájemných vztazích se objevily spíše nesrovnalosti.  

Podle dostupných dat soukromě navštěvuje v roce 1993 Helmuta Kohla. Za 

zmínku stojí i nepřímý konflikt s německými představiteli, kdy Václav Havel využil 

prvního česko-německého Diskusního fóra, aby vytkl německé straně odklon od 

podpory rychlého vstupu nových zemí do unie. Navázal na fakt, že Československo 

vždy podporovalo sjednocení Německa a následné rozšíření Společenství o něj, zatímco 

nyní se Schröderova vláda zcela zaměřila na vnitřní reformu EU před vstupními 

rozhovory.79 Se Schröderem se také nedokázali shodnout ohledně budoucnosti EU. 

Schröder byl jeden z mála, kdo po uznávaném Havlově projevu v Evropském 

parlamentu v roce 2000 nesouhlasil s navrhovanými reformami EU. Za dobrý nápad 

nepovažoval ani návrh ohledně druhé komory Evropského parlamentu, ani ústavu. 

„Existence ústavy předpokládá evropský federální stát. Společenství jako je naše, ač 

silně integrované, by nemělo jít tímto směrem. Jsme spolkem národních států a lidé si 

                                                 
76 Clinton poděkoval Havlovi za podporu akcím NATO. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
25. května 1999.  
77 Jacques Chirac podpořil rychlé přijetí ČR. In Hospodářské noviny, publikováno dne 3. dubna 1997.  
78 Špaček: Chirac Havlovi chválil organizaci summitu NATO. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
22. listopadu 2002 
79 Havel napadl Bonn za postoj k EU. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 5. prosince 1998.  
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zatím žádné sjednocení nepřejí - změna může trvat jednu, dvě generace,“80 uvedl 

Schröder. Zároveň však ocenil hloubku Havlových myšlenek a také jeho odvahu je 

přednést před takovým shromážděním.81 

Velmi dobré vztahy udržoval Václav Havel s představiteli EU jako např. 

s Prodim či Solanou. Poslední zmíněný o něm dokonce hovořil jako o „dobrém 

příteli“,82 a Havlovu osobnost ocenil jako jednoho z „nejhlouběji založených vedoucích 

představitelů Evropy“, od něhož se může vždy mnoho naučit.83 

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra NATO/USA 

Nejeden z mediálních výstupů se věnuje právě velmi úzkým vztahům mezi 

Václavem Havlem a americkými prezidenty, a to ať už jako prezidenta Československa 

či posléze samostatné České republiky. Za své prezidentské působení v čele státu 

„zažil“ tři své americké protějšky - G.W. Bushe staršího, Billa Clintona a nakonec G.W. 

Bushe mladšího. Se všemi třemi udržoval Havel nadmíru dobré vztahy. 

Tradici vzájemného přátelství mezi oběma hlavy státu začala už za 

Československa, kdy G.W. Bush starší navštívil Prahu přesně rok po pádu opony (viz 

výše). Tato pro ČSR symbolická návštěva, byla začátkem nanejvýš dobrých česko-

amerických vztahů a vzájemného přátelství mezi prezidenty obou zemí. Od té doby 

panoval mezi oběma zmíněnými velmi přátelský vztah, kdy americký prezident často 

volával Havlovi, aby se optal na jeho zdraví nebo mu tlumočil lítost a solidaritu 

Američanů se situací v zemi zasažené katastrofálními povodněmi.84 Havel ho naopak 

jezdíval navštěvovat na jeho texaský ranč.85 

V podobném duchu se rozvíjel i vztah s Bushovým následníkem demokratem 

Billem Clintonem. Jeden z mnoha projevů osobního přátelství přišel tentokrát z úst 

Václava Havla při státní návštěvě USA v září 1998, kde právě doznívala aféra 

Lewinska. Václav Havel se vyjádřil slovy: „Jsem rád, že mohu znovu potvrdit přede 

všemi, že moje žena a já považujeme Vás a Vaši choť za své velké přátele“.86 A když 

                                                 
80 Evropský parlament převážně nadšen Havlovým projevem. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
16. února 2000.  
81 Ibid.  
82 PRAHA (ČIA) - Naději, že Česká republika se stane členem… In CIA News - CZ, publikováno dne  
31. května 2001.  
83 Ibid. 
84 Pravda, Petr. Havel, dobrý přítel prezidentů USA. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 21. listopad 
2009. 
85 Ibid. 
86 Clinton se "jako přítel" zajímal o situaci Romů. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 17. září 1998.  
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potom přišla řeč na otázku rozšíření Aliance, Václav Havel nešel pro slova chvály a 

vděku daleko. „Tento historický vývoj by nebyl možný bez vašeho osobního přispění,“ 

uvedl Havel na adresu Billa Clintona.87 Na to konto Clinton odvětil: „Vy jste byl první 

Neameričan, který mi o myšlence rozšíření řekl ještě v dobách, kdy jsem nebyl ani 

prezidentem“.88 Jakýmsi završením této návštěvy byla státní večeře v Bílém domě, která 

byla zorganizována právě na počest Václava Havla.89 Důkazem oboustranných velmi 

dobrých vztahů byl i fakt, že i po skončení Clintonova prezidentského mandátu 

docházelo k vzájemnému setkávání. Účast Clintona na konferenci 2000 v roce 2001, 

kterou každoročně pořádá Václav Havel, je toho důkazem. I přestože již tehdy Clinton 

nezastával post prezidenta Spojených států, ze vzájemného kontaktu mezi ním a 

tehdejším prezidentem Havlem sršela dlouholetá známost a kvalitní vzájemné vztahy. 

Tuto tendenci potvrdil sám Clinton, když při rozhovoru do novin označil Václava Havla 

za svého dlouholetého přítele.90 Fakt, že před zahájením konference Havel pozval 

bývalého prezidenta USA k sobě na kávu a že předmětem hovoru nebyly pouze 

politické záležitosti, toto tvrzení jen potvrzuje.  

I s Clintonovým následníkem G. W. Bushem mladším udržoval Havel nebývale 

dobré vztahy. Po událostech z 11. září americký prezident telefonicky poděkoval 

českému prezidentovi Václavu Havlovi za podporu, kterou on, česká vláda i občané 

České republiky vyjádřili Američanům po nedávných teroristických útocích. Na to 

konto Václav Havel znovu G. W. Bushovi vyjádřil solidaritu a ujistil ho o připravenosti 

podílet se případně na společné akci NATO i vojensky.91 Mezi G. W. Bushem a 

Václavem Havlem panovala shoda na více frontách. Při osobní schůzce ve Washingtonu 

v roce 2002, kdy se právě rozhodovalo o útoku na Irák, se shodli na tom, že zlu, 

terorismu a dalším hrozbám je třeba čelit v zárodku.92 Bezpochyby vrcholem jejich 

vzájemných vztahů byl pražský summit NATO, kde se světoví státníci loučili 

s Václavem Havlem. Při svém projevu G.W. Bush nešel pro slova úcty daleko, když 

směrem k Havlovi pronáší: „Vaše osobnost ukazuje, že člověk, který věnuje svůj život 

svobodě, může změnit charakter celého národa, a jsem velice poctěn, že jsem Vaším 

                                                 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Státní večeře u amerického prezidenta - to je poklona. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 18. září 
1998. 
90 Hvězdou konference se stal Bill Clinton. In Lidové noviny, publikováno 16. října 2001. 
91 Americký prezident Bush telefonicky poděkoval Havlovi za podporu. In ČTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 1. října 2001.  
92 Václav Havel souhlasí s Georgem Bushem: Zlu je třeba celit v zárodku. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 18. září 2002. 
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hostem“ a dodává větu: „Jsem hrdý, že Vás mohu nazývat svým přítelem“.93 Během své 

poslední prezidentské návštěvy v USA dokonce americký prezidentský pár uspořádal na 

počest Havla a jeho manželky večeři, což je velmi neobvyklé, neboť se nejednalo o 

oficiální, nýbrž pracovní cestu.94  

Více než pozitivním projevem úcty k českému prezidentovi z americké strany 

bylo například i uspořádání zasedacího pořádku na slavnostní večeři v Bílém domě 

během summitu NATO ve Washingtonu v roce 1999, přičemž jeho sestavení bylo 

výhradně v režii Američanů. V čele půlkruhového stolu totiž vedle sebe seděli Solana, 

Clinton a Havel, doprovázeni manželkami.95 

 

2.1.3. Styl diskurzu EU, USA/NATO 

Styl diskurzu EU 

Rok po pádu železné opony se již Václav Havel vyjádřil v tom smyslu, že 

„československá zahraniční politika přikládá velký význam vztahu k Evropským 

společenstvím, která jsou dnes, jak známo, zdaleka nejintegrovanějším evropským 

útvarem. Československo, Maďarsko a Polsko již jednají s Evropskými společenstvími 

o asociačních dohodách a vesměs by se rády staly v budoucnosti jejich řádnými 

členy.“96 Po čase ještě upřesnil, že v evropském integračním procesu nevidí pouze klub 

blahobytných a ekonomicky úspěšnějších, ale zejména západní civilizační hodnoty.97 

Během vyjednávání o přistoupení a následně během plnění vstupních podmínek 

panovala však ze strany Václava Havla jistá nedůvěra k evropským strukturám. Vyjádřil 

se totiž, že by „nebylo dobré, kdyby EU za technickými a administrativními argumenty 

skrývala nedůvěru nebo zdrženlivost vůči východnímu rozšíření.98 Negativně se také 

vyjádřil k rychlosti přijímání, když pronesl, že
 
by byl překvapený, kdyby mu někdo v 

                                                 
93 Václav Havel a George W. Bush: dva přátelé, ale také dva úplně rozdílní lidé. In Mladá fronta Dnes, 
publikováno dne 21. listopadu 2002.  
94 Havel podpořil Bushe. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 19. září 2002 
95 Havel se na summitu těšil oblibě. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 26. dubna 1999.  
96 Projev prezidenta ČSFR Václava Havla na summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 
Paříž dne 19. listopadu 1990, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
97 Úvodní slovo prezidenta republiky Václava Havla na konferenci FAZit. Berlín dne 7. listopadu 1996, 
dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
98 Prezident Havel nechce nedůvěru Evropské unie zahalenou do technických. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 3. června 2000.  
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roce 1989 řekl, že jeho země bude v roce 2000 ještě možná další čtyři roky čekat na 

členství v EU.99 

Václav Havel měl také co říci k budoucnosti EU, kterou bylo podle něj nutné 

reformovat. Havel například dostal příležitost vyjádřit se přímo na půdě Evropského 

parlamentu, kde nastínil vývoj reforem EU. V projevu rozvinul myšlenku evropské 

ústavy a druhé komory EP. Upřesnil, že evropská ústava by formulovala základní práva 

a povinnosti občanů unie, základní evropské hodnoty i smysl integrace.100 Pod institucí 

Evropské ústavy neměl na mysli nic jiného, než možnost přiblížit EU občanům, kteří by 

mohli EU díky tomuto základnímu zákonu lépe porozumět. V žádném případě však 

nebylo jeho cílem vytvořit federální nadstát.101  

Co se týče významu pro bezpečnost, neviděl Václav Havel v EU garanta české 

potažmo evropské bezpečnosti. Za jedinou funkční evropskou obrannou alianci 

považuje NATO, přičemž předpokládá, že „kdyby velký evropský sjednocovací proces 

nemohl prohlubovat i svou bezpečnostní dimenzi a měl se zastavit u bran NATO, (…) 

pak by to zřejmě znamenalo jeho konec.102 Svůj názor na EU jako bezpečnostní alianci 

také vyjádřil na konferenci v Berlíně, když hovořil o její neschopnosti adekvátně 

zareagovat v Bosně a Hercegovině  i přesto, že v Jugoslávii šlo o ohrožení základních 

evropských hodnot.103 

 

Styl diskurzu NATO/USA 

Václav Havel v rozhovoru k chystanému summitu NATO v Praze na otázku, co 

si představí pod pojmem NATO, odpověděl: „Napadají mě slova jako "bezpečnostní 

zajištění země", "jistota", "obrovská prestiž" “.104 Jak se Václav Havel v průběhu 

devadesátých let a na začátku nového milénia vyjadřoval k jednotlivým tématům 

souvisejících se Severoatlantickou aliancí, podrobně rozeberou následující odstavce.  

Už v roce 1991 se Václav Havel ve jménu ČSFR v rámci projevu před 

spojenými zahraničními výbory Kongresu USA vyjádřil, že se netají svým zájmem o co 

                                                 
99 Havel varuje před odkladem rozšíření Evropské unie. In ČTK - Hlavní Zprávy, publikováno dne 28. 
listopadu 2000.  
100 Český prezident předložil ve Štrasburku svou představu reformy Evropské unie - Havel navrhl novou 
komoru EP. In Hospodářské noviny, publikováno dne 17. února 2000.  
101 Ibid. 
102 Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla. In Hospodářské noviny, publikováno dne 2. prosince 
1994 
103 Úvodní slovo prezidenta republiky Václava Havla na konferenci FAZit, Berlín dne 7. listopadu 1996, 
dostupné z WWW<www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
104 Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla k chystanému summitu NATO v Praze. In Listy hl. 
města Praha, publikováno v listopadu 2002. 
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nejtěsnější spolupráci se Severoatlantickou aliancí, o spolupráci, která by nevylučovala 

ani institucionální spojení či přidružené členství.105 Na konferenci NATO o 

vojenskopolitickém rozhodovacím procesu ve Varšavě zakončil své vystoupení přáním, 

aby „má země oslavovala (50.) výročí (NATO) už jako plný člen společenství …“.106 

Významné prohlášení přišlo v květnu roku 1996, kdy Václav Havel srovnal priority ČR 

při rozšiřování NATO a EU. Zatímco v případě EU se vyslovil v tom smyslu, že ČR 

neusiluje o členství za každou cenu, v druhém případě naopak vyslovil odhodlání splnit 

všechny požadavky, které budou na ČR v otázce přistoupení kladeny jako na 

plnoprávné členy.107  

Stejně tak Václav Havel neskrýval své nadšení, když ČR obdržela nabídku 

účastnit se v mnohonárodních silách v Bosně a Hercegovině. To totiž osobně považoval 

nejen za významné pro armádu, ale zejména pro postupné přibližování ČR k NATO.108  

Po vstupu ČR do NATO se dále Václav Havel vyjadřoval směrem 

k povinnostem plynoucích z členství nanejvýš zodpovědně. Tyto principy a povinnosti 

obhajoval Václav Havel i před domácím publikem, když po návratu z amerického 

summitu NATO nešel pro slova kritiky daleko v otázce neochoty přijímání kosovských 

uprchlíků. Českým politikům vyčítal malou vůli při vysvětlování situace českým 

občanům a těm zase jistou míru egoismu, když je vyzýval, aby si vzpomněli na dobu 

před rokem 1989, kdy Češi houfně odcházeli do zahraničí.109  

Po přistoupení ČR do NATO se Václav Havel choval jako nanejvýš loajální 

politik, který nejenže slovně podporoval všechny akce Aliance, ale také nabízel navíc i 

lidskou a materiální pomoc. „Vojenské jednotky ČR by se bezpochyby zúčastnily 

případné pozemní operace NATO v jihosrbské provincii Kosovo,“ uvedl Václav Havel 

ve Washingtonu při rozhovoru pro CNN.110 Těsně po útocích Česká republika hlasem 

Václava Havla jednoznačně podpořila rozhodnutí Rady NATO, podle níž je útok na 

                                                 
105 Projev prezidenta ČSFR Václava Havla před spojenými zahraničními výbory Kongresu USA, 
Washington dne 23. října 1991, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
106 Projev prezidenta republiky Václava Havla na konferenci NATO o vojenskopolitickém rozhodovacím 
procesu. Varšava dne 21. června 1996, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 
2011. 
107 V. Havel: Závan Mnichova v Evropě. In Hospodářské noviny, publikováno dne 6. května 1996.  
108 V. Havel: Slepota ke konfliktům se nevyplácí. In Hospodářské noviny, publikováno dne 17. ledna 
1996 
109 Prezident je zdrženlivý v souvislosti s mírovým plánem české diplomacie - Havel žádá porozumění 
pro uprchlíky. In Hospodářské noviny, publikováno dne 4. května 1999.  
110 Václav Havel: Vojáci ČR by se zúčastnili případně pozemní operace. In Radio Praha, publikováno 
dne 24. dubna 1999.  
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USA útokem na celou alianci.111 Spokojenost vyjádřil Václav Havel také v okamžik, 

když se čeští vojáci připojili a odjeli s aliančními vojáky na operaci do Makedonie. 

Podle Havla tak ČR dala najevo, že je spolehlivý alianční partner a že přijímá svůj díl 

odpovědnosti za mír na našem kontinentě a ve světě.112 

Podle Václava Havla USA/NATO představovalo velký význam pro českou 

(potažmo evropskou) bezpečnost. Již v roce 1990 na summitu KBSE se Václav Havel 

vyjádřil pozitivními slovy směrem k roli NATO pro světovou bezpečnost, když uvedl: 

„Severoatlantický pakt se osvědčil jako záruka svobody a demokracie. Je to dobře 

fungující a demokratické bezpečnostní společenství, které by se mohlo stát jedním z 

pilířů nového evropského bezpečnostního systému.113 Zároveň však připomněl, že je 

nutná transformace Aliance, aby byla schopna dále existovat i v nové postkomunistické 

realitě. Své přesvědčení o americké přítomnosti v Evropě proklamoval přímočaře: 

„Alianci a americkou přítomnost v Evropě totiž chápu jako jednu z nejdůležitějších 

záruk našeho demokratického vývoje.“114 doplnil svůj projev během uvítacího 

ceremoniálu v Bílém domě.    

  Z projevů a prohlášení Václava Havla v průběhu zkoumaného období můžeme 

obecně sledovat výraznější podporu pro americkou a alianční stranu než pro evropskou. 

Slovy Václava Havla je „transatlantické spojenectví a partnerství nadále v životním 

zájmu všech“115, přičemž důraz klade zejména na americkou přítomnost v Evropě.  

I přestože Havel v roce 1999 apeluje na vytvoření vlastní evropské bezpečnostní 

struktury, v žádném případě se neobává, že by bylo zpochybněno postavení Aliance. 

Podle jeho slov si totiž „ (…) Evropa nedokáže poradit s problémy na svém území a 

musí se spoléhat na pomoc Spojených států,“116 podotkl a poukázal na Kosovo. Zároveň 

však klade důraz na vzájemné partnerství. Příkladem může být prohlášení ohledně 

tématu evropské a světové angažovanosti v Bosně a Hercegovině. Podle Havla Evropa 

v tomto případě tak dlouho otálela, až bylo nakonec pozdě, přičemž společně 

                                                 
111 Česko podpoří NATO, připraveno pomoci USA, In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 14. září 
2001.  
112 Prohlášení prezidenta republiky Václava Havla k operaci NATO v Makedonii. Pražský hrad dne  
22. srpna 2001, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
113 Projev prezidenta ČSFR Václava Havla na summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 
Paříž dne 19. listopadu 1990, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011.  
114 Projev prezidenta republiky Václava Havla během uvítacího ceremoniálu v Bílém domě. Washington 
dne 16. září 1998, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
115 Projev prezidenta ČSFR Václava Havla před spojenými zahraničními výbory Kongresu USA, 
Washington dne 23. října 1991, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
116 Podle Havla neohrozí vlastní evropská bezpečnostní struktura NATO. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 28. června 1999.  



 

 

30 

s atlantickými partnery nakonec pochopila, že nejvlastnějším zájmem Evropy je ochrana 

jejích hodnot.117 Současně je Václav Havel přesvědčen, že ač se „obě části našeho 

spojeneckého svazku mohou v budoucnu víc než dosud o různé úkoly dělit, vždycky se 

budou navzájem potřebovat, ba v budoucnu možná ještě víc než dnes“.118 

 Důraz klade také na vzájemné doplňování a ne konkurenci, když uvedl: 

„Přimlouvám se za to, aby vztahy mezi obrannou a bezpečnostní politikou EU a NATO 

byly srozumitelné, jednoduché, průhledné a průzračné. Aby se tyto síly navzájem 

doplňovaly a nikoli si konkurovaly.“119 

  Václav Havel se po celou dobu své politické kariéry vyjadřoval nejen k členství 

ČR v Severoatlantické alianci, ale zároveň k budoucnosti organizace. Znám byl mimo 

jiné pro svou výraznou podporu rozšiřování Aliance o další země. K dalšímu 

rozšiřování Aliance se vyjádřil slovy: „pochybovat o smyslu rozšiřování Aliance 

znamená buď pochybovat o samotné její ideji, anebo chtít konzervovat situaci, která se 

vytvořila v době studené války, a odmítat tak fakt, že dnes už žijeme v jiném světě“.120 

Z výroku můžeme vyvodit, že naopak podporovat rozšiřování znamená podporovat 

principy Aliance a snažit se jí přizpůsobit nové mezinárodní realitě.  

2.1.4. Závěr 

Systematické interakce EU, USA/NATO 

Jako hlava státu s jasným zahraničně-politickým cílem - vstup ČR do NATO, se 

Václav Havel pravidelně účastnil schůzek s představiteli EU, potažmo Francie a 

Německa. Za intenzivní interakce označujeme setkávání s komisaři EK zodpovědnými 

za rozšíření EU a také se samotným vedoucím delegace EK v ČR a předsedou EK. 

Systematičnost interakcí zlepšily i návštěvy Václava Havla v institucích EU, kde 

pronesl nejeden důležitý projev. Interakce s německou stranou jsou také označovány za 

intenzivní a systematické, přičemž s francouzskou stranou nenabyly interakce takové 

                                                 
117 Úvodní slovo prezidenta republiky Václava Havla na konferenci FAZit, Berlín dne 7. listopadu 1996, 
dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 2011. 
118 Projev prezidenta republiky Václava Havla na zahájení konference "The Transformation of NATO - 
Transformace NATO". Praha dne 20. listopadu 2002, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo 
dne  
19. března 2011. 
119 Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla na zasedání Severoatlantické rady. Brusel 13. června 
2001.  
120 Projev prezidenta republiky Václava Havla na konferenci NATO o vojenskopolitickém rozhodovacím 
procesu. Varšava dne 21. června 1996, dostupné z WWW <www.vaclavhavel.cz>, staženo dne 19. března 
2011. 
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intenzity. Obecně ale můžeme konstatovat, že systematické interakce mezi Václavem 

Havlem a stranou EU proběhly.  

Vzhledem k tomu, že se Václav Havel velmi zasazoval o přistoupení ČR 

k NATO a EU, většina setkání během 90. let se vztahovala právě k tomuto tématu a 

stejně tak intenzita odpovídala vůli českého prezidenta k přistoupení. Mezi Václavem 

Havlem a představiteli USA/NATO docházelo k pravidelným interakcím. Nejenže se 

Václav Havel pravidelně setkával s hlavami státu, k systematickým interakcím 

docházelo i mezi Havlem a představiteli americké administrativy a také představiteli 

vedení Severoatlantické aliance. Po přistoupení ČR do NATO dalším důvodem 

k pravidelnému setkávání s představiteli strany USA/NATO byly pak mezinárodní 

bezpečnostní otázky jako například Bosna a Hercegovina či útoky z 11. září. Do všech 

těchto otázek se Havel intenzivně zapojoval nejen spolu se svými protějšky. Míru 

intenzity setkávání dokládá i zjištění přibližného počtu schůzek.  

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

I přes intenzivní setkávání jsme na základě mediálních a oficiálních výstupů 

nezaznamenaly navázání osobních vztahů mezi českým prezidentem a představiteli EU 

(potažmo Francie a Německa). Pouze Romano Prodi označil Havla za svého „dobrého 

přítele“.  

Jako jeden z mála politiků té doby udržoval Václav Havel se svými protějšky na 

straně USA/NATO i osobní vztahy. Důkazem tomu jsou nejedna prohlášení  

o „pravém/velkém přátelství“, ale také projev úcty symbolického rázu, jakým byly 

například večeře v Bílém domě, kdy jenom uspořádání zasedacího pořádku s sebou nesl 

velký projev uznání. Také fakt, že s mnoha představiteli udržoval vztah i po skončení 

jejich funkce, je důkazem navázání vztahů osobního charakteru. 

 

Styl diskurzu EU, USA/NATO 

 Co se týče stylu diskurzu Václava Havla směrem k EU, musíme konstatovat, že 

Havel se klonil pozitivně k případnému členství ČR v EU. Zároveň však směrem k EU 

nešel pro slova kritiky daleko, když například kritizoval pomalý posun v otázce 

rozšiřování a také její tehdejší způsob fungování neviděl jako ideální. V otázce 

bezpečnosti v žádném případě neviděl EU jako garanta české bezpečnosti, v této otázce 

jednoznačně upřednostňuje NATO.   
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 Český prezident Havel se v rámci mediálních výstupů a oficiálních dokumentů 

vyjadřoval směrem k USA/NATO nanejvýš pozitivně. Nejenže viděl velmi optimisticky 

budoucí spolupráci mezi ČR a NATO, ale členství v NATO dokonce upřednostňoval 

před vstoupením do EU. Svou roli hrál také fakt, že vyjednávání vstupu ČR do NATO 

bylo oproti vstupu do EU spíše na politické bázi a vyjednávání, kterého se za ČR 

aktivně účastnil Václav Havel. Po vstupu se Václav Havel stal velkým přívržencem 

zahraničních akcí NATO, pro které za ČR nabízel i personální a materiální pomoc.  

I přestože Havel podporuje vytvoření vlastních evropských bezpečnostních struktur, 

nepředpokládá, že by význam Aliance měl ustoupit do pozadí. Václav Havel byl 

velkým stoupencem rozšíření Aliance, přičemž v jeho zpochybňování viděl 

zpochybňování samotné ideje a smyslu NATO.    

 

Tabulka 1: Socializace Václava Havla 

  
systematické 

interakce 
osobní 
vztahy 

styl 
diskurzu 

socializace 

EU � x x NE 

NATO � � � ANO 
 

Shrneme-li bilancování Václava Havla před rozhodováním o (ne)invazi do Iráku 

mezi EU a USA/NATO, můžeme konstatovat, že jeho náklonnost je více zřejmá ke 

straně Aliance a Spojených států. I přestože například v německém případě docházelo 

k intenzivnějším interakcím, analýza dostupných zdrojů neprokázala významnější 

osobní náklonnost či přátelství mezi německými představiteli a Václavem Havlem. 

V případě Francie ve srovnání s Německem a stranou USA/NATO neprobíhaly ani 

významnější systematické interakce, natož pak prokazatelné osobní vazby. Stejně tak 

styl diskurzu Václava Havla můžeme hodnotit příznivější směrem k USA/NATO než 

k EU, kde jsme mohli pozorovat i zklamání z pomalého začleňování ČR a částečnou 

nedůvěru. V tomto případě tedy můžeme konstatovat, že Václav Havel byl 

socializovaný směrem k USA/NATO.  

 

2.2. Václav Klaus 

Pozice Václava Klause na invazi do Iráku 

I přestože bezprostředně po útocích z 11. září Václav Klaus vyjadřuje Spojeným 

státům podporu, později se staví proti účasti ČR ve válce. „Je třeba vážně srozumitelně 
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říci, že se jedná o účast naší země ve válce. Věřím, že ještě nejsou vyčerpány všechny 

prostředky k tomu, aby situace dopadla bez války. Věřím, že o tom bude jednat Rada 

bezpečnosti, vedení NATO i Evropská unie,“ 121 řekl Klaus. Svou pozici Klaus 

jednoznačně ukázal, když v lednu v parlamentu jako jeden ze čtyř poslanců za ODS 

nepodpořil změnu mandátu české protichemické jednotky v Kuvajtu.122 A nakonec už 

jako hlava státu, se Klaus vyjadřuje, že v rozhodování o invazi do Iráku vedenou USA 

chce brát v potaz veřejné mínění lidí,123 které bylo v té době značně proti účasti v invazi 

do Iráku. 

 

2.2.1. Systematické interakce EU, USA/NATO 

Systematické interakce EU 

Václav Klaus v pozici premiéra v letech 1992 až 1998 a poté se jako předseda 

ODS do konce roku 2002 setkával nejen s představiteli institucí EU, ale i s národními 

reprezentanty členských zemí. 

V roce 1996 pozval Václav Klaus na návštěvu předsedu Evropské komise 

Jacquesa Santera,124 se kterým se potom setkává ještě několikrát například na 

konferenci v Davosu a také proto, aby informoval jeho a ostatní komisaře  

o hospodářských opatřeních české vlády.125 Jako první český politik se potom schází 

s novým předsedou Evropské komise Romanem Prodim.126 S Prodim pak v dubnu 2001 

jedná o tzv. cílové rovince, na které se ČR ocitá na cestě za členstvím v EU.127 Jako 

předseda Poslanecké sněmovny se na podzim 1999 setkává s komisařem pro rozšíření 

Verheugenem128 a následně na to v Bruselu s předsedy parlamentů z ostatních 

přidružených zemí a se šéfkou EP Nicole Fontainovou.129 Václav Klaus se setkal také 

s velvyslancem Evropské komise v ČR Ramirem Cibrianem.130 V listopadu 2002 se 

                                                 
121 Havel: Češi by měli jít do boje po boku USA. In Právo, publikováno dne 13. ledna 2003.  
122 Klaus jde v irácké kauze proti drtivé většině ODS. In Právo, publikováno dne 20. února 2003.  
123 Česko chce podpořit válku USA s Irákem. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 15. března 2003.  
124 V. Klaus: Dělicí čára v Evropě trvá. In Hospodářské noviny, publikováno dne 5. února 1996. 
125 Česká republika je na dobré cestě k EU. In Hospodářské noviny, publikováno dne 16. dubna 1997.  
126 Klaus souhlasí s Prodim, že by se EU měla rychle rozšířit. In CTK - Hlavní zprávy - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 16. června 1999.  
127 Nezakazujte nám práci v EU, řekl Klaus Prodimu. In Lidové noviny, publikováno dne 7. dubna 2001.  
128 Klaus: S EK je nezbytné vést suverénnější dialog. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
11. listopadu 1999.  
129 Klaus požádal Evropu o pochopení transformace. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
30. listopadu 1999.  
130 Klaus hovořil s Cibrianem o integraci ČR do EU. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 6. ledna 
2000.  
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Václav Klaus spolu s ostatními představiteli ČR účastní zasedání Evropského 

parlamentu ve Štrasburku, na kterém Klaus i vystoupil.131 

Uskutečnění schůzky s Helmutem Kohlem a předsedou vlády Václavem 

Klausem bylo často značně problematické a z mnoha důvodů se několikrát zrušilo.132 

Klaus se však často i v rámci soukromých či neformálních návštěv, například 

v německém Bonnu, setkával s ostatními německými činiteli.133 Klaus dokonce za dobu 

svého premiérování nebyl v Německu na jediné státní oficiální návštěvě.134 V rámci své 

účasti na Mezinárodní demokratické unii (IDU) a Evropské demokratické unii (EDU) 

v Berlíně za nejdůležitější součást Václav Klaus označuje setkání s předními 

německými politiky.135 Václav Klaus se jako premiér a poté jako předseda Parlamentu 

několikrát setkal s předsedou německého Spolkového sněmu Wolfgangem Thiersem.136 

K vzájemnému setkání Klause a Kohla došlo nakonec až v prosinci téhož roku na 

summitu OBSE v Lisabonu.137 Setkání Klause a Kohla po dlouhých třech letech se 

nesla ve znamení shody zejména ohledně chystané česko-německé deklarace.138 

S Kohlem se znovu setkává u příležitosti dlouho vyjednávané česko-německé deklarace 

v roce 1997.139 S Helmutem Kohlem se Václav Klaus setkává na fóru „Evropa - vize a 

realita“.140  

 

Systematické interakce USA/NATO 

Jako předseda vlády se Václav Klaus účastnil mezinárodních summitů NATO či 

OBSE, kde se setkával se svými zahraničními protějšky členských států a rovněž se 

zástupci Spojených států. 141 

                                                 
131 Před EP dnes promluví zástupci kandidátských zemí včetně Česka. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 19. listopadu 2002.  
132 Schůzka Klaus - Kohl se zítra neuskuteční. In Hospodářské noviny, publikováno dne 18. ledna 1996. 
133 Podle Václava Klause i činitelů SRN jsou česko-německé vztahy dobré. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 22. ledna 1996.  
134 Klaus selhává v zahraniční politice dlouho. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 30. března 1999. 
135 Klaus: Němečtí politikové vstup ČR do EU nezpochybňují. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
17. září 1999.  
136 Předseda německého Spolkového sněmu jednal v CR. In Radio Praha - Zprávy, publikováno dne  
26. listopadu 1998.  
137 Dvoudenní summit OBSE diskutuje o budoucím modelu bezpečnosti. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 3. prosince 1998.  
138 Ibid. 
139 Česko-německá deklarace otevírá nové vztahy a cestu ke skutečnému smíření obou zemí.  
In Hospodářské noviny, publikováno dne 22. ledna 1997.  
140 Kohl označil proces integrace Evropy za nezvratný. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
26. srpna 2001.  
141 Dvoudenní summit OBSE diskutuje o budoucím modelu bezpečnosti. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 3. prosince 1996.  
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U příležitosti ukončení první etapy připojování ČR k NATO navštěvuje Klaus 

Brusel, kde se setkává s generálním tajemníkem NATO Javierem Solanou a také 

ostatními 15ti státníky Rady NATO. 142 Z pozice předsedy vlády pak v listopadu 1997 

navštěvuje Spojené státy, kde se mimo jiné setkává s Madelaine Albrightovou.143 

Během této návštěvy se Klaus setkává také se zástupci amerického Senátu,  

s viceprezidentem Al Gorem a s ministrem obchodu Williamem Daleyem. 

V únoru 2001 dochází ke schůzce mezi Klausem a novým generálním 

tajemníkem NATO G. Robertsonem.144 V červnu 2001 se v Praze setkává s americkými 

kongresmany a také s předsedou Dennisem Hastertem.145 Když v květnu 2002 přijíždí 

do Prahy první dáma USA Laura Bushová setkává se mimo jiné i s předsedou ODS 

Václavem Klausem.146 

 

2.2.2. Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU 

Václav Klaus byl v institucích znám svou kritikou fungování EU a jejích politik 

a nejednou se proto dostal do pře s příslušnými komisaři.  

V únoru 1996 se Klaus na ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu pouští 

například do kritiky přetrvávajícího rozdělení Evropy mezi „starými pravými 

demokraciemi“ a postkomunistickými zeměmi.147 Vyzývá proto představitele EU, aby 

toto rozdělování ukončili. Na to podrážděně reaguje přítomný komisař pro zemědělství 

slovy, že žádná země, jež chce vstoupit do Evropské unie, není diskriminována. 

Připustil ale existující rozdíly mezi jednotlivými žadateli. Uvedl příklad zemědělského 

sektoru ČR, kde podle něj neustále pracuje stále vysoké procento lidí.148 Klaus se 

ohradil, že „pokud něco potřebuje reformovat, je to zemědělská politika Evropské unie s 

jejím systémem subvencování.“149 Reakce H. van den Broeka nevyzněla příliš 

přátelsky, když pronesl: „pokud je mi známo, tak chce vstoupit do Evropské unie Česká 

                                                 
142 Návštěva Václava Klause v Bruselu bude mezníkem v začleňování ČR do NATO a EU.  
In Hospodářské noviny, publikováno dne 11. dubna 1997.  
143 V. Klaus v USA. In Hospodářské noviny, publikováno dne 11. listopadu 1997.  
144 Klaus: ČR si uvědomuje závazky plynoucí ze členství v NATO. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 22. února 2001.  
145 Klaus: Idea evropské obrany je pokusem vrazit klín mezi NATO a EU. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 2. června 2001.   
146  Havlovi uvítali Bushovou na Hradě. In Právo, publikováno dne 21. května 2002.  
147 V. Klaus: Dělicí čára v Evropě trvá. In Hospodářské noviny, publikováno dne 5. února 1996.  
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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republika, a ne Evropská unie do České republiky“.150 Po svém návratu však Václav 

Klaus tuto „při“ označil za zveličenou.151 

Nedobré až konfliktní vztahy vládly také mezi Klausem a komisařem 

zodpovědným za rozšíření EU Verheugenem. Na dálku proběhla výměna názorů mezi 

Verheugenem a Klausem, když komisař pro rozšíření o Klausovi prohlásil: „Bývalý 

český premiér Václav Klaus je nyní opět velmi aktivní a zastává tezi, že vstup do EU, 

jaká je dnes, není vůbec v zájmu kandidátů. Zastává také tezi, že do unie vůbec ani 

nechce.“152 Klaus toto prohlášení vysvětlil údajnou nervozitou komisařů, kteří se 

obávají přiznat, že o rozšíření nestojí.153 Nepříliš dobré vztahy panovaly mezi těmito 

dvěma státníky také poté, co na podzim v roce 2000 EK vydala další hodnotící zprávu, 

ze které vyšla ČR o něco hůře než Polsko a Maďarsko. Verheugen po výčtu kladných 

prvků z hodnocení pronesl: „Lze-li z toho v ČR někoho vinit, pak je to bývalý premiér 

pan (Václav) Klaus, který záměrně zdržel restrukturalizaci průmyslu,“ pronesl s tím, že 

„ČR ztratila několik let a že pro menšinovou vládu je velmi obtížné to napravit za pouhé 

dva roky“.154 Klaus považuje stejně jako mnoho dalších českých politiků některá 

hodnocení obsažená ve zprávě za „mimořádně necitlivá a také velmi subjektivní“.155 

Mezi další „přestřelku“ mezi Klausem a Verheugenem patří Klausovo označení postoje 

komisaře za „tragické zneužití svého postavení“.156 To se stalo poté, co se měl komisař 

údajně vyjádřit, že v případě volební výhry ODS v dalších volbách, ČR do EU 

nevstoupí.157 Své mezivládní vidění Evropy prosazoval i nadále. Pozitivně se Václav 

Klaus vyjádřil k výslednému summitu EU v Nice, který okomentoval slovy: „Jasně 

prokázal, že v Evropě dominují, dominovat budou národní zájmy, ať si kdo chce říká, 

co chce, a ať někdo pořád sní o tom, že národy a státy zmizí a zbude jenom jedna jediná 

Evropa. Myslím, že to tento summit prokázal naprosto jasně a je to dobře,“158 řekl 

Klaus. V pořadu televize Nova Sedmička se předseda Parlamentu Klaus vyjádřil 

k tomu, jak členské země podle něj přijmou východní rozšíření. Podle Klause to bude 

                                                 
150 Ibid. 
151 V. Klaus označil zprávy o davoské při s komisařem Evropské unie za zveličené. In Hospodářské 
noviny, publikováno dne 6. února 1996.  
152 Klaus: V Bruselu vládne nervozita. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 13. července 2000. 
153 Ibid. 
154 Verheugen: Česká reakce na zprávu je nepochopitelná. In CTK - Hlavní zprávy - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 9. listopadu 2000.  
155 Zeman i Klaus mají konkrétní výhrady k určitým částem hodnotící zprávy EK. In Mladá fronta Dnes - 
Regionální přílohy,  publikováno dne 11. listopadu 2000.  
156 Klaus opět kritizuje Verheugena. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 1. října 2001.  
157 Ibid. 
158 Klaus: Summit EU ukázal složitost integračního procesu. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
11. prosince 2000.  
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spíše tzv. „adopce cizího dítěte“ než „návrat ztraceného syna“, na kterého se všichni 

těší.159 

Při svém setkání s předsedou Evropské komise se však podle slov předsedy 

samotného Václav Klaus nejevil jako euroskeptik. Když se potom se Santerem setkává, 

aby informoval jeho a ostatní komisaře o hospodářských opatřeních české vlády,160 

podle Hospodářských novin bylo jeho vystoupení velmi dobře přijato a oceněno.161 

Santer označuje debatu s Klausem „za velmi otevřenou a plodnou“.162  

Velmi kriticky se Václav Klaus staví k projevu Lionela Jospina, který považuje 

za socialisticky laděný a pro něj a pro jeho stranu naprosto nepřípustný. „Ten projev je 

pozoruhodný. Jospin nejen že nacionalisticky říká, že musí zůstat velká, mocná a silná 

Francie, ale já jsem objevil, že je to socialistický projekt Evropy. Jsem úplně zděšen z 

toho, co je tu napsáno,“ řekl Klaus v narážce na silné levicové tendence textu.163  

O poznání lepší vztahy panovaly mezi Klausem a velvyslancem EK v ČR 

Cibrianem, který nejenže zajišťoval Klausovu cestu a částečně i program v Bruselu, ale 

setkali se také na tzv. evropském obědě, kde konverzovali mimo jiné i o filmu Pelíšky 

jako ilustraci komunistické doby.164 

Co se týče vztahů s německým kancléřem Kohlem, náznaky osobnějšího vztahu 

mezi těmito dvěma státníky jsme z mediálních výstupů nevysledovali. Klaus se neshodl 

s Kohlem ale ani s Chirakem ohledně iniciativy Německa, Británie, Francie a Itálie za 

zdravější ovzduší. Klaus se totiž přiklání k názoru, že „vztah mezi emisemi a 

skleníkovým efektem kolem zeměkoule nelze vědecky doložit“.165 Ku příležitosti 

pětiletého výročí od podpisu česko-německé deklarace však Klaus zveřejnil 

v Hospodářských novinách článek, kde popisuje Helmuta Kohla jako „velkého politika, 

který neváhal použít svou autoritu a prosadit deklaraci na německé politické scéně bez 

ohledu na své momentální zisky či ztráty“.166 

 

 

                                                 
159 Klaus: Vstup ČR do EU bude podmiňovaný a oddalovaný. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
2. ledna 2001. 
160 Česká republika je na dobré cestě k EU. In Hospodářské noviny, publikováno dne 16. dubna 1997.  
161 Ibid. 
162 Ibid.. 
163 Klaus: Evropská obrana je klín proti NATO. In Lidové noviny, publikováno dne 4. června 2001.  
164 Eurorealista Klaus na euroobědě s eurolahůdkami. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 23. června 
2001.  
165 Starý kontinent žádal čisté ovzduší. In Hospodářské noviny, publikováno dne 24. června 1997.  
166 Klaus, Václav. Sny, iluze a Česko-německá deklarace. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
25. ledna 2002.  
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Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra USA/NATO 

 Z mediálních výstupů ani z jiných dokumentů nebylo patrné, že by došlo 

k navázání osobních vazeb mezi Václavem Klausem a představiteli USA/NATO. 

 

2.2.3. Styl diskurzu EU, USA/NATO 

Styl diskurzu EU 

Jako tehdejší předseda vlády se Klaus velmi zasazoval o členství ČR v EU. 

Ostatně to byl právě on, kdo v roce 1996 podával za ČR přihlášku do EU. Bylo to 

v Itálii, která v tu dobu právě předsedala EU a Václav Klaus se nechal slyšet, že předání 

přihlášky považuje za velmi „seriózní krok, který není prázdným gestem“.167 Václav 

Klaus mimo jiné také předsedal vládnímu Výboru pro evropskou integraci, která na 

konci roku 1996 usiluje o posílení příprav na budoucí jednání o vstupu ČR do EU.168 Na 

začátku roku 1995 však vyjádřil také své přesvědčení, že „rozhodnutí o přijetí ČR do 

EU není otázkou naplňování kritérií maastrichtské smlouvy, nýbrž politické vůle.“169  

I přes své přesvědčení o vstupu ČR do EU, byl Václav Klaus považován spíše za 

stoupence mezivládního přístupu, který více respektuje jednotlivé státy170 a také jako 

kritik fungování EU. Tehdejší premiér se stavěl značně kriticky k otázce zemědělské 

politiky EU, kterou označil za bod sporu právě mezi EU a ČR.171 

Při setkání s Prodim Klaus však prohlašuje, že „věří evropskému integračnímu 

procesu, který podle něj přispěje k demokratické, svobodné a prosperující Evropě. 

Český premiér se domnívá, že také při reformě institucí EU bude nalezen dobrý model, 

jenž bude odpovídat zájmům všech Evropanů“.172 Zároveň Klaus vyjádřil názor, že je 

spíše pro „unifikační“ model evropské integrace.173 Václav Klaus se v žádném případě 

neprofiloval jako eurosnílek či eurooptimista a EU označil za nedokonalou instituci 

                                                 
167 Česká republika vítá evropskou integraci. In Hospodářské noviny, publikováno dne 23. ledna 1996.  
168 Vláda chce pečlivější přípravu na vyjednávání o členství v EU. In Hospodářské noviny, publikováno 
dne 10. prosince 1996 
169 Rozhodnutí o přijetí ČR do EU je otázkou politické vůle, říká V. Klaus. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 20. února 1995.  
170 Bez titulku. In Hospodářské noviny, publikováno dne 20. ledna 1995.  
171 Současná agrární politika EU není pro Českou republiku cílem, říká V. Klaus. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 17. února 1995.  
172 Jacques Santer vidí v rozšíření EU historickou šanci pro celou Evropu. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 5. dubna 1996.  
173 Ibid. 



 

 

39 

slovy: „Žádná instituce mezi nebem a zemí není dokonalá a bylo by zázrakem, kdyby 

dokonalá byla jediná instituce, a to Evropská unie,“174 řekl Klaus.  

Klaus se stavěl kriticky také k fungování měnové unie.175 Společný trh a celní 

unii však podporoval.176 Na konferenci v Lucemburku s příznačným názvem „Euro jako 

stabilizátor mezinárodního ekonomického systému“ se Klaus vyjádřil kriticky směrem 

k euru. Poznamenal totiž, že nepřinese pouze výhody, ale také značné náklady.177 Na 

pražské konferenci „Evropa a naše generace“ také Klaus nešetřil kritikou evropské 

integrace. Problémy vidí v „měnové unii, rozbujelosti evropské byrokracie a absenci 

nosných myšlenek, které by na konci tisíciletí pomáhaly utvářet evropský kontinent“.178 

Klaus se oproti prezidentovi Havlovi stavěl proti federativnímu uspořádání EU.179 

V debatě o přistoupení ČR k EU neklade důraz na rychlost, ale na kvalitu a zejména 

prosazení strategických zájmů ČR.180 I přesto, že je Václav Klaus obecně vnímán jako 

velký euroskeptik, on sám toto tvrzení odmítá slovy: „Byl jsme to já, kdo podal 

přihlášku do EU. S mým podpisem. Má ruka ji podala. Moc bych prosil, aby na to 

nebylo zapomínáno.“181 

Na summitu OBSE se Václav Klaus vyjádřil, že je v otázce bezpečnosti pro 

spolupráci mezi NATO, Západoevropskou unií, Radou Evropy a OBSE.182 Případ, kdy 

by jedna konkurovala druhé, pokládá za kontraproduktivní.183  

Zdaleka nesouhlasil se vším, co tzv. přišlo z Bruselu. Stavil se například proti 

evropské směrnici na ochranu zaměstnanců v případě platební neschopnosti 

zaměstnavatele.184 „Není to příspěvek k racionálnímu fungování ekonomiky,“185 

poznamenal Klaus. Během příprav na členství ČR v EU přišel Václav Klaus s kritikou, 

že EU se k ČR chová jako učitel ke svému žákovi. Jako příklad Klaus uvedl nedávno 

zveřejněnou hodnotící zprávu, která byla směrem k ČR dosti kritická. „Vypracovávání 

                                                 
174 Naše přihláška na evropském stole. In Hospodářské noviny, publikováno dne 24. ledna 1996.  
175 V. Klaus by s jednotnou měnou nepospíchal. In Hospodářské noviny, publikováno dne 29. srpen 1996.  
176 Ibid.  
177 Václav Klaus na konferenci v Lucemburku varoval před náklady EU. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 5. prosince 1998.  
178 V. Klaus kritizoval negativní aspekty evropské integrace. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
22. prosince 1998.  
179 CZECH-EU-DISPUTE. In Radio Prague - English News, publikováno dne 5. března 1999.  
180 ODS brzdí přiblížení k EU. In Hospodářské noviny, publikováno dne 31. května 1999.  
181 Klaus souhlasí s Prodim, že by se EU měla rychle rozšířit. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
16. června 1999. In Hospodářské noviny, publikováno dne 15. října 1999.  
182 Dvoudenní summit OBSE diskutuje o budoucím modelu bezpečnosti. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 3. prosince 1996.  
183 Ibid..  
184 V. Klaus směrnici EU nevítá. In Hospodářské noviny, publikováno dne 26. listopadu 1997.  
185 Ibid. 
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těchto posudků bylo jednostranným aktem. Nebyla to spolupráce a skutečné 

partnerství,“186 uvedl Klaus. 

Václav Klaus nepodpořil EU ani v postupu proti Rakousku v roce 2000, když 

prohlásil, že její postup považuje za „bezprecedentní pokus o ovlivňování vnitřní 

záležitosti nezávislé, demokratické země“.187 Podle předsedy ODS je tento postup 

v protikladu „s nejdůležitějšími zásadami EU“.188 Klaus šel dokonce dál, když EU 

kritizovala postup při sestavování rakouské vlády, kde měli zasednout ultrapravicoví 

Svobodní Jörga Haidera. „Já se mohu zlobit, když někdo chce zvenku kárat jednu zemi 

a diktovat ji, kdo má nebo nemá být ve vládě. To už je pro mě konec světa. V takové 

Evropě já bych už skutečně bydlet nechtěl, to už by bylo někam na emigraci,“189 nechal 

se slyšet Klaus. Dokonce označil intervenci EU do vnitřních záležitostí za horší zlo než 

Haider ve vládě.190  

Své mezivládní vidění Evropy prosazoval i nadále. Pozitivně se Václav Klaus 

vyjádřil k výslednému summitu EU v Nice, který okomentoval slovy: „Jasně prokázal, 

že v Evropě dominují, dominovat budou národní zájmy, ať si kdo chce říká, co chce, a 

ať někdo pořád sní o tom, že národy a státy zmizí a zbude jenom jedna jediná Evropa. 

Myslím, že to tento summit prokázal naprosto jasně a je to dobře,“191 řekl Klaus. 

V pořadu televize Nova Sedmička se předseda Parlamentu Klaus vyjádřil k tomu, jak 

členské země podle něj přijmou východní rozšíření. Podle Klause to bude spíše tzv. 

„adopce cizího dítěte“ než „návrat ztraceného syna“, na kterého se všichni těší.192 

Klaus se zasazuje o vstup ČR do EU a věří, že se tak stane společně s Polskem a 

Maďarskem, nicméně prosazuje, aby Češi byli při vyjednávání mnohem bojovnější.193 

Při svém setkání s předsedou EK Prodim se Klaus snaží vysvětlit nelogičnost 

přechodných období pro pracovníky z ČR. V otázce sedmiletých přechodných období 

pro pracovníky z kandidátských zemí se neshodl Klaus s Prodim ani s Verheugenem, 

kteří tuto otázku oproti Klausovi považují za pouhý detail.194 „…kvalitativně, 

                                                 
186 Klaus: Cítíme z EU vztah učitel - žák. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 1. prosince 1999.  
187 Postup Evropské unie vůči Rakousku. In CIA News - CZ, publikováno dne 4. února 2000.  
188 Ibid. 
189 Klaus: Nechci žít v Evropě, která diktuje, kdo má být ve vládě. In Radio Praha - Zprávy, publikováno 
dne 15. února 2000.  
190 Ibid. 
191 Klaus: Summit EU ukázal složitost integračního procesu. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
11. prosince 2000.  
192 Klaus: Vstup ČR do EU bude podmiňovaný a oddalovaný. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
2. ledna 2001. 
193 Nezvykle bojovný Čech - Václav Klaus. In Ekonom, publikováno dne 8. února 2001.  
194 Nezakazujte nám práci v EU, řekl Klaus Prodimu. In Lidové noviny, publikováno dne 7. dubna 2001.  
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psychologicky, symbolicky to považujeme za jednu ... ze čtyř hlavních svobod, na 

kterých byla ... myšlenka EU postavena,“ uvedl Klaus k volnému pohybu pracovníků. 

195 

Na zasedání tzv. Montpelerinské společnosti196 Václav Klaus kritikou směrem 

k EU rozhodně nešetří. EU hodnotí jako tzv. Janusovskou tvář, kde na jednu stranu 

oceňuje vlnu otevírání s prvkem liberalizace a deregulace, zatímco na stranu druhou pro 

něj EU představuje „regulování, poručníkování shora, ochranářství, nejrůznější 

komplikace, nucené standardy, pokus vše zglajchštaltovávat, tzv. harmonizovat...“.197 

Ve svém kritickém přístupu pokračuje i během své návštěvy v Bruselu, kde se staví 

proti prosazení „škodlivého nadnárodního přístupu“.198 

Na každoroční setkání s předsedy parlamentů kandidátských zemí v Bruselu, se 

Václav Klaus před Evropským parlamentem dokonce vyjádřil ve smyslu zastavení 

evropské integrace, jeho slovy „plíživého tichého sjednocování kontinentu“.199 Při 

stejné příležitosti odmítl „poevropšťování bezpečnostní politiky EU“ na základě 

zneužívání útoků z 11. září.200 Tento svůj nadmíru kontroverzní projev musel nakonec 

sám vysvětlovat před Poslaneckou sněmovnou.201 

 I přes dojem, že otázka Benešových dekretů utichla, v dubnu 2002 se Klaus 

nechává slyšet, že pokud nebude záruka EU o zachování Benešových dekretů 

dostatečná, Klaus nedoporučí svým voličům, aby v referendu hlasovali pro vstup do 

unie.202 Dále se kriticky dotýká znovu také zemědělské politiky EU, kterou hodnotí 

slovy „tragická“, „nesnesitelná“ a „neuvěřitelná“.203 „Kvóty o tom, kolik smíme mít 

těchto věcí, jsou nesnesitelné. Jde prostě o diktát neuvěřitelného typu,“ 204 dodává Klaus 

více než kriticky. 

Klausova náklonnost jiným směrem než směrem k EU se ukázala i v otázce 

česko-americké dohody o ochraně a podpoře investic. Nespokojenost EU s touto 

dohodou, nepřesvědčila Klause, který o této otázce vyjednával s americkým 

                                                 
195 Ibid. 
196 Montpelerinská společnost sdružuje liberální ekonomy. 
197 Klaus v Bratislavě hýřil úsměvy, autogramy a euroskepsí. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
10. září 2001.  
198 Václav Klaus se vyslovil proti současné formě evropské integrace. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 21. září 2001.  
199 Klaus se v EP vyslovil proti další evropské integraci. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
5. prosince 2001.  
200 Ibid.  
201 Poslanci kritizují výroky z Bruselu. In Hospodářské noviny, publikováno dne 7. prosince 2001.  
202 Klaus hrozí, že nepodpoří vstup do EU. In Lidové noviny, publikováno dne 24. dubna 2002.  
203 Ibid. 
204 Ibid. 
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velvyslancem Stapletonem, EU ustoupit.205 Naopak, Klaus Stapletona ujistil, že ČR 

dohodu o investicích nezruší.206  

 

Styl diskurzu USA/NATO 

Na začátku druhé poloviny devadesátých let se Václav Klaus stavil ke vstupu 

ČR do NATO skepticky, a to zejména s ohledem na ekonomickou stránku věci. Podle 

deníku Hospodářské noviny si jako ekonom totiž dokáže spočítat, kolik bude zajištění 

bezpečnosti po přistoupení do NATO stát.207 Z této obavy pak vyplynul i rozpočet na 

obranu navržený Klausem, který podle amerického časopisu zdaleka nestačí na dosažení 

kritérií, jež je třeba splnit pro vstup do NATO.208 Po kritice ze zahraničí si nejen Václav 

Klaus, ale většina politiků uvědomila nutnost navýšit podíl vojenských výdajů na HDP. 

„ČR si nemůže dovolit být zemí, která nemá sílu, odvahu a přesvědčení, že musí hájit 

sama sebe, a bude proto muset v dalších letech dát ze státního rozpočtu více prostředků 

na armádu,“209 poznamenal krátce na to Klaus k tématu.  

Na druhou stranu však na kongresu Nové atlantické iniciativy v Praze vystoupil i 

Václav Klaus, který varoval před nebezpečím izolacionalismu na obou březích 

Atlantského oceánu.210 Jinými slovy se vyslovil pro další rozšiřování jak 

Severoatlantické aliance, tak EU. V roce 1996 už na dvoudenním summitu OBSE, kde 

Václav Klaus zastupoval nemocného prezidenta, vyjádřil vůli stát se součástí NATO, 

ale také EU a také „odhodlání plně se účastnit jejich aktivit“.211 

Václav Klaus podporoval vstup ČR do NATO a jel získat podporu například i do 

Kanady212 a Dánska213, což se mu také povedlo. Klaus pro kanadské noviny řekl, že 

chápe členství ČR v NATO jako „poslední gesto, poslední symbolickou událost 

stvrzující, že minulost je navždy pryč, že je navždy pryč spojení se starým ruským 

                                                 
205 Klaus ujistil Stapletona, že ČR nezruší dohodu o investicích. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
28. května 2002.  
206 Ibid. 
207 Debata o rozmístění jaderných zbraní v ČR. In Hospodářské noviny, publikováno dne 15. března 1996.  
208 Česká republika se přihlásila ke svému dílu nákladů v NATO. In Hospodářské noviny, publikováno 
dne 2. prosince 1996.  
209 Nízký vojenský rozpočet ohrožuje náš vstup do NATO. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
9. prosince 1996.  
210 Pražská deklarace požaduje silnější partnerství mezi Evropou a Amerikou. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 13. května 1996. 
211 Dvoudenní summit OBSE diskutuje o budoucím modelu bezpečnosti. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 3. prosince 1996.  
212 Václav Klaus splnil cíl své cesty do Kanady. In Hospodářské noviny, publikováno dne 24. února 1997.  
213 Dánsko podpoří vstup ČR do EU a NATO. In Hospodářské noviny, publikováno dne 24. září 1997.  
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impériem“.214 Václav Klaus promluvil před vedením Aliance o vůli ČR vstoupit do 

NATO, kterou považuje za organizaci, která je schopna „bránit území svých členských 

zemí a demokratické hodnoty euroamerické civilizace, k níž ČR vždy náležela“.215  

Jako zastánce členství v NATO se Václav Klaus ukázal, když ocenil Clintonovo 

prohlášení ohledně vyzvání Polska, Maďarska a ČR ke vstupu do Aliance. Dodal také, 

že ČR je „připravena nést veškeré povinnosti i náklady spojené s plným členstvím země 

v NATO“.216 Vstup ČR do NATO považuje za „historickou událost, která zemi 

definitivně zakotví v euroatlantickém prostoru a poskytne bezpečnostní záruky“.217 

Svou náklonnost vyjádřil Klaus také v momentě, když vyzval všechny politické strany, 

aby pro vstup ČR do NATO vyjádřila souhlas.218 

Postupem času také považuje za zásadní růst výdajů na obranu a za jejich růst se 

zaručil.219 Klaus byl premiérem, když vláda schválila tzv. Informaci o jednáních mezi 

ČR a organizací Severoatlantické smlouvy.220 Informoval veřejnost, že nejpozději  

15. listopadu zašle tajemníkovi Aliance dopis potvrzující český zájem o vstup do 

NATO.221 Velmi pozitivně se pak vyjádřil, když tzv. letter of intent nebo-li záměr ČR 

vstoupit do NATO odeslal.222 Klaus tento okamžik označil za „historický“.223  

 Budoucím aliančním partnerům se pak jal vysvětlovat záměr přistoupení ČR 

v NATO, když v rámci své návštěvy ve Spojených státech prohlásil, že „ve vztahu k 

NATO nechce být ČR jen konzumentem, ale že je připravena platit“.224 Snažil se zde 

totiž získat podporu amerických senátorů pro vstup ČR do NATO.225 Své přesvědčení o 

důležitosti vstupu a jednání o členství ČR v NATO vyjádřil, když označil 

za nepřípustné, aby „kdokoliv dával přednost přípravě budoucích partií politické 

soutěže před otázkou vstupu do Aliance“.226 

 Postupem času, řekněme s blížícím se členství ČR v NATO a po jejím vstupu, 

nastává v postoji Václava Klause směrem k Alianci jakýsi zlom. V roce 1998 se 

                                                 
214 Ze zahraničního tisku. In Hospodářské noviny (In Ottawa Citizen), publikováno dne 21. února 1997.  
215 Co česká vláda žádá od NATO a co nabízí? In Hospodářské noviny, publikováno dne 15. dubna 1997 
216 V. Havel: Přijetí do NATO je téměř jisté. In Hospodářské noviny, publikováno dne 16. června 1997.  
217 Ibid. 
218 Zdrženlivost občanů ke vstupu do NATO může zmírnit shodný postoj politiků. In Hospodářské 
noviny, publikováno dne 25. června 1997.  
219 Růst výdajů na obranu je prý zásadní. In Hospodářské noviny, publikováno dne 8. září 1997.  
220 Jednání o vstupu do NATO začnou už brzy. In Hospodářské noviny, publikováno dne 18. září 1997.  
221 Ibid.  
222 Podíl země na rozpočtu aliance bude 0,9 procenta - ČR odeslala NATO oficiální přihlášku.  
In Hospodářské noviny, publikováno dne 6. listopadu 1997.  
223 Ibid.  
224 V. Klaus v USA. In Hospodářské noviny, publikováno dne 11. listopadu 1997.  
225 Ibid..  
226 Každý svoji polívčičku. In Ekonom, publikováno dne 13. listopadu 1997.  
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vyjadřuje k útoku na Irák značně nejasně slovy: „Je mi líto, že v této chvíli, v době 

mimořádných ekonomických problémů v celém světě, došlo k vojenskému zásahu. Na 

druhé straně sdílím obavy z výroby a rozšiřování zbraní hromadného ničení v zemích s 

autoritativními nedemokratickými režimy a není sporu o tom, že vláda Saddáma 

Husajna mezi ně patří. A chci také říci, že zatím nemám dost informací o odůvodněnosti 

tohoto zásahu v tuto chvíli“.227 

 Zklamání vyjádřil Klaus v otázce vojenského řešení krize v Kosovu. Je totiž 

přesvědčen, že nebyly využity všechny prostředky vedoucí k mírovému řešení krize.228 

Na významu toto vyjádření nabylo zejména proto, že se odehrálo přibližně týden po 

přistoupení ČR do NATO. Po účasti na výročním summitu NATO se Klaus vyjádřil 

kriticky ohledně jeho závěrů, které označil za slabé. „Názor typu zesílit bombardování a 

zavést embargo na ropu - to se mi zdá názor trochu slabý. Když to přeženu, tak by 

mohlo jít o názor na úrovni setkání náměstků ministrů zahraničí zemí NATO. Na to, že 

to je summit po padesáti letech existence NATO, je to výsledek relativně hubený,“229 

ohodnotil výstupy summitu Klaus. Ve svém kritickém tónu Klaus pokračoval i v dalších 

dnech, když se negativně stavil k rozhodnutí Aliance donutit leteckými útoky 

jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče k přijetí mírového plánu pro 

Kosovo.230 Dokonce se vyjádřil, že Alianci (respektive politikům stojícím v jeho čele) 

jde pouze o zachování tváře, nikoliv o původní cíle  a že celou situaci na Balkáně 

hodnotí příliš povrchně. 231 

 Nicméně i přes relativně nedávný „rozruch“ ohledně Klausových slov zklamání 

nad útokem NATO v Jugoslávii, při setkání s generálním tajemníkem v zimě 2001 

potvrzuje Klaus, že si ČR uvědomuje závazky plynoucí z členství.232 Při své schůzce 

s delegací americké Sněmovny reprezentantů v červnu 2001, se vyjádřil k otázce 

                                                 
227 Několik hodin dopředu věděla česká strana o přípravách útoku na Irák - Politici útok s výhradami 
schvalují. In Hospodářské noviny, publikováno dne 18. prosince 1998.  
228 Václava Klause vojensky zásah NATO v Jugoslávii zklamal. In Radio Praha - Zprávy, publikováno 
dne 25. března 1999.  
229 Klaus: Závěr washingtonského summitu NATO je slabý. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
26. dubna 1999.  
230 NATO jde jen o zachování vlastní tváře, řekl Klaus. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne  
22. května 1999.  
231 Ibid.  
232 Klaus: ČR si uvědomuje závazky plynoucí ze členství v NATO. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 22. února 2001.  
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budování evropských obranných sil tak, že to považuje za „vrážení jistého klínu mezi 

NATO a Evropskou unii“.233 

Záhy po útocích z 11. září se Klaus spolu s Petrem Nečasem nechávají slyšet, že 

by ČR měla co nejrychleji dát najevo, že se „připojuje k postupu NATO a splní všechny 

závazky plynoucí z členství v Alianci“234 a bezprostředně po útocích na Spojené státy 

Klaus vyjadřuje svůj názor, že v tomto případě je „použití síly nezbytné“235 a v prosinci 

2001 pak svolává mimořádnou schůzi k vyslání vojáků.236 

Pozitivně působila i Klausova účast na besedě se studenty, který spolu 

s Alexandrem Vondrou vysvětloval podzimní summit NATO.237  

 

2.2.4. Závěr 

Systematické interakce EU, USA/NATO 

 Václav Klaus s ohledem na funkce, které zastával byl v pravidelném kontaktu 

s představiteli evropských institucí a také s přestaviteli Německa. O významnějších 

interakcích s francouzskou stranou nebyly dohledány žádné konkrétní údaje. V případě 

Václava Klause můžeme konstatovat, že systematické interakce probíhaly. 

 Jako předseda vlády se stejně jako v případě EU pravidelně setkával 

s představiteli USA i NATO. Události jakým například bylo přistoupení ČR k NATO či 

summit NATO v Praze k pravidelným schůzkám jen přispívaly.  

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

 Co se týče osobních vztahů Klause a představitelů EU (potažmo Francie, 

Německa) v průběhu analýzy mediálních výstupů a oficiálních dokumentů nebyly 

prokázány žádné náznaky o navázání bližších vztahů. Spíše naopak. Mezi některými 

z představitelů panovaly vztahy spíše problematické (komisař Verheugen). Jen 

v případě kancléře Kohla se Klaus vyjádřil nadmíru pozitivně k jeho osobě. Vzhledem 

                                                 
233 Klaus: Idea evropské obrany je pokusem vrazit klín mezi NATO a EU. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 2. června 2001. 
234 Členské státy Severoatlantické aliance se shodly … . In Radio Praha - Zprávy, publikováno dne  
13. září 2001.  
235 Postoj Česka je i po útoku neměnný. In Hospodářské noviny, publikováno dne 8. října 2001.  
236 Klaus svolal na středu mimořádnou schůzi k vyslání vojáků. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
14. prosince 2001.  
237 Václav Klaus s Alexandrem Vondrou vysvětlovali žákům význam podzimního summitu NATO.  
In Radio Praha - Zprávy, publikováno dne 29. dubna 2002.  
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k tomu, že však převažovaly spíše vztahy konfliktní, došli jsme ke shodě, že osobní 

vztahy v tomto případě neproběhly. 

 V případě strany USA/NATO, zde nebyl dohledán žádný relevantní materiál, 

který by dokazoval bližší vztahy s představiteli USA/NATO. 

 

Styl diskurzu EU, USA/NATO 

 I přestože, jak sám Václav Klaus často připomínal, byl to on, kdo podal 

přihlášku ČR do EU, na základě provedené analýzy se přikláníme spíše k názoru, že 

Klausův styl diskurzu směrem k EU byl spíše negativní. Jinými slovy Václav Klaus sice 

podporoval vstup ČR do EU, ale do „jiné“ EU než tehdy existovala. Zároveň z výše 

uvedeného můžeme konstatovat, že byl silně zaměřen na domácí scénu a na národní 

zájmy.  

 I přes počáteční kladný diskurz směrem k USA/NATO, musíme konstatovat, že 

po vstupu země do NATO nabyl převážně negativního rázu. Kritika zahraničních misí 

Aliance a její počínání zde bylo hlavním bodem Klausovy kritiky.  

 

Tabulka 2: Socializace Václava Klause 

  
systematické 

interakce 
osobní 
vztahy 

styl 
diskurzu 

socializace 

EU � x x NE 

NATO � x x NE 
 

Z provedené analýzy mediálních výzkumů a oficiálních dokumentů jsme došli 

k závěru, že Václav Klaus nebyl socializovaný ani jedním směrem, tedy ani k EU, ani 

k USA/NATO.  

 
 

2.3. Cyril Svoboda 

Pozice Cyrila Svobody k invazi do Iráku 

Osobní názor v té době ministra zahraničí nebylo jednoduché vysledovat 

vzhledem k jeho diplomatickému vyjadřování jménem celé ČR, které bilancovalo mezi 

stanoviskem EU a USA/NATO. K otázkám kolem Iráku vyjadřuje obezřetně: „Operace 

by měla být zahájena na základě vůle Rady bezpečnosti. Nemůžeme ale vyloučit, že se 
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tak stane bez rozhodnutí OSN.“238Až na konci února 2003 Svoboda vyjadřuje svůj 

osobní názor, když nepřímo podpořil útok na Irák bez další činnosti inspektorů.239 

„Máme šanci být aktivními účastníky, nebo se stát oběťmi. A navíc, přestat být 

důvěryhodnými partnery,“240 dodal Svoboda v rozhovoru pro slovenský deník Pravda.  

 

2.3.1. Systematické interakce EU, USA/NATO 

Systematické interakce EU 

Vzhledem k funkci hlavního vyjednavače pro vstup ČR do EU a postu ministra 

zahraničí, mediálních výstupů z tohoto období týkající se EU a Cyrila Svobody bylo 

výrazně více než u jiných českých zahraničně-politických elit. Právě otázek a podmínek 

vstupu ČR do EU se týkala velká většina ze Svobodových jednání se svými 

zahraničními protějšky.  

Co se týče systematických interakcí, značně intenzivní vztahy navázal Svoboda 

v roli hlavního vyjednavače českého vstupu do EU s Německem, když s německými 

představiteli jednali nejen o vstupu, ale zejména o česko-německé deklaraci. Ta byla 

otázkou zejména roku 1997 a 1998. Příkladem takového setkání může být takzvaný 

protipovodňový summit z 18. srpna 2002, kdy v Berlíně o pomoci zemím střední 

Evropy postiženým záplavami diskutovali představitelé EU s premiéry postižených 

zemí a hostitelem - německým kancléřem Gerhardem Schröderem.241 Tato nešťastná 

situace paradoxně přispěla podle slov Svobody i Verheugena k vylepšení vzájemných 

česko-německých vztahů.242 

 Jako hlavní vyjednavač byl Cyril Svoboda v pravidelném kontaktu s výše 

jmenovaným komisařem pro rozšíření Günterem Verheugenem.243 Verheugen zavítal 

jak do ČR, tak Svoboda do Bruselu. Během Svobodovy první bruselské návštěvy došlo 

například jak k setkání s komisařem pro rozšíření, tak s vysokým představitelem EU pro 

zahraniční politiku Javierem Solanou a předsedou zahraničního výboru EP Elmarem 

                                                 
238 Ibid.  
239 K čemu neměl ministr Svoboda mandát. In Právo, publikováno dne 18. února 2003.  
240 Ibid.  
241 Verheugen ve čtvrtek navštíví Prahu, zajímat se bude o povodně. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 26. srpna 2002.  
242 Nevidím žádnou překážku vašeho vstupu do EU. In Právo, publikováno dne 30. srpna 2002.  
243 Verheugen ve čtvrtek navštíví Prahu, zajímat se bude o povodně. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 26. srpna 2002 
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Brokem.244 Kromě komisaře pro rozšíření došlo mimo jiné i na setkání s komisařem pro 

administrativní reformu Neilem Kinnockem, se kterým Svoboda vyjednával ohledně 

reformy české státní správy a náboru českých pracovníků do institucí EU.245 V druhém 

pololetí roku 2002 se Svoboda během rozhovorům o rozšíření EU setkává i 

s představiteli předsednické země, tedy s představiteli Dánska, kterým vysvětluje české 

zájmy v rámci rozšiřování.246  

 

Systematické interakce USA/ NATO 

Vzhledem k funkcím, které Cyril Svoboda od roku 1996 zastával, nedošlo 

k významěnjším interakcím se stranou USA/NATO. Cyril Svoboda plnil od roku 1996 

do roku 1998 funkci náměstka ministra zahraničních věcí, přičemž byl v roce 1997 

určen hlavním vyjednavačem ČR pro vstup do EU. Od roku 1998 zastával krátkodobě 

funkci ministra vnitra ČR, poté byl poslancem a odborným asistentem na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy. Až do roku 2002 tedy vzhledem k výše zmíněným 

důvodům nedocházelo k intenzivnějším interakcím mezi Cyrilem Svobodou a stranou 

USA/NATO. Od poloviny roku 2002 zastával potom funkci ministra zahraničí, v rámci 

které se začal intenzivněji setkávat s představiteli USA/NATO. 

Na základě mediálních výstupů jsme došli k následujícím informacím. Cyril 

Svoboda se během námi sledovaného půl roku velmi často setkával s tehdejším 

generálním tajemníkem NATO Georgem Robertsonem a to ať už kvůli přípravám na 

blížící se summit NATO247 či kvůli irácké otázce248. Summit NATO posloužil pro 

Cyrila Svobodu jako ideální místo pro setkání se svým americkým protějškem Colinem 

Powellem, aby projednali bezvízový pobyt občanů USA po dobu devadesáti dnů.249 

 

                                                 
244 Ministr Svoboda a komisař Verheugen se sešli k večeři. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 30. 
září 2002.  
245 Pět set lidí do úřadů Unie. In Právo, publikováno dne 9. prosince 2002.  
246 Cyril Svoboda jedná v Dánsku o rozšíření EU. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 4. října 2002.  
247 Barták, Karel. Ministr Svoboda a komisař Verheugen se sešli k večeři. In ČTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 30. září 2002. 
248 Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda navštíví Spojené státy. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
5. března 2003.  
249 Američané zdražili víza, protože do USA cestuje méně lidí. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
2. prosince 2002.  
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2.3.2. Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU 

I přestože se Svoboda setkával se svými evropskými protějšky více, než 

kterýkoliv jiný český politik, mediální výstupy nepoukázaly na navázání výraznějších 

vzájemných osobních vazeb.  

Vyjádření osobnějšího typu směrem k Cyrilu Svobodovi přišlo právě od 

komisaře Verheugena. Zejména v souvislosti s Benešovými dekrety se dostali  

G. Verheugen spolu s Cyrilem Svobodou do velmi těšného kontaktu. Podle slov 

komisaře dochází k využívání tzv. tiché diplomacie. „Český ministr zahraničí má moje 

číslo na mobil, já zase jeho (…) Jsme tedy kdekoli navzájem dosažitelní a také se toho 

využívá,“250 uvedl Verheugen. Pokud bychom ale mohli soudit, přikláníme se k názoru, 

že se spíše jednalo o užší vztahy pracovního než osobního charakteru.  

 

Osobní vazby s představiteli socializujícího aktéra NATO/USA 

Cyril Svoboda se (spolu se svými kolegy Tvrdíkem a Vondrou) sešel 

s generálním tajemníkem NATO Georgem Robertsonem i při  méně oficiální události 

jakou bylo například předávání cen dětem za jejich výtvarná díla na téma „svět 

v bezpečí“ v Černínském paláci.251 Zároveň však neměli problém se shodnout například 

na konkrétnějších krocích reformy Aliance.252 

 

2.3.3. Styl diskurzu Svoboda EU, USA/NATO 

Styl diskurzu Svoboda EU 

S ohledem k funkci, kterou v letech 1997-1998 Svoboda zastával, jeho názory 

ohledně EU byly slyšet více než názory kohokoliv jiného. Již v roce 1997 se Svoboda 

ukázal jako zastánce vstupu ČR do EU, přičemž vyjadřoval své hluboké přesvědčení 

ohledně připravenosti ČR na vstup do EU, když předpokládal, že ČR bude připravena 

do konce roku 2000.253 Cyril Svoboda se svým chováním i slovy stal také velkým 

propagátorem EU v ČR a to jak v rámci formálních událostí, tak i prostřednictvím méně 

                                                 
250 Verheugen: dekrety nebrání vstupu do EU. In Právo, publikováno dne 17. října 2002.  
251 Robertson a Havlová předali ceny, NATO chválí i Mach s Šebestovou. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 22. listopadu 2002.  
252 Robertson a Svoboda se ujistili, že příprava summitu běží hladce. In ČTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 1. října 2002.  
253 Do EU do roku 2005? In Hospodářské noviny, publikováno dne 10. září 1997.  
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formálních akcí jakým bylo například první veřejné fórum o EU v Plzni. To mělo za 

úkol zvýšit dosud velmi malé povědomí o EU v ČR.254 Stejně tak se díky své pozici stal 

hlavní tváří propagace kampaně v ČR před referendem o vstupu ČR do EU. 255 

Cyril Svoboda se nejen ze své pozice profiloval jako velký zastánce EU jako 

takové. V době velké polemiky ohledně EU samotné, se i přes rozsáhlou kritiku EU na 

českém politickém poli, Svoboda jasně vyslovuje pro unii.256 Stejně tak se postavil proti 

Klausovým výrokům v Evropském parlamentu v prosinci roku 2001, kdy Klaus 

„pohanil“ integrační proces unie.257 „Odmítáme útok na samotné fungování Evropské 

unie jako instituce,“ řekl na tiskové konferenci na adresu ODS Svoboda.258 Zasazoval se 

také nejen o členství ČR v EU jako takové, kladl zároveň důraz na co nejrychlejší 

přistoupení.259 

Jako hlavní vyjednavač vstupu ČR do EU hájil Svoboda značně neoblomně 

české zájmy, jako tomu bylo v případě sporu s EU o kvóty na dovážená jablka z EU260 

či nízkých výrobních kvót pro české zemědělce.261 Ve finanční otázce zůstal Svoboda 

spolu se zbytkem vyjednávacího týmu také neoblomný až do konce a jen těžko by mohl 

někdo říci, že Svoboda „skáče, jak EU píská.“ Věrný českým zájmům zůstává Svoboda 

i nadále, což prokazuje i během svého jednání s protějšky ze zemí „patnáctky“. „Česko 

neslevuje ze svých pozic, pokud jde o budoucí finanční postavení v Evropské unii,“262 

prohlásil. Stejně tak se ale Svoboda vymezil vůči analýze Benešových, která hovoří  

o vhodnosti morální omluvy. „Jakou pozici zaujme k tomuto posudku, popřípadě k 

průběžné zprávě, kterou dostaneme z Evropské komise, vláda, je naše věc,“ řekl šéf 

české diplomacie.263  

Zároveň se ale Svoboda snaží o zlepšení své jazykové vybavenosti k docílení 

lepší komunikace se svými evropskými kolegy. V červenci 2002 v rozhovoru pro 

                                                 
254 První veřejné fórum o vstupu do EU. In Hospodářské noviny, publikováno dne 20. listopadu 1997.   
255 Svoboda: Chci přes sto milionů na propagaci EU. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
19. července 2002.  
256 Vážení čtenáři. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 21. srpna 2001.  
257 Poslanci kritizují výroky z Bruselu. In Hospodářské noviny, publikováno dne 7. prosince 2001.   
258 Strašení vstupem do Evropské unie (EU) ze strany ... In CIA News - CZ, publikováno dne 14. prosince 
2001.  
259 Svoboda pro rychlou integraci ČR do EU a dobré vztahy se sousedy. In ČTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 14. ledna 2002. 
260 Cyril Svoboda: Spor o jablka je výzvou pro ČR i EU k dalšímu vyjednávání - V kauze jablek vláda 
neustupuje. In Hospodářské noviny, publikováno dne 23. března 1998.  
261 Podle ministra Svobody zbývá s EU dojednat hlavně otázku zemědělství a rozpočtu. In Radio Praha - 
Zprávy, publikováno dne 2. října 2002.  
262 Ministr Svoboda "patnáctce" vyložil, ze Česko neslevuje ze svých pozic. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 1. října 2002.  
263 Omluva je naše věc, říká ministr Svoboda. In Plzeňský deník, publikováno dne 2. října 2002.  
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Lidové noviny přiznal, že se před rokem začal učit francouzštinu (a to i přesto, že 

plynně ovládá anglický jazyk), aby odstranil komunikační bariéry všeho typu při 

jednání se svými kolegy na evropské úrovni.264 

U Svobody jsem však také zaznamenali občasné námitky k EU. Za absurdní 

například označil názor ohledně odlivu českých pracovních sil do Německa a obavu, že 

by to ohrozilo trh práce v Německu. Zároveň se vyjádřil, že to považuje za velmi 

citlivou politickou záležitost a že doufá, že se to podaří vyjednat.265   

 

Styl diskurzu Svoboda USA/NATO 

Cyril Svoboda nebyl při vyjednávání vstupu ČR do NATO. S členstvím ale plně 

souhlasil i spolu s povinnostmi, které z členství vyplývají. „ČR je plnohodnotným 

členem Severoatlantické aliance a my jsme do ní vstoupili s vědomím solidarity pro 

případ našeho ohrožení. A stejně tak aliance může žádat naši solidaritu při jiných 

akcích. Rozhodně bychom měli respektovat její vůli vzešlou z rozhodovacího 

mechanismu. I kdyby to mělo znamenat nasazení vojáků,“266 vyjádřil se Svoboda 

v diskuzi o nasazení českých vojáků v rámci pozemní operace v Jugoslávii v roce 1999. 

Následující relevantní mediální výstup vůči problematice USA/NATO přišel od 

Cyrila Svobody až se zářím roku 2001, tedy s teroristickými útoky na Spojené státy, 

když reagoval na započatou odvetu Spojených států proti Usáma bin Ládinovi. Podle 

Svobody se podobný sled událostí dal očekávat a doufá, že útoky budou vedeny 

výhradně na cíle spojené s podporu terorismu nebo na takové, kde se teroristé přímo 

nacházejí.267 Zároveň zdůraznil, že úlohou politiků v tomto momentě je přesvědčovat 

občany o tom, co je demokracie, i kdyby se jednalo o věci, které nechtějí slyšet.268 

Nezapomněl vyjádřit také nepřímou podporu odvety, když poznamenal: „Musí se 

nasadit všechny prostředky, i kdyby trvala velmi dlouho.“269 Se Spojenými státy byl 

také za jedno ohledně přestěhování Rádia Svobodná Evropa, aby mohlo bezpečněji 

vysílat pro Afghánistán.270 

                                                 
264 Budu spokojen i s těsnou podporou pro EU. In Lidové noviny, publikováno dne 19. července 2002.  
265 Zvláštní vztahy ke Slovensku brzdí jednání o vstupu do unie - Práce v EU je pro nás nejistá.  
In Hospodářské noviny, publikováno dne 29. května 2000.  
266 Pravice stojí za prezidentem. In Hospodářské noviny, publikováno dne 28. dubna 1999.  
267 Postoj Česka je i po útoku stejný. In Hospodářské noviny, publikováno dne 8. října 2001.  
268 Politici: Boj s teroristy bude dlouhý. In Hospodářské noviny, publikováno dne 5. října 2001.  
269 Ibid. 
270 Svobodná Evropa se má přestěhovat, shodují se politici. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
9. listopadu 2001.  
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V létě v roce 2002 byl Cyril Svoboda dotazován na svůj postoj v případě útoku 

USA na Irák. Svoboda reagoval v tom smyslu, že s USA nemáme jen dobré vztahy, ale 

zároveň jsme členy NATO a Spojené státy jsou našimi spojenci.271 Z odpovědi můžeme 

vysledovat, ač nepřímo, podporu USA v jejich jednání ze strany tehdejšího ministra 

zahraničí ČR.  

Velmi pozitivně se Svoboda stavěl k budoucímu rozšíření Aliance, o kterém se 

mělo rozhodnout právě na summitu NATO v Praze na podzim roku 2002. Vyjádřil 

přání, aby se NATO rozšířilo o co nejvíce zemí.272 I přestože se Cyril Svoboda vyjádřil, 

že vojenskou operaci v Iráku nevidí jako optimální řešení, zdráhal se odpovědi, zdali by 

se ČR na případně vojenské invazi podílela. „Jsem zastáncem myšlenky, že vojenská 

operace není optimálním řešením, na druhé straně je potřeba, aby Bagdád byl přinucen 

umožnit návrat zbrojním kontrolorům OSN,“273 uvedl Svoboda. V této linii pokračuje i 

v dalších dnech, kdy vyjadřuje přání, aby se celá záležitost obešla bez vojenského 

konfliktu a aby se našla jiná forma nátlaku než vojenská.274  

I přestože Cyril Svoboda dál podmiňuje českou účast v invazi do Iráku rezolucí 

Rady bezpečnosti, v prosinci 2002 přichází s návrhem, že by se invaze kromě 

protichemických expertů mohla zúčastnit i jiná česká specializovaná jednotka.275 

Připouští také, že česká účast nebude masivní, a proto by se specializace mohla hodit.276  

2.3.4. Závěr 

Systematické interakce EU, USA/NATO 

S ohledem na funkce, které Cyril Svoboda během sledovaného období zastával, 

docházelo mezi ním a evropskými představiteli k intenzivním interakcím. Jako hlavní 

vyjednavač vstupu ČR do EU neměl Svoboda nouzi o schůzky s vysokými představiteli 

EU, ale také Německa, se kterými dojednával tzv. česko-německou deklaraci 

S představiteli USA/NATO se začal Cyril Svoboda intenzivněji setkávat až jako 

ministr zahraničí, nikoliv předtím. Důvod intenzivního setkávání od poloviny roku 2002 

byl zejména připravovaný summit NATO v Praze a také otázka Iráku.  

                                                 
271 Přisuzujeme si větší význam, než máme. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 24. července 2002.  
272 Čeští představitelé chtějí do NATO co nejvíc zemí. In Radio Praha - Zprávy, publikováno dne  
29. července 2002.  
273 Špidla, Svoboda: Vojenská operace v Iráku není optimálním řešením. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 26. srpna 2002.  
274 Česko nechce útok na Irák. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 6. září 2002.  
275 Svoboda: Do operace v Iráku by se mohli zapojit nejen chemici. In ČTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 17. prosince 2002.  
276 Ibid.  
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Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Pokud bychom měli hovořit o osobních vazbách mezi Svobodou a představiteli 

EU, jen těžko bychom takové hledali. Když komisař Verheugen hovořil o tom, že 

vlastní Svobodovo telefonní číslo, šlo pouze o těsné pracovní vtahy nikoliv vztahy 

osobního charakteru.  

I přestože se Svoboda během svých setkání spolu s představiteli USA/NATO 

účastnil i méně formálních a pracovních aktivit, o osobních vazbách mezi nimi se 

hovořit nedá.  

 

Styl diskurzu EU, USA/NATO 

Hovoříme-li o Svobodově styl diskurzu směrem k EU, i přestože podporoval 

české členství v EU, je také nutné brát v potaz, že Svoboda neoblomně hájil české 

zájmy při vyjednávání českého přistoupení a také nesouhlasil se vším „bruselským“. 

Z tohoto důvodu (jak už bylo předznamenáno v metodologické části) neoznačujeme 

Cyrila Svobodu označit jako plně socializovaného směrem k EU. 

Jako ministr zahraničí se směrem k USA/NATO vyjadřoval kladně, přičemž v 

členství ČR v Alianci spatřoval nejen výhody, ale také závazky z něj plynoucí. Otázka 

solidarity vůči ostatním zemím Aliance mu v žádném případě nebyla cizí. I když 

Svoboda prohlašoval slova podpory vůči Spojeným státům, na otázky, zdali ČR 

poskytne i vojenskou podporu, se zdráhal odpovídat a českou účast podmiňoval rezolucí 

Rady bezpečnosti. Na začátku roku 2003 už Svoboda ve své rétorice nabýval na 

razantnosti, kdy v irácké otázce dává na výběr mezi tím být obětí či důvěryhodným 

partnerem. Velký důraz kladl na transatlantické spojení a své odpovědi téměř vždy 

formuloval tak, aby se ČR umístila někde mezi EU a NATO. Svobodův styl diskurzu 

směrem k USA/NATO označujeme za pozitivní.  

 

Tabulka 3: Socializace Cyrila Svobody 

  
systematické 

interakce 
osobní 
vztahy 

styl 
diskurzu 

socializace 

EU � x x NE 

NATO � x � ANO 
 

 Z provedeného výzkumu můžeme vyvodit závěr, že Cyril Svoboda byl před 

rozhodování o invazi do Iráku socializovaný směrem k USA/NATO.  
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2.4. Vladimír Špidla 

Pozice Vladimíra Špidly k invazi do Iráku 

Osobní názor Vladimíra Špidly je dosti obtížné stanovit, neboť jako tehdejší 

premiér se vyslovoval zejména jménem celé vlády. Vladimír Špidla neustále 

podmiňoval účast českých vojáků získáním mandátu OSN.277 Navíc, když byl Špidla 

dotazován ohledně jeho názoru na tzv. dopis osmi vyjadřující podporu USA, sdělil, že 

nepovažuje za nutné se pod text podepisovat.278 Budeme tedy předpokládat, že jeho 

postoj byl na pomezí mezi stanoviskem EU a USA/NATO, přičemž se snažil sledovat 

zejména národní zájmy ČR. Tento náš předpoklad dokládá i Špidlovo vyjádření se 

ohledně pozice ČR. Uvedl, že zájmem ČR je udržet „co nejlepší spojenecké a politické 

vztahy jak s evropskými sousedy, tak se Spojenými státy“.279 „Oba tyto prvky jsou 

důležité a to je cíl, který sledujeme,“ zdůraznil premiér. Přiznal nicméně, že dosáhnout 

této rovnováhy je pro českou diplomacii obtížné.280 

 

2.4.1. Systematické interakce EU, USA/NATO 

Systematické interakce EU 

Jako ministr práce a sociálních věcí, a stejně potom jako předseda vlády, se často 

setkával se svými zahraničními protějšky nebo přímo vedl delegaci a měl konečné 

slovo. Mediální výstupy k tématu EU a Vladimír Špidla můžeme sledovat až přibližně 

od roku 2001. Navíc během jeho působení jako hlava vlády proběhly dvě velmi 

podstatné události pro ČR. Tím byl summit NATO v Praze a ukončení přístupových 

jednání s EU. V rámci všech těchto událostí hrál Vladimír Špidla významnou roli.  

 V únoru 2002 navštěvuje Špidla Francii, kde se setkává s představiteli vlády. 

Setkává se mimo jiné také s  ministrem pro evropské záležitosti, se kterým probírá 

zejména otázku Konventu EU a rozšiřování EU.281 Před summitem EU a těsně po 

vydání další hodnotící zprávy Evropské komise Vladimír Špidla znovu navštěvuje 

                                                 
277 Senát souhlasí s nasazením AČR v Iráku. In CIA News - CZ, publikováno dne 16. ledna 2003.  
278 Havel se dnes telefonicky loučil Bushem, Robertsonem a Kulanem. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 31. ledna 2003.  
279 Špidla: Postoj ČR k Iráku je uprostřed mezi Evropou a USA. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
20. března 2003.  
280 Ibid. 
281 Špidla jednal v Paříži o rozšiřování EU i o volbách. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
25. února 2002.  
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Francii, kde se setkává jak s hlavou státu, tak se svým protějškem.282 Špidla se 

v listopadu 2002 mimo jiné setkává i s předsedou francouzského Senátu Christianem 

Ponceletem, se kterým diskutoval o irácké otázce, v rámci které docházejí ke shodě. 

Oba souhlasili, že do řešení irácké krize musí být zapojena OSN v co nejvyšší míře.283 

Oba politici však také projednali blížící se rozšíření EU a vzájemné vztahy jejich 

zemí.284 

Špidla se jako ministr práce a sociálních věcí setkával s komisařkou pro tuto 

oblast Annou Diamantopulusovou a řešil s ní přibližování českého a evropského 

řádu.285 V důsledku nešťastných událostí jakými byly povodně v ČR v roce 2001, se 

sešel Vladimír Špidla s předsedou Evropské komise a komisařkou pro životní prostředí 

a humanitární pomoc Margot Wallströmovou.286 Tématem byla finanční pomoc EU na 

tuto ničivou přírodní sílu. S komisařem pro rozšíření se pak setkával častěji, ať už jako 

ministr nebo později jako předseda vlády. Jako nově jmenovaný premiér se Špidla 

vůbec poprvé setkává s šéfem delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrianem287 a 

také s komisařem EK pro rozvojovou politiku.288 

Pražský summit NATO byl příležitostí pro premiéra ČR setkat se mimo jiné 

s mnoha svými evropskými protějšky. Ke schůzce došlo např. s německým kancléřem 

Schröderem.289 Příležitost konání summitu NATO v Praze využívá Špidla jako 

příležitost pro jednání o závěrečných rozhovorech s EU.290 Při konání kodaňské 

schůzky v prosinci 2002 pak Vladimír Špidla několikrát jednal se svým dánským 

protějškem Andersem Foghem Rasmussenem zejména o finančních podmínkách vstupu 

ČR do EU.291 

 

                                                 
282 Český premiér Vladimír Špidla přiletěl na návštěvu Francie. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
10. října 2002.  
283 Špidla: OSN musí být v řešení irácké krize zapojena co nejvíce. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 27. listopadu 2002.  
284 Ibid. 
285 Vláda schválila dokument ČR a EK o politice zaměstnanosti. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 10. května 2000.   
286 Unie chystá pomoc. In Plzeňský deník, publikováno dne 17. srpna 2001.  
287 Cibrian předpokládá, že jednání mezi ČR a EU skončí v tomto roce. In Lidové noviny, publikováno 
dne 2. srpna 2002.  
288 Komisar Nielson bude v Praze vysvětlovat smysl rozvojové politiky. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 10. listopadu 2002.  
289 Špidla jednal se Schröderem. In Právo, publikováno dne 22. listopadu 2002.  
290 Špidla využil summitu NATO k jednání o finálních rozhovorech s EU. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 21. listopadu 2002.  
291 Pětadvacetičlenná EU se po bouřlivém finiši stává realitou. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
13. prosince 2002.  
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Systematické interakce NATO 

Jako ministr práce a sociálních věcí, a stejně potom jako předseda vlády, se často 

setkával se svými zahraničními protějšky nebo přímo vedl delegaci a měl konečné 

slovo. Mediální výstupy k tématu EU a Vladimír Špidla můžeme sledovat až přibližně 

od roku 2001. Navíc během jeho působení jako hlava vlády proběhly dvě velmi 

podstatné události pro ČR. Tím byl summit NATO v Praze a ukončení přístupových 

jednání s EU. V rámci všech těchto událostí hrál Vladimír Špidla významnou roli.  

Vladimír Špidla jako místopředseda vlády často zastupoval premiéra Miloše 

Zemana a setkával se tak i s vysoce postavenými zahraničními státníky. Příkladem 

může být právě setkání s generálním tajemníkem NATO G. Robertsonem v říjnu 2001, 

kdy ho Špidla informoval o vývoji reformy armády.292 V rámci své cesty do USA se 

účastní jednání s členy americké vlády ohledně průběhu bezpečnostních prověrek v ČR. 

Kvůli jejich provádění se totiž USA obávaly s ČR sdílet některá důvěrná data.293 

Nicméně záhy toto téma jednání popřel.294 V rámci své jarní cesty do USA v roce 2002 

jednal Vladimír Špidla s představiteli americké vlády o nadcházejícím summitu NATO 

a spolupráci při protiteroristickém tažení.295 Plánovaná konference o obchodních česko-

amerických vztazích v červnu 2002 měla původně proběhnout i za účasti bývalého 

amerického prezidenta Billa Clintona. Ještě před samotným konáním média srovnávají 

zájem účasti na konferenci ze strany vicepremiéra Špidly a šéfa ODS Václava Klause. 

Shodují se, že Špidla projevil mnohem větší zájem o účast už jen tím, že na pozvání 

velmi rychle reagoval. To se nedalo říct o Klausovi, který ještě na konci května svou 

účast nepotvrdil296 a nakonec pozvání kvůli nedostatku času odmítl.297 

V říjnu 2002 se Špidla už jako premiér vydává do Velké Británie, aby se zde 

sešel s britskými představiteli státu a projednal otázku bezpečnosti EU, NATO a také 

vojenskou spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.298 Během summitu NATO se 

                                                 
292 Špidla informoval šéfa NATO o vývoji reformy armády. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
31. října 2001.  
293 Spojenci se bojí dát Česku citlivá data. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 7. března 2002.  
294 Špidla: Moje návštěva v USA nemá s prověrkami nic společného. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 8. března 2002.  
295 Špidla: Moje návštěva v USA nemá s prověrkami nic společného. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 8. března 2002. 
296 Clinton zajímá víc Špidlu než Klause. In Právo, publikováno dne 28. května 2002.  
297 Bill Clinton do Prahy nepřijede. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 31. května 2002.  
298 Vladimír Špidla bude v Británii jednat o bezpečnosti, EU, NATO a vojenské spolupráci. In Radio 
Praha - Zprávy, publikováno dne 20. října 2002.  
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pak mimo jiné setkává s americkým prezidentem, který přijíždí do ČR den před 

summitem.299  

 

2.4.2. Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU 

Když byla v září 2002 v Německu znovuzvolena sociální demokracie a díky 

tomu se Gerhard Schröder mohl stát znovu kancléřem, Vladimír Špidla to velmi uvítal. 

To dosvědčuje i fakt, že staronovému kancléři zaslal i gratulační telegram.300 

Když Špidla shrnoval jednání se Schröderem, se kterým se setkal v rámci 

summitu NATO, uvedl: „Náš vztah není nekomplikovaný.“301 Nicméně jak sám uvedl, 

na jednání žádné stíny neviděl, neboť se bavili zejména o budoucnosti.302  

Jako želízko v ohni vsadila ČR na Vladimíra Špidlu při finálních jednání s EU, 

která byla dosti dramatická ohledně vyjednávání posledních českých požadavků.303 

Díky své neoblomnosti, ba dokonce drsnosti, si Špidla vysloužil i tvrdou kritiku ze 

strany generálního ředitele pro rozšíření v Evropské komisi Eneka Landabura ohledně 

svého způsobu jednání. Podle Landabura se Špidla pustil velmi brzy do bilancování.304 

„Podle nás to nebyl vhodný okamžik a nečekali jsme to. Tón byl trochu moc tvrdý pro 

lidi, kteří mají žít pod jednou střechou,“305 pokračoval Landabur ve své kritice. 

Pozitivní slova naopak šla z úst rakouského kancléře. „Je to otázka důvěry - a já věřím 

českému premiérovi, který dosud plnil všechny své sliby,“306 prohlásil Wolfgang 

Schüssel.  

Během jednání o přistoupení ČR k EU hájil Špidla české zájmy, ale zároveň 

dokázal uznat kvality svých kolegů. Jednoznačně vyslovil nesouhlas s tvrzením, že ČR 

má komisaře na své straně. Špidla se naopak pochvalně vyslovil směrem 

k Verheugenovi. „Ve skutečnosti plní beze zbytku, čestně a důsledně úlohu 

                                                 
299 Americký prezident George Bush přiletí do Prahy už v úterý večer. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 18. listopadu 2002 
300 Premiér Špidla přivítal Schröderův úspěch v německých volbách. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 23. září 2002.  
301 Špidla jednal se Schröderem. In Právo, publikováno dne 22. listopadu 2002. 
302 Ibid. 
303 Premiér Špidla se zapojí do jednání o podmínkách členství v Evropské unii. In Radio Praha – Zprávy, 
publikováno dne 24. listopadu 2002.  
304 Špidlova premiéra na summitu EU s rozpornými, ale silnými dojmy. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 14. prosince 2002.  
305 Ibid. 
306 Ibid. 
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zprostředkovatele. Je objektivní a schopný uznat, co ČR vykonala,“307 prohlásil Špidla. 

Komisař na oplátku posoudil jako férový i přístup Prahy.308 

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra USA/NATO 

Pozitivním impulsem ze strany americké strany byla informace, že podle zdroje 

blízkého Bushově vládě je Vladimír Špidla spolu s Jaroslavem Tvrdíkem považován 

Američany za důvěryhodné politiky - na rozdíl od představitelů předchozí vlády.309 

I osobní setkání Špidly a amerického prezidenta pak během summitu NATO 

v Praze proběhlo v příznivé atmosféře. Při setkání Špidla navrhl americké hlavě státu 

možnost, aby sídlo velitelství NATO pro boj se zbraněmi hromadného ničení bylo v 

Praze.310 Špidla Bushe podpořil také v otázce spojeneckého útoku na Irák v případě, že 

Husajn nesplní rezoluci Rady bezpečnosti OSN.311 Toto setkání pak Špidla označuje za 

jedno z nejdůležitějších při srovnání všech bilaterálních schůzek, které během summitu 

absolvoval.312 I přestože se zde oba státníci dohodli na pokračování rozvoji 

dvoustranných styků, konverzace osobnějšího charakteru neproběhla. 

2.4.3. Styl diskurzu EU, USA/ NATO 

Styl diskurzu EU 

Vladimír Špidla patřil mezi silné zastánce členství ČR v EU, přičemž jako 

předseda vlády se také přímo účastnil nekompromisních vyjednávání nejen na 

kodaňském summitu.313 Během jednání se Špidla ukázal jako velký zastánce českých 

národních zájmů. 

Už v roce 1999 se Špidla profiloval jako podporovatel českého členství v EU. 

Příkladem mohou být třeba argumenty kolem schvalování Sociální charty. Při jednání o 

ratifikaci Sociální charty prokázal svůj vysoký zájem o členství ČR v EU, když 

konstatoval, že „odmítnutí ratifikace tohoto dokumentu by znamenalo první odmítnutí 

přiblížení se k EU,“314 prohlásil tehdy ještě ministr práce a sociálních věcí Špidla. Podle 

                                                 
307 Unie hodnotí Česko dobře. In Hospodářské noviny, publikováno dne 30. října 2001.  
308 Ibid. 
309 Havlova cesta zlepší vztahy s USA. In Hospodářské noviny, publikováno dne 19. září 2002.  
310 Špidla chce, aby v zemi bylo velitelství NATO. In Hospodářské noviny, publikováno dne 19. listopadu 
2002.  
311 Špidla slíbil Bushovi, že ČR podpoří možný útok na Irák. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
20. listopadu 2002.  
312 Summit uplynulý - summit budoucí. In Právo, publikováno dne 29. listopadu 2002.  
313 Špidla, Vladimír. Summit uplynulý - summit budoucí. In Právo, publikováno dne 29. listopadu 2002.  
314 Vladimír Špidla předpokládá ratifikaci sociální charty v prvním čtvrtletí 1999 - "Ano" sociální chartě, 
ale s výhradami. In Hospodářské noviny, publikováno dne 9. listopadu 1998.  



 

 

59 

Špidly by se v případě odmítnutí charty ČR ukázala jako země, která nesdílí její 

hodnoty, což by samozřejmě podle něj mohlo ovlivnit české členství v ní.315 V členství 

ČR v EU jako takovém viděl Špidla zejména finanční výhody z něj plynoucí. „Ať už jde 

třeba o Řecko, Portugalsko nebo Španělsko, žádný z těchto států na vstupu do unie 

netratil, naopak je evidentní, že to přispělo k jejich vyšší ekonomické i životní 

úrovni,“316 uvedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí. Pro přistoupení ČR 

k EU nacházel Špidla stále nové prointegrační argumenty. Tentokrát přišel 

s neobvyklým argumentem, když varoval, že pokud ČR do EU nevstoupí, skončí jako 

další německá země.317 Nebylo by to sice podle Špidly hned, ale za deset, patnáct let 

určitě.318 Otázku případné izolovanosti ČR pak ještě několikrát opakoval. Mezi další 

Špidlův argument, proč by podle něj ČR měla vstoupit do EU, je ten, že by ji izolace 

vně EU přivedla do zkázy.319 

Špidlovu náklonnost k EU ukázala také reakce poté, co na podzim 2001 ČR 

obdržela další hodnotící zprávu. Tuto zprávu bral on sám, oproti opozici, více než 

pozitivně a dokonce ji považoval za téměř jistou vstupenku do evropských struktur. „Ti, 

kteří psali tu zprávu, nás už považují za součást EU,“ řekl vicepremiér.320 Tzv. 

euronadšenost nového premiéra ČR neutichala. Na otázku, jak by chtěl být zapsán 

v učebnicích historie, odpověděl, že chce být prvním evropským premiérem.321  

Při vyjednávání podmínek ještě jako ministr práce a sociálních věcí nesouhlasil 

se vším „evropským“ a snažil se vidět a zejména hájit české zájmy. Podobné to bylo 

v případě vyjednávání o tzv. přechodných obdobích pro volný pohyb pracovníků. Špidla 

se v rámci diskuze o volném pohybu pracovníků nových členských států v EU vyjádřil, 

že „obava z volného pohybu našich pracovníků je přehnaná a toto stanovisko nechceme 

v budoucnu měnit“.322 I přes nadmíru pozitivní přístup k EU, Špidla při jednání se svým 

dánským protějškem hájil české zájmy slovy: „Onou hranicí, kterou nemůžeme 

                                                 
315 Sněmovna ratifikovala Evropskou sociální chartu. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
8. července 1999.  
316 Špidla: Žádný stát vstupem do EU netratil. In Hospodářské noviny, publikováno dne 10. července 
2001.  
317 Špidla: bez EU skončíme jako další německá země. In Právo, publikováno dne 5. června 2002.  
318 Ibid. 
319 Izolace mimo EU by přivedla ČR do zkázy, tvrdí premiér. In Lidové noviny, publikováno dne 30. září 
2002.  
320 Špidla je nadšen zprávou Evropské komise. Opozice s ní nesouhlasí. In Lidové noviny, publikováno 
dne 29. listopadu 2001. 
321 Přivedu Česko do EU, říká Vladimír Špidla. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 27. července 
2002.  
322 Nemožnost nákupu českých nemovitostí občany unie povede k protiopatřením - Hrozí nám zákaz 
práce v EU. In Hospodářské noviny, publikováno dne 15. července 1999.  
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překročit, je pocit spravedlivého a rovného zacházení.“323 Špidla se nebál postavit za 

české zájmy, ani když žádal rovnost nových členů a to i v klíčových otázkách, jakým je 

zemědělství. Podle Špidlových slov se ČR nechce stát po vstupu pouhou dovozní zemí 

bez vlastní produkce.324  

Při závěrečných jednáních o přistoupení ČR do EU to byl právě Vladimír Špidla, 

kdo měl poslední slovo. Tehdy také ukázal, jak se umí prát za národní otázky, když  

13. prosince odmítá nabídku EU, aby nakonec byly vyjednány ještě výhodnější 

podmínky pro ČR.325 Při tomto finále se mluvilo o dramatické náladě a „drsné“ výměně 

názorů.326 „Jsem připraven jednat, jak dlouho bude třeba,“327 vyjádřil své odhodlání 

premiér. Své nadšení ohledně uzavření přístupových jednání vyjádřil Špidla slovy: „Je 

to historický úspěch.“328  

Evropskou myšlenku jako takovou Vladimír Špidla velmi podporoval. Když 

Vladimír Špidla komentoval Havlův novoroční projev, přišel s charakteristikou 

sjednocené Evropy. Souhlasil s Václavem Havlem, že „integrovaná Evropa umožňuje 

národům hájit svou identitu a své skutečné zájmy“.329 V roztříštěné Evropě by to podle 

něj možné nebylo.330 Vladimír Špidla v prohlášení o výsledcích irského referenda v roce 

2002 prohlásil, že volba Irů ukázala, že evropská myšlenka má stále smysl a 

budoucnost.331 K podobě budoucí Evropy a jejím přednostem pronesl: „ (…) jsem 

přesvědčen, že evropský projekt má smysl, protože Evropa před EU byla velmi 

ohyzdným místem pro život“.332 Špidla není ale úplným eurosnílkem. „Bylo to kruté, 

nelidské místo. Po zahájení evropského projektu jde o kontinent, který samozřejmě není 

sedmým nebem - je to nedokonalé lidské dílo. Na světě ale neexistuje druhé místo, kde 

by půl miliardy lidí žilo jako celek s tak vysokou kvalitou života,“333 pronesl pochvalná 

slova pro Evropu Špidla. Vladimír Špidla přivítal také pozvání k narychlo svolanému 

                                                 
323 Špidla potvrdil snahu rychle vejít do EU, ne však za každou cenu. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 9. září 2002.  
324 Špidla žádal rovnost nových členů Unie. In Právo, publikováno dne 10. září 2002.  
325 Pětadvacetičlenná EU se stává realitou. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 13. prosince 2002.  
326 Ibid. 
327 Dojednáno! Česko míří do EU. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 14. prosince 2002.  
328 „Zrodila se nová Evropa“. In Lidové noviny, publikováno dne 14. prosince 2002.  
329 Prezident Václav Havel sklidil za svůj novoroční projev kritiku od politiků. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 3. ledna 2002.  
330 Ibid. 
331 Špidla: evropská myšlenka má budoucnost před sebou. In Právo, publikováno dne 21. října 2002.  
332 Špidla srkal na summitu kolu, Rasmussen se rozčiloval. In Lidové noviny, publikováno dne  
17. prosince 2002.  
333 Ibid.  
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summit EU, kde se mělo jednat o irácké otázce. Nechal se slyšet, že samotné pozvání 

kandidátských zemí jasně ukazuje, že EU existuje.334  

 

Styl diskurzu USA/NATO 

Vladimír Špidla už jako ministr práce a sociálních věcí podporoval zahraniční 

účast Aliance. Příkladem byl balkánský konflikt, který nastal záhy po vstupu ČR do 

NATO. Špidla byl ten, kdo vedl vládu (zastupoval tehdy premiéra Zemana), když 

rozhodovala o volném průchodu armád členských zemí NATO a Partnerství pro mír 

podílejících se na operacích v souvislosti s kosovskou krizí.335 Politici tehdy museli 

řešit, jak z rozhodování o kosovské otázce vybalancovat co nejlépe. Sám vicepremiér 

Špidla neskrýval rozpaky. „Válka v Jugoslávii pro mě osobně byla z politického 

hlediska opravdu klíčová věc. Tam bylo neobyčejně složité reagovat. Museli jsme 

kombinovat vládní odpovědnost s našimi vnitřními názory, které se dost odlišovaly od 

toho, jaký byl vymezený reálný koridor pro vládu,“336 přiznal Špidla. 

Vladimír Špidla vyjadřoval jen výjimečně své osobní názory. Jednal vždy jako 

člen vlády. „USA zatím o žádnou pomoc nepožádaly, pokud by se tak stalo, rozhodly 

by o formě pomoci české ústavní orgány,“ reagoval Špidla na otázku, zdali ČR pomůže 

USA v boji proti terorismu.337 Na radu Spojených států, které v roce 2001 ČR 

doporučovaly nekupovat stíhačky s ohledem na finanční možnosti, se Špidla snažil 

reagovat velmi diplomatickým způsobem. Americké stanovisko považoval za jedno ze 

stanovisek, které musí být nutně bráno v potaz při rozhodování vlády.338 

Jménem vlády, ale Vladimír Špidla souhlasil s prozatím nekonkrétní formou 

pomoci USA, což odpovídalo závazkům vyplývajících z členství NATO.339 Špidlovy 

názory se odvíjely od jeho přesvědčení, že je nutné se chovat jako zodpovědný člen a že 

spojenectví se nesmí brát na lehkou váhu. Špidla se těsně po teroristických útocích na 

USA vyjádřil, že ČR je nikoliv pasivním, ale aktivním členem NATO. Z čehož podle 

                                                 
334 Ibid. 
335 Přistávání letadel, sklady munice a transfer cizích vojsk ještě musí schválit Parlament - Zemanova 
vláda vyšla vstříc NATO. In Hospodářské noviny, publikováno dne 20. dubna 1999.  
336 Jak jsme se k úderům NATO stavěli? Rozpačitě. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 24. března 
1999.  
337 Česká republika je připravena plnit své závazky… In CIA News - CZ, publikováno dne 13. září 2001.  
338 Špidla: Odmítavý názor USA na nákup stíhaček je pro nás informací. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 8. června 2001.  
339 Svět se těžce vzpamatovává z úterních teroristických útoků na USA. In Plzeňský deník, publikováno 
dne 14. září 2001.  
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jeho slov plyne čím dál větší význam takto malé země, jakou je ČR v rámci Aliance.340 

Když hovořil o pravděpodobné reakci, kladl důraz na její efektivnost, ale zároveň 

zdůrazňoval, že by neměla být zcela zničující.341 Zároveň dodal, že ze strany ČR se 

může jednat o několik druhů pomoci. „Od politické a logistické podpory, když 

zpravodajskou už poskytujeme, až po použití vojenské síly.“ 342 Postupem času 

Vladimír Špidla tzv. přitvrdil ve své rétorice, když v říjnu 2001 již výslovně 

nevylučoval použití vojenských prostředků. Ba naopak. Systematicky a to i za použití 

vojenských prostředků, to je způsob, jaký Vladimír Špidla doporučuje postupovat v boji 

proti terorismu.343 Na konci léta 2002 se už Špidla kloní ohledně irácké invaze k jinému 

názoru. Podle něj vojenská operace v Iráku není optimálním řešením a je třeba hledat 

jiné prostředky.344 K problematice Iráku a k otázce ohledně konkretizování českého 

postoje Špidla zdůraznil, že české postoje musí brát v úvahu celkovou evropskou 

koncepci.345 Premiér Vladimír Špidla říká, že se máme připojit k předpokládanému 

americkému zásahu pouze v případě, že jej posvětí OSN.346 Premiér Vladimír Špidla už 

začal hledat podporu pro případný útok Spojených států a dalších spojenců na Irák s 

možnou účastí českých jednotek.347 K údajnému seznamu Spojených států, kde jsou 

uvedeny země, které jsou součástí koalice spolu s USA v tažení proti Iráku, se však 

Vladimír Špidla stavil odměřeně. Podle premiéra ČR v žádném případě není součástí 

koalice zemí, které akci proti režimu Saddáma Husajna podnikly.348  

Vladimír Špidla jako předseda vlády se jevil jako výrazný zastánce aliančních 

závazků ČR jako člena. Po konání summitu NATO v Praze oznámil, že ČR bude nadále 

plnit své závazky v rámci Aliance, zejména co se týče závazků spojených s reformou 

ozbrojených sil či výstavbou sil rychlého nastavení.349 V prohlášení zaměřeném na 

shrnutí summitu NATO neopomíná Špidla zdůraznit, že summit NATO není jedinou 

                                                 
340 Zastupující premiér Špidla akutnost války vyloučil. In Českobudějovický deník, publikováno dne  
17. září 2001.  
341 Ibid. 
342 Zastupující premiér Špidla akutnost války vyloučil. In Českobudějovický deník, publikováno dne  
17. září 2001.  
343 Proti terorismu je třeba vystupovat systematicky… In CIA News - CZ, publikováno dne 7. října 2001.  
344 Špidla, Svoboda: Vojenská operace v Iráku není optimálním řešením. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 26. srpna 2002. 
345 Ibid. 
346 NATO dokáže čelit teroru. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 19. listopadu 2002.  
347 Špidla chystal poslance na válku s Irákem. In Právo, publikováno dne 27. listopadu.  
348 Nejsme ve válce s Irákem, shodli se Špidla a Svoboda. In Hospodářské noviny, publikováno dne  
21. března 2003.  
349 Špidla, Vladimír. Summit uplynulý - summit budoucí. In Právo, publikováno dne 29. listopadu 2002.  
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důležitou zahraniční aktivitou ČR a připomíná kodaňský summit, který se bude konat 

v prosinci 2002 a kde by se mělo rozhodnout o členství ČR v EU.350   

2.4.4. Závěr 

Systematické interakce EU, USA/NATO 

Jako ministr práce a sociálních věcí, zejména potom jako předseda vlády, se 

Vladimír Špidla systematicky setkával s představiteli Francie, se kterými jednal 

zejména o dalším rozšíření EU, Konventu a posléze potom o irácké otázce. Stejně tak se 

poté intenzivně potkával s představiteli EU a to zejména ohledně tématu přístupových 

podmínek ČR. Byl to právě on, kdo byl u závěrečných jednání kodaňské schůzky, kde 

se rozhodlo o přistoupení ČR do EU. Systematické interakce Vladimíra Špidly s EU 

považujeme za pravidelné. 

Díky tomu, že již jako předseda ČSSD často zastupoval tehdejšího premiéra 

Miloše Zemana na jednání, přicházel Špidla často do kontaktu s vysokými představiteli 

USA/NATO, přičemž setkání nabírají na intenzitě s jeho nástupem do funkce předsedy 

vlády. Na summitu NATO se dokonce osobně setkává s prezidentem Spojených států. 

Vzhledem ke krátké působnosti ve funkci předsedy vlády ČR, nedocházelo k tak 

systematickým interakcím jako u ostatních zkoumaných politiků. O systematických 

interakcí bychom v tomto případě spíše nemluvili. 

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Ohledně osobních vazeb s představiteli EU jsme nezaznamenali žádné konkrétní 

ukazatele, které by osobním vztahům mezi Špidlou a představiteli EU přisvědčovaly. 

Vztahy s představiteli německé strany můžeme označit za neutrální, s představiteli EU 

institucí mnohdy za negativní, zejména s ohledem na kritiku, která se snesla na Špidlu 

kvůli jeho neústupnosti při závěrečném vyjednávání českého členství v EU. Na 

francouzského prezidenta Chiraca nešetřil kritikou, když komentoval jeho slova ohledně 

faktu, že Václav Havel podepsal tzv. dopis osmi. Shodujeme se tedy, že mezi 

Vladimírem Špidlou a představiteli EU osobní vazby nevznikly.  

I přestože je Špidla spolu s Tvrdíkem označen americkou stranou za 

nejdůvěryhodnějšího českého politika a všechna setkání proběhla v příjemné atmosféře, 

                                                 
350 Ibid.  
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navázání kontaktů osobního charakteru jsme na základě analýzy mediálních výstupů 

nezaznamenaly.   

 

Styl diskurzu EU, USA/NATO 

 Zhodnotíme-li styl diskurzu Špidly směrem k EU, můžeme konstatovat, že 

v rámci jeho náklonnosti k EU a podpory českého členství v ní se Špidla snažil o 

prosazování českých zájmů. Po úspěšném irském referendu se Špidla vyjadřuje, že má 

evropská myšlenka stále smysl a také budoucnost. Boj za české zájmy byl viditelný při 

hájení volného pohybu osob či v otázce zemědělství. Špidlův styl diskurzu vzhledem 

z výše uvedených důvodů neoznačujeme směrem k EU za pozitivní. 

Rovněž styl diskurzu byl u Vladimíra Špidly velmi těžko definovatelný, neboť 

jednak velmi málo vyjadřoval své osobní názory (zejména v pozici premiéra ČR) a 

jednak své názory dosti často měnil či se snažil rovnoměrně bilancovat mezi oběma 

stranami. Při rozhodování o pozici k zahraničním misím NATO se například Vladimír 

Špidla jevil často spíše neutrální. Zároveň kladl důraz na dodržování závazků 

plynoucích z členství NATO, při rozhovoru o irácké otázce nezapomínal zmínit 

evropskou koncepci a odmítal tvrzení, že ČR je součástí koalice zemí, které podnikly 

akci proti Saddámu Husajnovi. Z výše uvedených důvodů, nemůžeme označit Špidlův 

styl diskurzu ani za pozitivní ani negativní, ale spíše neutrální 

 

Tabulka 4: Socializace Vladimíra Špidly 

 
systematické 

interakce 
osobní 
vztahy 

styl 
diskurzu 

socializace 

EU � x x NE 

NATO x x x NE 
 

 Z výše uvedeného můžeme vyvodit, že Vladimír Špidla byl socializovaný 

směrem k EU, nicméně v tomto případě byl sice Špidla nakloněn k EU, zároveň však 

kladl velký důraz na národní zájmy, které na evropské půdě vzhledem ke své pozice 

prosazoval.  
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2.5. Jaroslav Tvrdík 

Pozice Jaroslava Tvrdíka k invazi do Iráku 

Osobní názor ministra obrany Jaroslava Tvrdíka je znám jako ten militantnější. 

Saddáma Husajna považoval za někoho, kdo se neštítí vůbec ničeho a od toho se odvíjel 

i Tvrdíkův postoj k invazi do Iráku. „Chtěl bych asi mandát Rady bezpečnosti OSN pro 

nasazení bojových jednotek, ale asi bych se jinak díval na nasazení našich chemiků 

nebo lékařů,“ dodal ministr obrany.351 Na druhou stranu však například nasazení 

výsadkářů považuje za „téměř vyloučené“. 352 „Je nemyslitelné, že by se i Američany 

velmi cenění čeští odborníci měli - pokud konflikt s Irákem vypukne - najednou 

zpovzdáli dívat, jak irácké zbraně hubí spojenecké vojáky či civilisty,“ říká ministr 

obrany Jaroslav Tvrdík.353 Na smíšené názory na české politické scéně reagoval Tvrdík 

jednoznačně: „Nemůžeme se před spojenci najednou tvářit, že nemáme v Kuvajtu elitní 

protichemickou jednotku.“354 Zároveň také ale nebyl zastáncem jednostranného útoku 

USA a Velké Británie.355 

 

2.5.1. Systematické interakce EU, USA/NATO 

Systematické interakce EU 

Jako ministr obrany se Jaroslav Tvrdík pravidelně setkával se svými protějšky 

z tehdejších EU15 a kandidátskými zeměmi čekající na vstup,356 kdy společně jednali 

zejména o obranné politice EU. V listopadu 2001 byl Tvrdík členem delegace, která 

měla za úkol porovnat bezpečnostní systémy ve státech unie a v ČR.357 

 

Systematické interakce USA/NATO 

Jaroslav Tvrdík, absolvent vojenské školy, se ve vysoké politice začal angažovat 

až v roce 2000, kdy se stal ekonomickým náměstkem ministra obrany, aby v letech 

                                                 
351 Špidla chystal poslance na válku s Irákem. In Právo, publikováno dne 27. listopadu 2002.  
352 Ibid.  
353 Čeští vojáci se chystají válčit. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 10. ledna 2003.  
354 Čeští vojáci se chystají válčit. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 10. ledna 2003. 
355 Houska, Kamil. Nepodporuji útok bez OSN. In Právo, publikováno dne 7. března 2003.  
356 Česká republika podporuje koncepci evropské bezpečnostní a obranné politiky. In Radio Praha - 
Zprávy, publikováno dne 16. května 2001.  
357 Rozšíření unie se nesmí zpomalit, varoval Prodi. In Hospodářské noviny, publikováno dne 19. října 
2001.  
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2001-2003 zastával samotný post ministra obrany.358 Tvrdík byl tedy od počátku 

zainteresován do otázek obrany a bezpečnosti ČR. Mediální výstupy reflektující vztahy 

Jaroslava Tvrdíka k NATO, popřípadě k USA, jsou k dispozici právě až od roku 2001, 

tedy těsně předtím, než Tvrdík nastoupil do funkce ministra obrany.  

Jako zodpovědná osoba za reformy v české armádě se Tvrdík pravidelně 

setkával s generálním tajemníkem pro NATO Georgem Robertsobem.359 Po 11. září 

2001 se setkávání ministrů obrany Severoatlantické aliance zintensivnila. Opětovně se 

ministři scházejí 26. září, aby se dohodli na podobě pomoci Spojeným státům.360 Tvrdík 

se samozřejmě ze své pozice nesčetněkrát vyjadřoval k tomu, jakým způsobem se ČR 

do odvety USA zapojí, s čímž také souvisel zvýšený zájem médií o jeho osobu.  

Vzhledem k síle hlasu USA v rámci Aliance, Jaroslav Tvrdík jednal o nákupu 

nadzvukových letounů se svým americkým protějškem Donaldem Rumsfeldem,361 

přičemž neskončilo u jednoho jednání. Oba ministři se totiž dohodli, že povedou 

„hluboké konzultace“ o modernizaci českého letectva.362 Těsně před konání summitu 

NATO se ještě Tvrdík vypravuje na cestu do USA, kde se sekává nejen se svým 

protějškem, ale také náměstkem ministra zahraničí.363 Jaroslav Tvrdík byl také tím, kdo 

před summitem NATO dojednával podrobnosti s americkou stranou ohledně ochrany 

českého vzdušného prostoru právě během summitu.364 Samotnou dohodu pak Tvrdík 

podepisuje s americkým velvyslancem v ČR s Craigem Stapletonem.365  

I ministr Tvrdík se krom oficiálních setkání účastnil i těch méně formálních. Na 

akce, kde G. Robertson spolu s první dámou Dagmar Havlovou předávali školákům 

cenu za jejich výtvarná díla na téma svět v bezpečí, Tvrdík jako ministr obrany nemohl 

chybět.366 

 
                                                 
358 Dostupné z WWW <http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/452-jaroslav-tvrdik>, staženo dne 29. března 
2011.  
359 NATO přivítalo Tvrdíkovy záměry v čele ministerstva. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
15. května 2001.  
360 Ministři NATO zvažují konkrétní vojenskou pomoc USA. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne 
26. září 2001.  
361 USA mají obavu, zda ČR má na nadzvukové letouny. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
7. června 2001.  
362 USA jsou proti nákupu stíhaček. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 8. června 2001.  
363 Tvrdík v USA: summit NATO v ČR budou hlídat i stíhačky USA. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 17. září 2002.  
364 ČR nepočítá s tím, že by USA platila za půjčení stíhaček na NATO. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 4. listopadu 2002.  
365 Špidla: Americká ochrana českého nebe je cenná a ojedinělá. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 18. listopadu 2002.  
366 Robertson a Havlova předali ceny, NATO chválí i Mach s Šebestovou. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 22. listopadu 2002.  
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2.5.2. Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU 

Vzhledem k menšímu zájmu o evropskou problematiku ze strany Jaroslava 

Tvrdíka, nedocházelo podle dostupných mediálních výstupů k navazování osobních 

vztahů s evropskými představiteli. V potaz můžeme brát i Tvrdíkovo vyjádření, když 

řekl, že vzhledem k jeho malé znalosti jazyků a také nižšímu věku je pro něj složité 

navazovat neformální vztahy mezi zahraničními představiteli EU. Také fakt, že podle 

svých slov upřednostňuje spíše domácí politiku, bezpochyby sehrál v tomto svou roli.  

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra USA/NATO 

Záhy poté, co Tvrdík nastoupil do čela ministerstva, mu při vzájemném 

setkání Robertson pochvalně sdělil, že „plánovaná reforma může být modelem pro 

reformy ostatních armád v zemích střední a východní Evropy,“367 přičemž plánované 

změny byly vedením Aliance velmi pozitivně přijaty a to zvláště po dlouhodobé kritice 

ČR kvůli neplnění svých závazků v rámci NATO.368 Vstřícný přístup Aliance 

k plánovaným českým reformám popsal Tvrdík tak, že se ze strany NATO jedná o 

projev důvěry a ocenění.369  

Nicméně i přes velmi častá setkání se svými protějšky ze zemí Aliance, sám 

Tvrdík v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes přiznává, že v navazování neoficiálních 

vztahů mu do jisté míry brání jeho jazyková nevybavenost370 a také věk, kdy většina 

z jeho kolegů jsou výrazně starší.371 Dále se přiznává, že nerad cestuje a stejně tak nemá 

rád diplomatická jednání. Z tohoto důvodu si pro resort zahraničních záležitostí vybral 

Štefana Füleho.372 Podle vlastních slov tedy upřednostňuje zaměření se na vnitřní 

politiku než na politiku zahraniční, což ukázal i v červnu 2002, kdy místo sebe na 

zasedání ministrů obrany do Bruselu posílá právě Štefana Füleho a sám zůstal v ČR 

údajně kvůli volebním záležitostem.373 

 

                                                 
367 NATO přivítalo Tvrdíkovy záměry v čele ministerstva. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
15. května 2001.  
368 Ibid.  
369 Ibid. 
370 Podle vlastních slov hovoří Jaroslav Tvrdík pouze anglicky na základní komunikační úrovni. 
371 Tvrdík teď nemá na armádu čas. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 11. října 2001.  
372 Ibid. 
373 Tvrdík vyměnil jednání v Bruselu za volby. In Právo, publikováno dne 8. června 2002.  
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2.5.3. Styl diskurzu EU, USA/NATO 

Styl diskurzu EU 

Tvrdík se ukázal jako zastánce vstupu ČR do EU, když například kritizoval 

rétoriku Václava Klause ohledně evropského tématu. Nesouhlasí s tím, že on a ODS 

volí extremistickou rétoriku, zatímco by měli hovořit o pozitivech vstupu a možná 

negativa vysvětlit lidem přívětivým způsobem.374 

Tehdejší ministr obrany velmi podporoval evropskou bezpečnostní a obrannou 

politiku EU. Během své první zahraniční cesty, kdy se setkává se svými evropskými 

protějšky, prohlásil, že podporuje koncepci evropské bezpečnostní a obranné politiky 

jako nástroj pro posílení schopnosti EU i NATO účinně zvládat krizi.375 Zároveň 

projevuje zájem podílet se na operační a předoperační fázi případných operací EU. 376 

Dále také klade důraz na propojení systémů obou organizací, aby nedocházelo ke 

zdvojování.377 

Negativní styl diskurzu byl z dostupných mediálních výstupů zaznamenán 

z Tvrdíkovy strany směrem ke straně německé, když na poslední chvíli zrušil 

plánovanou návštěvu Berlína, kde se měl setkat se svým protějškem Rudolfem 

Scharpingem. Odůvodnění odkladu ministra bylo údajně to, že se bude věnovat 

materiálům týkajícím se českého vojenského letectva.378 Dostupné mediální výstupy 

více nereflektují Tvrdíkovy interakce ani styl diskurzu směrem k EU.  

 

Styl diskurzu USA/NATO 

Tvrdík byl velkým zastáncem členství ČR v NATO a také povinností z členství 

vyplývajících. „ČR si přeje být spolehlivým členem NATO,“379 prohlásil Tvrdík na 

schůzce s Donaldem Rumsfeldem. Podporoval také zahraniční mise NATO, kdy do 

Makedonie  

                                                 
374 Opravdu chtějí Češi do Evropy čím dál méně? In Právo, publikováno dne 22. května 2002.  
375 Česká republika podporuje koncepci evropské bezpečnostní a obranné politiky. In Radio Praha - 
Zprávy, publikováno dne 16. května 2001.  
376 Ibid. 
377 Společná obrana má ještě dětské nemoci. In Hospodářské noviny, publikováno dne 16. května 2001. 
378 Česky ministr obrany Jaroslav Tvrdík na poslední chvíli odvolal návštěvu. In Radio Praha - Zprávy, 
publikováno dne 28. ledna 2002.  
379 USA mají obavu, zda ČR má na nadzvukové letouny. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno dne  
7. června 2001.  
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(po konzultaci s vládou) vyslal 120 vojáků, aby se stali součástí mezinárodních 

mírových sil.380 

Den po tragických událostech 11. září se český ministr obrany Tvrdík vyjádřil, 

že „Pokud Spojené státy americké požádají své evropské spojence o vojenskou pomoc a 

Rada Severoatlantické aliance tuto pomoc schválí, je česká armáda připravena v mezích 

svých možností okamžitě pomoci.“381 Nutno podotknout, že nešlo o okamžité nabídnutí 

konkrétní pomoci. Tvrdík upozornil, že zatím půjde především o výměnu informací.382 

V nočním prohlášení 13. září už Tvrdík na základě rozhodnutí Rady NATO ujišťuje 

Spojené státy, že pokud NATO zaútočí proti zemi či teroristickým komandům, která 

napadla USA, ČR se k této akci připojí.383 

 Jaroslav Tvrdík se stavěl velmi pozitivně k dalšímu rozšíření Aliance, přičemž 

jeho podpora směřovala zejména na Slovensko. „Pro mne z vojenského hlediska už 

Slovensko v Severoatlantické alianci je,“384  řekl dokonce Tvrdík už v říjnu v roce 2001.  

 Jako řádný člen Aliance se Tvrdík zachoval, když Alianci navrhl, že by 

v budoucnosti mohla mít flotila dopravního letectva NATO svou základnu v ČR.385 

Dalším důkazem, že spojenectví myslí ministr Tvrdík (potažmo ČR) vážně, je mimo 

jiné to, že se nakonec rozhodlo o navýšení počtu vojáků v Kosovu, nikoliv o původně 

předpokládaném snížení.386 Mezi další projevy náklonnosti k Alianci patří i skutečnost, 

že ČR nadále posiluje své jednotky v Kosovu, jak oznámil Tvrdík po jednání se svým 

britským protějškem.387 Za vzor nové profesionální armády označil Jaroslav Tvrdík 

britské vojáky, což mimo jiné může poukazovat na jistou náklonnost ministra k britsko-

americké části Aliance.388 

 Pro Tvrdíka je velmi důležité postavení ČR v rámci NATO, čímž také 

argumentuje, když se dostává pod palbu kritiky za to, že svým spojencům z NATO 

nabídl možnost protichemického výcviku na českém území.389 „Je to teoretická úvaha, 

                                                 
380 Jednotkou o síle 120 mužů přispěje Armáda České republiky. In CIA News - CZ, publikováno dne  
20. června 2001.  
381 Pokud Spojené státy americké požádají. In CIA News - CZ, publikováno dne 12. září 2001.  
382 Ibid. 
383 Česko se připojí k útokům NATO. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 13. září 2001.  
384 Češi pomáhají Slovákům do NATO. In Hospodářské noviny, publikováno dne 19. října 2001.  
385 Tvrdík: Praha by se mohla stát sídlem dopravního letectva NATO. In CTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 5. listopadu 2001.  
386 Tvrdík: Česko zvažuje vyslání vojenských vrtulníků na Balkán. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 18. prosince 2001.  
387 Misi KFOR v Kosovu zřejmě posílí letka vrtulníků z Přerova. In CTK - Hlavní zprávy, publikováno 
dne 1. března 2002.  
388 Tvrdík raději Brity než Švejka. In Právo, publikováno dne 19. dubna 2002. 
389 Politici kritizují ministra Tvrdíka. In Lidové noviny, publikováno dne 24. května 2002.  
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která odpovídá tomu, že ČR chce hrát v NATO významnou roli v boji proti chemickým 

a bakteriologickým zbraním,“ hájil se ministr.390  

 Jaroslav Tvrdík však ne ve všem byl za jedno se Spojenými státy a dokázal si i 

přes svůj mladý věk a relativní nezkušenost obhájit svůj názor. V souvislosti s nákupem 

nových gripenů v roce 2002 americká ambasáda ve svém prohlášení připomíná, že by se 

podle vlády USA měla ČR soustředit na armádní reformu a výstavbu sil vzhledem ke 

svým finančním možnostem a na nákup nových drahých zbraňových systému myslet až 

poté.391 Jaroslav Tvrdík na toto vyjádření americké strany reagoval slovy: „Nemohu než 

připomenout, že každý stát je povinen hájit národní zájmy. Spojené státy mají v oblasti 

průmyslu také národní zájmy a je logické, že v některých oblastech mohou být odlišné 

od národních zájmů ČR.“392 Svou reakcí Tvrdík jasně ukázal, že ctí zásady členství 

v NATO, nicméně i přesto nechce, aby ČR ztratila svou suverenitu a svou moc 

rozhodovat sama o sobě.  

 Jaroslav Tvrdík patřil v otázce irácké (ne)invaze, která se začíná detailněji řešit 

v září 2002, k té militantnější části české politické reprezentace. Hájí se převážně tím, 

že jako ministr obrany chová k Saddámu Husajnovi mnohem menší důvěru než ostatní 

politikové.393 Navíc je také přesvědčen, že Husajn shromažďuje zbraně hromadného 

ničení.394 Dále také vzhledem k tomu, že česká armáda vyvíjí protichemickou jednotku, 

je si mnohem více vědom, co použití zbraní hromadného ničení doopravdy znamená.395 

Ne náhodou si tedy Tvrdík zasloužil nálepku politika, který je nejvíce nakloněn útoku 

na Irák.396 

  Prohlášením, kterým jisto jistě získal tzv. body od americké strany, vyvolal 

naopak silné rozhořčení na domácí půdě. Nabídl totiž USA možnost rozmístění systému 

protiraketové obrany na českém území.397 Nicméně tuto svou nabídku předem 

nekonzultoval ani s vládou, ani s Poslaneckou sněmovnou. Jasná náklonnost směrem 

k americké straně je zde více než zřejmá. 

 V září 2002 předkládá Tvrdík vládě návrh ohledně vyslání do Afghánistánu 120 

parašutistů v rámci operace Trvalá svoboda. Ve jménu spojenectví zemí Aliance se 

Tvrdík nechal slyšet: „Naprostá většina členů NATO tyto speciální síly už do operace 
                                                 
390 Ibid. 
391 USA zrazují Česko od gripenů. In Právo, publikováno dne 29. května 2002.  
392 Ibid. 
393 Útok na Irák: Česko čeká na postoj EU. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 6. září 2002.  
394 Ibid. 
395 Ibid. 
396 Ibid. 
397 Usídlí se u nás američtí vojáci na zemi i ve vzduchu? In Právo, publikováno dne 20. září 
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Trvalá svoboda zapojila a je jen logické, aby se k nim nyní přidala i Česká 

republika.“398  

2.5.4. Závěr 

Systematické interakce EU, USA/NATO 

Jako absolvent vojenské školy jednal na evropské úrovni se svými evropskými 

protějšky o evropské obranné politice. Vzhledem k tomu, že krom setkání ohledně EOP 

se neúčastnil jiných jednání, konstatujeme, že systematické interakce pravidelně 

neprobíhaly. 

Jaroslav Tvrdík byl v pozici ministra obrany ČR v intenzivním kontaktu 

s představiteli NATO a také Spojených států. V době dohadování podrobností ohledně 

připravovaného summitu NATO se pravidelně setkával s generálním tajemníkem 

Aliance, ale také se svým americkým protějškem. Interakce mezi Tvrdíkem a stranou 

USA/NATO označujeme proto za systematické a intenzivní.  

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Ze stejných důvodů jako v otázce navazování neformálních vztahů se svými 

aliančními a americkými protějšky, se Tvrdíkovi ani na poli EU nepodařilo navázat 

vztahy s evropskými politiky, které by měly osobní a neformální charakter.  

Vzhledem ke svému velmi mladému věku a jazykové nevybavenosti oproti 

ostatním ministrům a představitelům Aliance nedokázal se svými zahraničními kolegy 

podle svých slov navázat osobní vazby. 

 

Styl diskurzu EU, USA/NATO 

 I přesto, že někdy dal Jaroslav Tvrdík přednost českým politickým otázkám před 

evropskými, hodnotíme jeho diskurz jako převážně pozitivní zejména v otázce podpory 

členství a účasti v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky.   

  Během svého působení ve funkci ministra obrany vyjadřoval Tvrdíkův styl 

diskurzu značnou náklonnost zejména směrem k pravidlům Aliance a povinnostem 

plynoucí pro ČR z jejího členství. Tvrdík však nebyl pouze „obdivovatelem“ strany 

USA/NATO, v rámci tohoto vztahu dokázal i hájit české suverénní postavení, jak tomu 

bylo v případě rady ze strany USA ohledně nákupu nových gripenů. Jakýsi vrchol 

                                                 
398 USA žádají Prahu: Pošlete vojáky. In Lidové noviny, publikováno dne 27. září 2002.  
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Tvrdíkova pozitivního diskurzu byl případ, kdy bez konzultace navrhl Spojeným státům 

rozmístění systému protiraketové ochrany na území ČR. Styl diskurzu tehdejšího 

ministra obrany směrem ke straně USA/NATO jednoznačně považujeme za pozitivní.  

 

Tabulka 5: Socializace Jaroslava Tvrdíka 

  
systematické 

interakce 
osobní 
vztahy 

styl 
diskurzu 

socializace 

EU x x � NE 

NATO � x � ANO 
 

Na základě provedeného výzkumu jsme došli k závěru, že Jaroslav Tvrdík byl 

socializovaný směrem ke straně USA/NATO, nikoliv ke straně EU. 

 

2.6. Alexandr Vondra 
 

Pozice Alexandra Vondry k invazi do Iráku 

Ve svém postoji k invazi do Iráku Vondra klade důraz na to, aby útok nebyl akcí 

jedné nebo dvou zemí, ale by zde existovala podpora široké mezinárodní koalice.399 

„Ale na druhé straně není vhodné si předem svazovat ruce. Množství rezolucí OSN Irák 

neplní, jen si z nich dělá legraci,“400 dodává Vondra. Jako osobní názor A. Vondry 

můžeme považovat přímou podporu invaze Spojených států do Iráku. I přestože Vondra 

v oficiálních prohlášeních podmiňoval účast ČR v invazi do Iráku, podpis tzv. dopisu 

osmi Václavem Havlem tento postoj změnil. Vzhledem k tomu, že Havel před 

podpisem dopisu situaci konzultoval právě s náměstkem ministra zahraničí Alexandrem 

Vondrou.401  

 

2.6.1. Systematické interakce EU, USA/NATO 

Systematické interakce EU 

Pozice, které Alexandr Vondra ve sledovaném období zastával a také úkoly, 

které měl na starosti, se jasně odrazily i v počtu mediálních výstupů k tématu. 

Vzhledem k zaměření Alexandra Vondry spíše k druhému břehu Atlantiku než k tomu 

                                                 
399 USA žádají Čechy: Pojďte do války. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 9. ledna 2003.  
400 Ibid. 
401 Zmocněncem vlády pro summit NATO v Praze v příštím roce bude Vondra. In ČTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 31. ledna 2003.  
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evropskému, nebylo k dispozici podstatnější množství mediálních výstupů vztahujících 

se k tématu EU a Alexandra Vondry. Nicméně jako náměstek ministra zahraničí měl 

mimo jiné na starosti i vyjednávání společné deklarace s Německem. Z tohoto důvodu 

se Vondra setkával se svými německými protějšky. Příkladem nám může být 

mezinárodní konference o ekonomické dimenzi diplomacie v Bratislavě, kde se Vondra 

setkává s bývalým německým ministrem zahraničí Hans-Dietrich Genscherem.402 

 

Systematické interakce USA/NATO 

Jako člen vyjednávacího týmu vstupu ČR do NATO se často účastnil jednání se 

svým americkým protějškem  Strobem Talbottem či s náměstkyní pro bezpečnostní 

otázky Lynn Davisovou.403 ČR a USA navíc založili tzv. společný plánovací štáb, který 

se má scházet jednou ročně, aby byly konzultovány vzájemné zájmy, ale i otázky širšího 

typu.404 Už jako velvyslanec v USA se setkával s M. Albrightovou ohledně příprav ČR 

na vstup do NATO.405  Ze stejného důvodu se Vondra několikrát setkává s generálním 

tajemníkem NATO Robertsonem.406 Své úsilí zakončil nakonec tím, že byl přímo u 

podpisu ratifikační smlouvy Billem Clintonem, kterým se ratifikační proces formálně 

uzavřel.407 

 Vondra se už jako velvyslanec v USA účastní oslav 50. výročí vzniku 

Severoatlantické aliance ve Washingtonu,408 které sloužily mimo jiné ke znovu přivítání 

nových členů Aliance.409 Jako velvyslanec ČR v USA se Vondra účastní i mnoha méně 

formálních událostí, jakou byla například výstava „Čeští emigranti v Americe“410 a 

často doprovází české státní návštěvy.411  

                                                 
402 Nové výzvy nelze zvládnout pomocí starých prostředků, říká H.- D. Genscher. In Hospodářské noviny, 
publikováno dne 15. května 1996.  
403 O rozšíření NATO bude brzy rozhodnuto. In Hospodářské noviny, publikováno dne 11. července 
1996.  
404 Ibid. 
405 Ministr Šedivý lobbuje v USA pro podporu vstupu do NATO - Vůle ČR podpořit akci vůči Iráku.  
In Hospodářské noviny, publikováno dne 10. února 1998. 
406 Robertson to inspect state of preparation for NATO Prague summit. In ČTK - Daily News, 
publikováno dne 18. března 2002.  
407 Ratifikační proces v USA je ukončen. In Hospodářské noviny, publikováno dne 22. května 1998. 
408 Americans worried over Klaus' s visit to NATO summit. In ČTK - Daily News, publikováno dne  
22. dubna 1999.  
409 Washington je vzdor všemu na setkání připraven - Více práce a méně zpěvu a tance. In Hospodářské 
noviny, publikováno dne 23. dubna 1999.  
410 Na výstavu Čeští emigranti v Americe se sjel největší počet krajanů v novodobé historii.  
In Hospodářské noviny - Víkend, publikováno dne 22. září 2000.  
411 Prezident odletěl do Spojených států. In Lidové noviny, publikováno dne 18. září 2002.  
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2.6.2. Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra - EU 

Z mediálních výstupů nebylo patrné žádné navázání osobních vztahů mezi 

představiteli EU a Alexandrem Vondrou. 

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra USA/NATO 

Z mediálních výstupů nebyly evidentní téměř žádné osobní vazby s představiteli 

USA/NATO. Velmi pozitivně se nicméně Vondra vyjadřuje směrem k šéfce americké 

diplomacie českého původu Madelaine Albrightové. „Opravdu se snažila, aby se 

posílilo renomé České republiky,“ uvedl Vondra.412 Připisuje jí zásluhy nejen za konání 

summitu NATO v Praze, ale i samotné rozšíření Aliance právě o ČR.  

2.6.3. Styl diskurzu EU, USA/NATO 

Styl diskurzu EU 

Vzhledem k výše uvedenému se v letech 1996 až 2003 Alexandr Vondra spíše 

nevyjadřoval směrem k EU a když, tak spíše kriticky. Alexandr Vondra se z pozice 

náměstka ministra zahraničí účastnil zasedání EU s přidruženými zeměmi. Zatímco 

většina zemí se vyslovila nadmíru pozitivně ohledně příprav a vzájemné spolupráce, 

Vondra spolu s představiteli Polska upozorňoval naopak na „naléhavé potřeby a 

nedostatky při realizaci této "předvstupní strategie"“.413 

 
Styl diskurzu USA/NATO 

S ohledem na funkce, které Alexandr Vondra od roku 1996 zastával, můžeme 

předem konstatovat, že mediální výstupy ve vztahu k USA/NATO budou početnější než 

v druhém případě, tedy v případě vztahu k EU. Alexandr Vondra zastával v letech 1992 

- 1997 funkci prvního náměstka ministra zahraničí, přičemž byl českým vyjednavačem 

při jednání s Německem o společné deklaraci a zahajoval rozhovory o přistoupení ČR 

k NATO.414 Od roku 1997 působil jako velvyslanec ve Spojených státech, aby se dva 

roky před summitem NATO stal vládním zmocněncem pro přípravu summitu NATO 

v Praze.415 

                                                 
412 Albrightová Česku v USA hodně pomohla. In Lidové noviny, publikováno dne 9. srpna 2001.  
413 Evropská unie jednala s přidruženými zeměmi. In Hospodářské noviny, publikováno dne 30. října 
1996.  
414 Dostupné z WWW <http://www.alexandrvondra.cz/kdojsem.php>, staženo dne 27. března 2011.  
415 Ibid. 
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Jako zahajovatel přístupových jednání se vyznačoval velmi pozitivním 

přístupem k členství ČR v NATO, přičemž již v roce 1996 předpokládal přistoupení ČR 

do NATO do konce roku 2000.416 Pro Alexandra Vondru otázka členství v Alianci 

nebyla v žádném případě novým tématem. Jak sám uvedl pro Hospodářské noviny: 

„Myšlenka vstupu do NATO začala v České republice napadat menší okruh lidí tak 

koncem roku 1990 a v roce 1991.“417 „Hodně jsme o tom diskutovali na Pražském hradě 

s Michaelem Žantovským a vím, že na Ministerstvu zahraničních věcí to byl Martin 

Palouš, který byl nejotevřenější takovým nápadům,“ vzpomíná Vondra.418 Jeho 

zapálenost pro vstup ČR do NATO je jasně doložitelná i Vondrovým rozhodnutím 

nepřijmout nabídku postu ministra zahraničí několik měsíců poté, co byl jmenován 

velvyslancem ČR v USA. Jako důvody tehdy uvedl částečně důvody rodinné, ale také 

fakt, že chtěl pomoci Česku při vstupu do Severoatlantické aliance.419 

Vondra během doby, co byl velvyslancem v USA, nebyl nijak významně 

monitorován českým tiskem. Až poté, co se stal vládním zmocněncem pro přípravu 

summitu NATO, začala ho česká média konzultovat o něco více. Když byl Mladou 

frontou dotazován na názor ohledně česko-amerických vztahů po kubánské „krizi“, 

hodnotil je celkem odvážně. „Od určité doby si Američané kladou otázku, jestli si o nás 

nemysleli něco lepšího, než jsme.“420 Jako jeden z nejzkušenějších lidí v ČR ohledně 

česko-amerických vztahů a ohledně NATO se Vondra vyjadřoval k mnoha otázkám 

s tím související. Kritizoval například, že český hlas v mezinárodních diskusích o 

výzvách doby a budoucnosti transatlantických vztahů je jen málo slyšet.421 

Konání summitu NATO v Praze považuje Alexandr Vondra za projev důvěry ze 

strany Aliance.422 Alexandr Vondra vidí v Alianci organizaci, která se zasloužila o 

mnoho pozitivních věcí, které vyzdvihuje. Nepřímo oceňuje zásluhy NATO 

v rozhovoru pro Lidové noviny, zejména v otázce zastavení šíření komunismu, sovětské 

expanze do Evropy, ale také obraně slabších a chudších na Balkáně, kde se Alianci 

podařilo zastavit zabíjení.423 V rozhovoru pro Prague Post se také vyjádřil nanejvýš 

                                                 
416 A. Vondra: Do NATO před rokem 2000. In Hospodářské noviny, publikováno dne 24. května 1996.  
417 Spojené státy byly motorem procesu rozšiřování Severoatlantické aliance o Českou republiku, 
Maďarsko a Polsko. In Hospodářské noviny, publikováno dne 5. března 1996.  
418 Ibid. 
419 "Muž s nenapadnutelnou minulostí". In Lidové noviny, publikováno dne 9. srpna 2001.  
420 I ve vztazích s USA se rodí nová témata. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 24. července 2001.  
421 Nejsme druhořadý člen NATO. In Lidové noviny, publikováno dne 15. března 2002.  
422 Albrightová Česku v USA hodně pomohla. In Lidové noviny, publikováno dne 9. srpna 2001.  
423 Ibid..  
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pozitivně v otázce dalšího rozšíření, které podle svých slov pokládá za klíčový zájem 

ČR.424 

Zároveň se Vondra ukázal jako člověk, který nejenže ctí sounáležitost Aliance, 

ale také povinnosti, které z členství vyplývají. Sám sebe označil za člověka, který ctí 

spojenectví, přičemž to pro něj znamená závazek ke společné obraně.425 Vondra se dle 

analýzy mediálních výstupů cítil být součástí odvety proti bin Ládinovi. Když mluvil 

v první osobě množného čísla jako o „my“, nikoliv jako o „oni“.426 „Zároveň musíme 

znesnadnit teroristickým organizacím, aby využívaly slabin Západu,“427 uvedl Vondra. 

Vondra byl velkým zastáncem pomoci USA po 11. září. „Nemají-li se Američané 

uzavřít do sebe - a to si já nepřeji -, měli bychom v jejich těžké chvíli stát s nimi,“428 

vyjádřil svou náklonnost k USA Vondra. 

Došlo i na hodnocení euroatlantického spojení, kdy autoři článku upozorňují na 

slabé stránky Evropy, ale zároveň kladou důraz na vzájemné vztahy. Ve společném 

článku se Vondra spolu s výkonnou ředitelkou summitu Sally Painterovou kriticky 

vyjádřili směrem ke schopnosti evropských států čelit hrozbě.429 Podle nich mají spíše 

tendenci možná nebezpečí přehlížet. Autoři také podtrhli pozici Spojených států jako 

jediné globální supervelmoci, což navíc posiluje přesvědčení o americké výjimečnosti a 

trvalém ekonomickém úspěchu.430 Evropané si podle nich často nepřipouští, že jejich 

stabilita a blahobyt jsou nemožné bez americké pomoci a bez síly transatlantického 

svazku.431 „Evropa potřebuje Spojené státy,“432 uvedli autoři při zmínce o neschopnosti 

Evropy čelit masovému zabíjení na Balkáně. „Amerika však potřebuje Evropu také,“433 

uvedli záhy. 

Vondra se také mimo jiné staral o šíření povědomosti o pražském NATO 

summitu například mezi studenty.434 V konání NATO viděl však Vondra i české 

zviditelnění se ve světě, kterému přikládal rovněž na důležitosti.435 

                                                 
424 Vondra's new task is NATO. In Prague Post, publikováno dne 5. září 2001.  
425 Spojencům musíme věřit. In Respekt, publikováno dne 24. září 2001.  
426 Ibid. 
427 Ibid. 
428 Vondra: Ládin bude dopaden. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 30. října 2001.  
429 Vondra ve WP: Nebezpečí lze čelit jen spoluprací Evropy a USA. In ČTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 18. listopadu 2002.  
430 Vondra ve WP: Nebezpečí lze čelit jen spoluprací Evropy a USA. In ČTK - Hlavní zprávy, 
publikováno dne 18. listopadu 2002.  
431 Ibid. 
432 Ibid. 
433 Ibid. 
434 Václav Klaus s Alexandrem Vondrou vysvětlovali žákům význam podzimního summitu NATO.  
In Radio Praha - Zprávy, publikováno dne 29. dubna 2002.  
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2.6.4. Závěr 

Systematické interakce EU, USA/NATO 

Systematické interakce mezi Alexandrem Vondrou a jeho evropskými kolegy 

téměř neprobíhaly (s výjimkou německých představitelů), a to zejména vzhledem 

k pozicím, které zastával.  

V případě Alexandra Vondry můžeme jednoznačně prohlásit, že vzhledem 

k funkcím, které zastával, docházelo mezi ním a představiteli strany USA/NATO 

k systematickým a pravidelným setkáním. Nejenže se setkával se svými americkými 

protějšky, ale také s vysokými úředníky Aliance, a to zejména v době, kdy se stal 

vládním zmocněncem pro přípravu summitu NATO v Praze v roce 2002. Systematické 

interakce mezi Vondrou a stranou USA/NATO označujeme za intenzivní. 

 

Osobní vztahy s představiteli socializujícího aktéra EU, USA/NATO 

Ze stejného důvodu jako v předchozím bodě Vondra nenavázal osobní vztahy se 

svými evropskými protějšky.   

I přestože byl Alexandr Vondra v kontaktu se stranou USA/NATO více než kdo 

jiný, dostupné mediální výstupy nereflektují žádné navázání osobních vztahů mezi nimi. 

 

Styl diskurzu EU, USA/NATO 

 Ani v případě zkoumání stylu diskurzu jsme neměli k dispozici mnoho zdrojů, 

neboť se Vondra k otázce EU v tomto období téměř nevyjadřoval. 

 Vzhledem k funkcím, které Vondra ve sledovaném období zastával, dalo se 

očekávat, že i jeho styl diskurzu bude pozitivního rázu. Už jen fakt, že se otázkou 

budoucího členství ČR v NATO zabýval již od počátku své politické kariéry, tedy od 

počátku 90. let, svědčí o jeho k náklonnosti k USA/NATO. V rámci svých mediálních 

výstupů dokonce mnohdy kritizoval ČR na úkor USA/NATO. Velmi oceňuje zásluhy 

Aliance nejen pro otázku demokracie a zastavení šíření komunismu, ale zejména 

v otázce české bezpečnosti. Bezpečnost vidí také jako téma, v rámci kterého Evropa 

nedokáže oproti NATO obstát. S odkazem na výše zmíněné Vondrův styl diskurzu 

označujeme za pozitivní vůči USA/NATO.  

 

                                                                                                                                               
435 Je to příležitost, říká zmocněnec. In Mladá fronta Dnes, publikováno dne 8. října 2002.  
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Tabulka 6: Socializace Alexandra Vondry 

  
systematické 

interakce 
osobní 
vztahy 

styl 
diskurzu 

socializace 

EU x x x NE 

NATO � x � ANO 
 
 

Provedená analýza mediálních výstupů prokázala skutečnost, že Alexandr Vondra byl 

socializovaný směrem k USA/NATO.  
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Závěrečná diskuze 
 

Zkoumání socializace u jednotlivých politických aktérů na základě zvolené 

metodologie prokázalo příčinný vztah mezi socializací a rozhodováním politických 

aktérů o zahraničně-politických otázkách. U případů, kde socializace prokázána nebyla 

ani jedním směrem, nejsme naopak schopni s jistotou určit vlivy či ukazatele, které na 

rozhodování měly dopad. Stanovená hypotéza může být tedy z výše uvedených důvodů 

potvrzena.  

Právě u aktérů jako je Václav Havel, Cyril Svoboda, Jaroslav Tvrdík a Alexandr 

Vondra, je zřejmé, že došlo k potvrzení naší hypotézy předpokládající příčinný vztah 

mezi socializací a rozhodováním politiků. V těchto případech totiž jejich pozice k invazi 

do Iráku korespondovala s vyzkoumaným směrem socializace. Všichni tito politici se 

k invazi do Iráku vedenou Spojenými státy stavěli pozitivně, přičemž dle analýzy 

mediálních a oficiálních výstupů byla prokázána socializace směrem ke straně 

USA/NATO. Stejně tak jako hypotézu, můžeme považovat za potvrzený i koncept 

socializace.  

 

Tabulka 7: Srovnání pozic českých politických aktérů k irácké invazi a jejich směru socializace 

Osobní 

názor 

Systematické  

interakce 

Osobní 

vztahy 

Styl 

diskurzu 
Socializace 

  PRO PROTI O EU NATO EU NATO EU NATO EU NATO 

Osobní 

názor 

vs. 

Socializace 

Václav  

Havel �   � � X � X436 � NE ANO � 

Václav  

Klaus  �  � � X X X X NE NE O 

Cyril  

Svoboda �   � � X X X437 � NE ANO � 

Vladimír 

Špidla   � � X X X X438 X NE NE O 

Jaroslav 

Tvrdík �   X � X X � � NE ANO � 

Alexandr 

Vondra �   X � X X X � NE ANO � 

 

Za zmínku stojí objasnění vyhodnocování socializace jednotlivých aktérů. 

Zatímco vyhodnocení socializace u Jaroslava Tvrdíka a Alexandra Vondry bylo vcelku 

                                                 
436 Václav Havel podporoval členství ČR v EU a zároveň kritizoval fungování EU a volal po její reformě. 
437 Cyril Svoboda podporoval členství ČR v EU, nicméně kladl velký důraz na české národní zájmy. 
438 Vladimír Špidla podporoval členství ČR v EU, nicméně kladl velký důraz na české národní zájmy. 
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jednoznačné, u Václava Havla a Cyrila Svobody si výsledné hodnocení socializace 

zaslouží podrobnější vysvětlení. U Havla i Svobody je nutné objasnit zejména určování 

ukazatele „styl diskurzu“. Zde je vhodné zmínit, že styl diksurzu Václava Havla byl 

hodnocen jako negativní vzhledem k jeho časté kritice fungování EU a volání po její 

reformě. To vše přesto, že byl zastáncem vstupu ČR do EU. U Cyrila Svobody byla 

situace obdobná, neboť i přes jeho podporu vstupu ČR do EU, byl na půdě EU naopak 

znám svým důrazem na domácí zájmy. To však s velkou pravděpodobností vyplývalo 

z jeho pozice, kdy jako šéf českého vyjednávacího týmu vstupu ČR do EU, byl jistým 

způsobem předurčen, aby se „bil“ za české zájmy. Jeho styl diskurzu směrem k EU byl 

hodnocen také jako negativní, z čehož pak vyplynula jeho nesocializace k EU, a to i 

přesto že představitelé KDU-ČSL byli a jsou obecně známi svou značnou loajalitou 

směrem k EU.  

Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že ve zbývajících dvou případech nelze 

hovořit o potvrzení dané hypotézy, na druhou stranu však ani o jejím popření či 

dokonce zpochybnění socializačního konceptu a tedy vlivu socializace na rozhodování 

politických aktérů v rámci EU a NATO. Konkrétně se jedná o případ Václava Klause a 

Vladimíra Špidly, u kterých se neprokázala socializace ani jedním směrem. Vzhledem 

k tomu, že v těchto případech nebyla prokázána socializace politiků žádným ze 

zkoumaných směrů, o konceptu socializace nelze v tomto případě říci nic konkrétního. 

Můžeme však předpokládat, že do vytváření pozice těchto politiků vstoupily jiné 

faktory než právě vliv socializace. 

V případě Vladimíra Špidly lze předpokládat, že už samotné vyhodnocování 

ukazatele „styl diskurzu“ bylo ovlivněno jeho politickým postavením, respektive jeho 

rolí vyjednávače vstupu ČR do EU, což mělo pochopitelně v závěrečném hodnocení 

dopad na celkový výsledek. S ohledem na tuto pozici, jeho důraz na české zájmy byl 

více zřetelný než u ostatních aktérů. Do hry pravděpodobně vstoupila i otázka vládní 

odpovědnosti, kdy Špidla jako premiér země vystupoval v souladu s vládním 

stanoviskem, pro které bylo typické právě jakési bilancování mezi oběma stranami.  

U Vladimíra Špidly je nicméně tento závěr o to více překvapivý vzhledem k tomu, že je 

dnes znám jako jeden z nejvíce proevropských českých politiků, který v letech 2004-

2010 dokonce reprezentoval ČR v EU jako komisař pro zaměstnanost, sociální věci a 

rovné příležitosti. 

U Václava Klause je situace tzv. nesocializace obdobná. Ani v tomto případě 

však o socializačním konceptu nemůžeme říci nic konkrétního. Klausovy výroky a 
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postoje však ukázaly pro něj typickou orientaci na domácí prostředí, které 

upřednostňoval před zahraniční dimenzí. Klausova nesocializace (ani směrem k EU ani 

k NATO) zároveň jednoznačně potvrdila jeho solitérní roli v českém politickém 

prostředí, která se ještě markantněji ukázala v následujících letech. Vliv na rozhodování 

a chování Václava Klause mohla mít také jeho blížící se kandidatura na post prezidenta 

ČR, kdy se pravděpodobně předpokládalo, že by případné přiklonění se k jakékoliv 

straně mohlo mít za následek ztrátu podpory.  

S odkazem na širší akademickou debatu můžeme konstatovat, že i přestože 

nemůžeme stoprocentně potvrdit relevantnost socializačního konceptu, nebyl zároveň 

nalezen žádný argument, který by tento koncept vyvrátil. Vzhledem k tomu, že tedy 

nemůžeme jednoznačně konstatovat, že by se nejednalo o socializaci, která ovlivnila 

rozhodování politických aktérů, dochází v takovém případě k posílení konceptu 

socializace jako takového. I přes určité problémy spojené zejména s jednoznačným 

určením ukazatele „styl diskurzu“ z výše provedeného výzkumu vyplývá, že 

socializační koncept má relevantní postavení při rozhodování politických aktérů.  

Mezi spekulativní závěry bychom zařadili předpoklad, že vyzkoumané výsledky 

jsou závislé na zvolené metodologii. Tuto úvahu také posilují zjištěné rozdíly mezi 

závěry v rámci existující akademické debaty týkající se konceptu socializace. Vzhledem 

k tomu, že zvolení kvantitativní metody přineslo převážně negativní výsledky ohledně 

relevantnosti socializačního konceptu, můžeme uvažovat, že je to právě zkoumání 

prostřednictvím kvantitativní metody, které nezaručuje dostatečně aspektů pro 

prozkoumání vztahu mezi případnou socializací a následným rozhodováním politiků. 

Naopak kvalitativní metoda, což mimo jiné potvrzují výsledky z prozkoumané 

akademické debaty, je více nakloněna tomu, že jistý vztah mezi socializací a pozicí 

politického aktéra existuje. To také potvrzují i výsledky výzkumu předkládané práce, 

která využívala výhradně kvalitativních nástrojů zkoumání. Pravděpodobné vysvětlení 

rozdílných výsledků v případě použití odlišné metody může spočívat zejména v tom, že 

kvantitativní metoda zapomíná do svého hodnocení zahrnout podobu zkoumaných 

vztahů mezi politiky a danou organizací. Ostatně i v případě obyčejných lidských 

vztahů není důležitá pouze kvantita schůzek, ale zejména jejich kvalita, tedy obsah.  

 

Hooghe, Beyers, Gheciu i Lewis se v rámci svého zkoumání socializace elit 

nedokáží shodnout na tom, zda-li socializace má či nemá vliv na chování politických 

aktérů v rámci dané organizace. Vzhledem k rostoucímu významu otázky socializace v 
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rámci EU a NATO zejména s cílem jednotného vystupování členských států, si 

socializace našla místo jak v rámci zkoumání europeizace, tak v teoriích mezinárodních 

vztahů. Předkládaná práce si uložila za cíl, zapojit se do stávající debaty o socializačním 

konceptu výzkumem relevantnosti socializace při rozhodování politiků o zahraničně-

politických otázkách na příkladu irácké krize v roce 2003, kdy byla nejasná pozice 

nejen politických aktérů, ale i samotných členských zemí EU a NATO. V průběhu práce 

pak tedy byla testována hypotéza, která předpokládá, že rozhodování zahraničně-

politických aktérů odpovídá socializaci daného politika.  

Zvolená metoda zkoumání byla založena na zkoumání tří ukazatelů, jejichž 

výběr zdůrazňoval především kvalitativní prvky zkoumaných vztahů, nikoliv 

kvantitativní stránku, kterou nepovažujeme za tolik zásadní. Vybrané ukazatele 

socializačního mechanismu - systematické interakce, osobní vztahy a styl diskurzu - 

byly zkoumány na základě shromážděných mediálních výstupů a oficiálních dokumentů 

u každého z politických aktérů zvlášť. Ze stejných zdrojů byla zároveň zjišťována 

pozice aktérů k irácké invazi. Směr případné socializace byl následně porovnán s pozicí 

daného politika a na základě toho byla pak stanovena relevantnost konceptu socializace.  

Z výsledků provedeného výzkumu vyplývá, že mezi socializací politických 

aktérů a jejich chování jednoznačně existuje příčinná souvislost, čímž se potvrdila i 

námi stanovená hypotéza práce, která toto předpokládá. Konkrétně se ukázalo, že pokud 

je politik socializovaný směrem k USA/NATO, souhlasí s invazí do Iráku vedenou 

Spojenými státy. Ve dvou případech (konkrétně v případě Václava Klause a Vladimíra 

Špidly) nebyla zjištěna socializace ani jedním ze zkoumaných směrů, což však pro nás 

znamená, že v těchto dvou situacích nejsme schopni o socializačním konceptu říci nic. 

Jeden z nabízejících se směrů poskytuje prostor pro úvahu, že do rozhodování těchto 

dvou politiků vstoupily jiné faktory než socializace. Za možné vlivy, které do 

rozhodování politiků vstoupily, jsme označili vládní odpovědnost a pozici negociátora 

českého vstupu do EU u Vladimíra Špidly, zatímco u Václava Klause to byl s největší 

pravděpodobností důraz na domácí dimenzi a blížící se prezidentská kandidatura. 

Zatímco u Václava Klause nebyla zjištěná nesocializace žádným překvapením 

vzhledem k jeho dlouhodobé profilaci jako solitérní hráč české politiky, u Vladimíra 

Špidly se o nečekaný závěr jednalo zejména vzhledem k tomu, že se zanedlouho stal 

českým komisařem EK.  

Na základě výše zmíněných výsledků můžeme konstatovat, že vzhledem k tomu, 

že v průběhu výzkumu nebyl nalezen argument, který by socializační koncept zásadním 
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způsobem zpochybňoval, můžeme hovořit o posílení relevance teorie socializace jako 

takové. Mezi další spekulativní závěry zařazujeme také otázku výběru metodologie, 

kterou považujeme při zkoumání socializace za klíčovou. Vzhledem k tomu, že 

kvantitativní metoda doposud nepotvrdila relevantnost socializačního konceptu ve 

vztahu k politickému rozhodování, dovolujeme si tvrdit, že je to právě zvolená metoda, 

která o výsledcích rozhoduje. Kvalitativní metoda naopak relevantnost socializace 

potvrzuje, a to i v případě předkládané práce. Další výzkum socializačního konceptu by 

se tedy mohl ubírat právě směrem zkoumání vztahů výzkumných metod a teorie 

socializace.  
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Summary 

In the research of socialization of elites, Hooghe, Beyers, Gheciu and Lewis 

cannot reach consensus on whether socialization influences behaviour of political actors 

within organizations like EU and NATO or not. Regarding to increasing importance of 

socialization concept within the EU and NATO, it has found its place in both researches 

of Europeanization and theories of international relations. This thesis aims to become 

part of current debates concerning the relevance of socializing concept in political 

decisions on foreign policy issues taking the Iraq crisis in 2003 as an example, when not 

only political actors but also the Member States held uncertain position about the 

situation. Therefore, the work tested our hypothesis assuming the fact that socialization 

plays role in decisions of foreign policy actors. 

The chosen method is based on examination of three indicators emphasizing 

qualitative elements with the aim to examine relationships rather than quantitative 

aspects. Selected indicators of socialization mechanism - systematic interaction, 

personal relationships and personal style of discourse - were examined for each of the 

political actors through collected media articles and official documents. The same 

sources were used to detect particular politicians’ position towards Iraq invasion. The 

orientation of socialization was subsequently compared with position of respective 

policy makers and relevance of socialization concept was concluded.  

Findings of this survey prove causality between socialization of political actors and 

their behaviour. At the same time, these findings enable confirmation of our above-

mentioned hypothesis. Specifically, it proved that in case a politician is socialized 

towards US/NATO, she/he also agrees with the Iraq invasion led by the United States. 

In two cases (particularly in case of Václav Klaus and Vladimír Špidla) we found out 

that neither of them was socialized towards any organization. In other words, it means 

that it is not possible to make any conclusion about socialization concept in these cases. 

However, speculations can be made about other factors that influenced the approach of 

Klaus and Špidla. We have identified possible factors that entered into decision process 

of these two politicians - such as governmental responsibility and position of the main 

negotiator of Czech accession to the EU in case of Vladimir Špidla. On the contrary, 

Václav Klaus was most likely focused on domestic affairs and his upcoming 

presidential candidacy. While Klaus’ non-socialization did not reveal any surprise with 

the reference to his long-term solitary role in Czech politics, in case of Vladimir Špidla 
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the conclusions of the research are unexpected not only due to the fact that soon after he 

became Czech Commissioner in the European Commission. 

Based on the above-mentioned results it can be stated that, as we did not found 

any argument questioning the socialization concept, we can talk about theory of 

consolidation. The issue of chosen methodology, that can be considered crucial for 

examining the socialization concept, may be included among speculative conclusions. 

As the quantitative method has still not confirmed the relevance of socialization concept 

in relation to political decisions, we would argue that it is the chosen method, which has 

strong impact on the outcome. On the contrary, the qualitative method has confirmed 

the relevance of socialization, which is also demonstrated in our work. The interaction 

between the concept of socialization and chosen methods could be a direction for 

further researches to be executed.  
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Seznam zkratek 
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ČR - Česká republika 

EK - Evropská komise 

EP - Evropský parlament 

EU - Evropská unie 

KBSE - Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

NATO - Severoatlantická aliance 
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