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Abstrakt 

 Práce pojednává o španělském kulturním institutu Institutu Cervantes a o 

změnách v jeho činnosti po roce 2004. Ve Španělsku došlo v tomto roce ke změně vlád 

a důleţité proměně domácí i zahraniční politiky. Cílem práce je zjistit, zda tyto politické 

změny zásadním způsobem ovlivnily aktivity Institutu Cervantes. Práce dochází 

k závěru, ţe měly zásadní vliv na snahu Institutu propagovat kulturní rozmanitost 

Španělska, dialog mezi kulturami a rovnost, např. ţenská práva. Institut se také dočasně 

zaměřil na otevírání dalších poboček v zemích Evropské unie a zpočátku oslabil i jeho 

zájem o expanzi do Spojených států. V neposlední řadě se Institut začal více zajímat o 

aktivity v arabských zemích a nově pronikat do oblasti subsaharské Afriky. V první 

kapitole se práce věnuje teorii kulturní diplomacie, kulturním institutům a příbuzným 

pojmům s kulturní diplomacií spojeným. Druhá část se zabývá  španělským modelem 

kulturní diplomacie a Institutem Cervantes. V této části práce nastiňuje současnou 

terminologii a dělení španělské zahraniční kulturní politiky, historii španělské kulturní 

diplomacie od počátku 20. století, vznik, vývoj a charakteristiku Institutu Cervantes a 

v neposlední řadě současný model španělské kulturní diplomacie a místo Institutu 

Cervantes v jeho rámci. Třetí a hlavní část práce se zabývá změnami v činnosti Institutu 

Cervantes po roce 2004 aţ 2010. Po nastínění změn ve španělské domácí i zahraniční 

politice, včetně změn ve strategii  kulturní diplomacie obecně, si práce pokládá 

následující dílčí otázky: zda došlo ke změnám v hlavních a vedlejších tematických 

cílech Institutu, v hodnotách, které Institut šíří, v jeho geografických prioritách a zda 

byly tyto způsobeny změnami politickými. 

 

Abstract 

The paper deals with Spanish cultural institute the Cervantes Institute and its 

activity after 2004. Important changes occured in Spain after the arrival of the new 

governement that year in both domestic and foreign policy. The research question is 

whether they had an important influence on the activity of the Cervantes Institute. The 

paper concludes the political changes had an important influence on the effort of the 

Institute to promote cultural diversity of Spain, dialogue between cultures or equality, 

e.g. women´s rights. An important change also temporarily represented the emphasis put 

on the opening of new centers in the European Union and less interest in the expansion 

into the United States. Last but not least, the Institute started to focus more on the 

activities in Arab countries and to be present in sub-Saharan Africa. The first chapter 

concerns the theory of cultural diplomacy, the role of cultural institutes and other related 

concepts. The second chapter focuses on the model of Spanish cultural diplomacy and 
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the Cervantes Institute. It deals with Spanish terminology and the division of Spanish 

foreign cultural policy, the history of Spanish cultural diplomacy from the beginning of 

the 20
th

 century, the foundation of the Cervantes Institute, the development of its 

activitites and its characteristics. Finally, it describes the current model of Spanish 

cultural diplomacy and the place of the Cervantes Institute within that. The last and 

main chapter focuses on the changes in the activity of the Cervantes Institute from 2004 

until 2010. Firstly, it outlines the changes in Spanish domestic and foreign policy, the 

strategy in cultural diplomacy included. Then, it deals with the activity of the Institute 

after 2004 itself. It poses subquestions whether any changes occured in its main and side 

thematic aims, in the values the Institute diffuses, in its geographic priorities and 

whether they were caused by political changes.  
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Institut Cervantes, španělská kulturní diplomacie, španělská zahraniční kulturní politika, 

Španělská socialistická dělnická strana, Španělsko. 
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Úvod 

Kultura zaujímá důleţitou roli v mezinárodních vztazích. Kulturní výměny mezi 

občany jednotlivých zemí umoţňují jejich vzájemné poznání a představují atraktivní 

způsob pro sblíţení daných států. Mnohé současné konflikty na mezinárodní scéně jsou 

přitom zaloţené na nenávisti vůči odlišné kultuře či náboţenství. Kulturní diplomacie se 

jakoţto druh veřejné diplomacie snaţí o sblíţení dané země se širokým zahraničním 

publikem pomocí šíření vlastní kultury a kulturních výměn. Vychází z představy, ţe 

výuka cizího jazyka či pobyt na místní univerzitě vytváří u zahraničního publika určitou 

náklonnost, která příznivě ovlivňuje další politické či ekonomické aktivity státu. Pro 

Španělsko, zemi s bohatou kulturní historií, tradicemi a současnou tvorbou, přitom 

kulturní diplomacie představuje nejdůleţitější část jeho veřejné diplomacie
1
 a důleţitý 

nástroj zahraniční politiky.
2
  

Práce se zabývá španělským kulturním institutem Institutem Cervantes jako 

jedním z hlavních aktérů španělské kulturní diplomacie. Soustřeďuje se konkrétně na 

změny v jeho činnosti po roce 2004 do roku 2010. Institut Cervantes je autonomní 

agenturou španělského Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce, jehoţ hlavními cíli 

jsou šíření španělského jazyka a španělské a hispanoamerické
3
 kultury.

4
 Tímto Institut 

zároveň přispívá k utváření představ zahraniční veřejnosti o Španělsku, jeho kultuře a 

hodnotách. V roce 2004 došlo po parlamentních volbách k výměně vládnoucích stran. 

Španělská socialistická dělnická strana (Partido Socialista Obrero Español – PSOE) a 

její předseda José Luis Rodríguez Zapatero nahradili předchozí administrativu Lidové 

strany (Partido Popular – PP) v čele s Josém Maríou Aznarem. Několik dní před 

volbami taktéţ došlo k teroristickým útokům islámských radikálů v Madridu. Tyto byly 

vnímány jako odpověď na Aznarovu snahu o uţší sblíţení se Spojenými státy, 

konkrétně na jejich podporu ve válce v Iráku. Zapaterova vláda se přitom především 

zpočátku snaţila od politiky předchozí administrativy distancovat. Zároveň přišla 

s vlastními iniciativami, v domácím kontextu např. s politikou usilující o  rozšíření 

občanských a ţenských práv.  

Práce si jako hlavní výzkumnou otázku pokládá, zda politické změny po roce 

2004 zásadním způsobem ovlivnily činnost Institutu Cervantes. Vychází přitom 

z teoretického předpokladu, ţe strategie kulturní diplomacie
5
 by neměla podléhat 

změnám vlád.
6
 Mezi hlavními politickými stranami by tak měl existovat určitý 

konsensus o jejích cílech a prioritách. V případě španělské kulturní diplomacie však 

                                                 
1
 Javier Noya, Diplomacia pública para el siglo 21 (Barcelona: Ariel, 2007), 407.   

2
 Belén Sanz Luque, „¿Es posible evaluar la política cultural exterior como una política pública?“,  DT  

4/2006, Real Instituto Elcano, 2006, 9, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1/PDF-004-

2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1 (staţeno 15. října 

2010). 
3
 Tzn. šíření kultury španělsky mluvících zemí střední a jiţní Ameriky. 

4
 „Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes“, Boletín Oficial del Estado, č. 

70, Madrid, 1991, 9067, http://www.boe.es/boe/dias/1991/03/22/pdfs/A09067-09069.pdf (staţeno 2. 

února 2011).  
5
 Byť se jedná o nástroj zahraniční politiky. Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská 

zkušenost (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008), 12. 
6
 Ibid., 19. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1/PDF-004-2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1/PDF-004-2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1
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platí, ţe tato změnám vlád podléhá, ať uţ vlivem odlišných ideologií dvou hlavních 

stran či jejich rozdílných představ o roli jednotlivých kulturně-diplomatických institucí.
7
  

Hypotézou této práce je, ţe politické změny po roce 2004 měly zásadní vliv na 

činnost Institutu v následujících oblastech. Za prvé se Institut Cervantes, dle domácí 

agendy nové vlády, snaţí více propagovat kulturní rozmanitost Španělska. Za druhé 

dává ve svých aktivitách větší důraz na prosazování etických hodnot, jako jsou např. 

dialog mezi kulturami, rovnost či solidarita.  Jejich prosazování je přitom jedním ze 

znaků Zapaterovy politiky v domácím i zahraničním kontextu. Za třetí se španělský 

kulturní institut více zaměřuje na aktivity v arabských zemích, v důsledku nové vládní 

strategie ovlivněné teroristickými útoky, a nově se snaţí také pronikat do oblasti 

subsaharské Afriky. Naopak se lze domnívat, ţe krize na nejvyšší politické úrovni ve 

vztazích se Spojenými státy neměla zásadní vliv na činnost Institutu Cervantes, jelikoţ 

obě země usilovaly o pokračování ve vzájemné bilaterální spolupráci.
8
 Stejně tak nelze 

očekávat, ţe se Evropská unie, zahraničně-politická priorita nové vlády,
9
 stala po roce 

2004 hlavním cílem pro otevírání nových poboček Institutu. Institut Cervantes měl své 

zastoupení především v této oblasti jiţ před rokem 2004, bude tudíţ usilovat o pronikání 

do dalších světových regionů.
10

  

Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky a potvrzení či vyvrácení výše uvedené 

hypotézy si práce klade otázky dílčí. Snaţí se zodpovědět, zda došlo po roce 2004 ke 

změnám v rámci následujících cílů a priorit Institutu Cervantes a zda tyto případné 

změny byly ovlivněny změnami politickými. Jedná se za prvé o změny v hlavních 

cílech Institutu, tak jak jsou definovány v jeho zakládajícím zákoně a nejčastěji 

uváděny: šíření španělského jazyka a španělské a hispanoamerické kultury.
11

 Za druhé 

se jedná o změny ve vedlejších cílech Institutu: šíření španělské jazykové rozmanitosti, 

tj. výuka dalších oficiálních jazyků Španělska – katalánštiny, baskičtiny či galicijštiny –, 

a spolupráce s hispánskou Amerikou. Tyto cíle jsou přitom v porovnání s hlavními cíli 

spíše okrajové či z nich vyplývají.
12

 Za třetí práce zkoumá změny s ohledem na 

hodnoty, které Institut Cervantes šíří, a kterými reprezentuje Španělsko před 

                                                 
7
 Álvaro Díaz Duque (kulturní rada Velvyslanectví Španělska v Praze), v osobním rozhovoru s autorkou, 

30. března  2011. 
8
 Charles Powell, „A Second Transition, or More of the Same? Spanish Foreign Policy under Zapatero“, 

South European Society and Politics 14, č. 4 (2009): 526,  http://www.ebscohost.com/. 
9
 Miguel Ángel Moratinos, „Una nueva política exterior para España“ (přednáška v rámci cyklu setkání 

na téma Elecciones generales 14-M: propuestas de política exterior, Real Instituto Elcano, Madrid, 

Španělsko, 10. března 2004), ARI 37/2004, Real Instituto Elcano, 2004, 4, 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/434/ARI-37-2004-E.pdf (staţeno 12. listopadu 2010).  
10

 Viz. Mapa č. 1: Centra Institutu Cevantes – svět, str. 44. a Mapa č. 2: Centra Institutu Cervantes – 

Evropa a oblast Středozemí, Ibid.  
11

 „Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes“, 9067.  
12

 Tyto cíle jsou ukotveny např. v  rozpočtovém programu pro španělskou zahraniční politiku 

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (Spolupráce, propagace a šíření kultury 

v zahraničí), který zahrnuje i rozpočtové cíle Institutu Cervantes. Např. Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, „Programa 144A. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior“ (cíle na 

rok 2007), Secretaría General de Presupuestos y Gastos, 17,  

 http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2007Ley/PGE-

ROM/doc/1/3/9/2/3/5/N_07_S_R_31_112_1_2_3_1144A_C_1.PDF (staţeno 30. dubna 2011). 

Institut začal po svém vzniku, kromě výuky zaměřené především na španělštinu, poskytovat taktéţ hodiny 

jednotlivých regionálních jazyků v centrech, kde o ně byl projeven zájem. Z důvodu nedostatečné 

poptávky se však jednalo o aktivitu vedlejší. Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení 

praţského Institutu Cervantes), v osobním rozhovoru s autorkou, 6. dubna 2011. 

Spolupráce s hispánskou Amerikou je cílem, který vyplývá  z faktu, ţe Institut se zaměřuje nejen na šíření 

kultury Španělska, ale také kultury vlastní španělsky mluvícím zemím střední a jiţní Ameriky. Byť je 

jako oficiální cíl definována spolupráce s Iberoamerikou, v praxi dochází primárně ke spolupráci se 

španělsky mluvícími zeměmi. 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/434/ARI-37-2004-E.pdf
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2007Ley/PGE-ROM/doc/1/3/9/2/3/5/N_07_S_R_31_112_1_2_3_1144A_C_1.PDF
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2007Ley/PGE-ROM/doc/1/3/9/2/3/5/N_07_S_R_31_112_1_2_3_1144A_C_1.PDF
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zahraničním publikem. V neposlední řadě se zabývá změnami v geografických 

prioritách Institutu. V souladu s politickými změnami se soustřeďuje na Spojené státy 

americké, Evropskou unii, arabské země oblasti Středozemí a subsaharskou Afriku.  

 Tato práce představuje jednopřípadovou studii věnující se španělské kulturní 

diplomacii, konkrétně kulturnímu institutu Institutu Cervantes. Je vypracována na 

základě empiricko-analytického přístupu a kromě psaných zdrojů vyuţívá taktéţ semi-

strukturované osobní rozhovory s představiteli španělské kulturní diplomacie v Praze. 

Změny v  činnosti Institutu Cervantes po roce 2004 jsou přitom zkoumány na základě 

diachronní komparace srovnávající aktivity Institutu za vládního období PP (1996-

2004) a PSOE (2004-2010).  

 Pro zpracování daného tématu bylo vyuţito primárních zdrojů – dokumentů a 

osobních rozhovorů –, stejně jako zdrojů sekundárních. V teoretické části týkající se 

kulturní diplomacie se práce opírá především o knihy Elišky Tomalové Kulturní 

diplomacie: francouzská zkušenost
13

 a Jany Peterkové Veřejná diplomacie.
14

 Jedná se o 

jediné české zdroje věnující se těmto problematikám. Ve svém teoretickém výkladu se 

tyto publikace převáţně navzájem doplňují. Obě vycházejí zejména ze zahraničních 

autorů, např. Josepha Nyeho
15

  či Marka Leonarda.
16

 

S ohledem na historický vývoj a současný model španělské kulturní diplomacie  

představují důleţité zdroje doktorská dizertace a článek Ignacia Herrery de la Muely. 

Tyto práce se sice primárně věnují Institutu Cervantes, zabývají se ale i předcházejícím 

vývojem španělské kulturní diplomacie, tj. do 90. let 20. století.
17

 Pro nastínění 

historického vývoje a španělského současného modelu práce taktéţ vychází z knihy 

Javiera Noyi Diplomacia pública para el siglo 21, předního experta na španělskou 

veřejnou diplomacii a výzkumného pracovníka think tanku Real Institutu Elcano.
18

 

Javier Noya se ve své knize mimo jiné věnuje srovnání strategií kulturní diplomacie za 

vlády Josého Maríi Aznara a Josého Luise Rodrígueze Zapatera. Kulturní diplomacie za 

PP se setkala s mnohými kritikami, především za projekci jednostranné vize španělské 

kultury a tendenci ke španělskému nacionalismu. Dále byla kritizována za nedostatečný 

důraz kladený na kulturní spolupráci. Některé práce zabývající se její kritikou lze 

přitom označit za přehnané.
19

 V souladu s tímto předkládá práce Javiera Noyi kritický, 

ale vyváţený pohled na dané období. Významný zdroj pro analýzu současné španělské 

                                                 
13

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 

2008). 
14

 Jana Peterková, Veřejná diplomacie (Plzeň: Aleš Čeněk, 2008). 
15

 Např. Joseph Samuel Nye, „Soft Power and American Foreign Policy“, Political Science Quaterly 119, 

č. 2 (2004): 255-270, http://www.ebscohost.com/. 
16

 Např. Mark Leonard, Catherine Stead a Conrad Smewing, Public Diplomacy (London: The Foreign 

Policy Center, 2002). 
17

 Např. Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural 

y promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“ (doktorská dizertace, Universidad 

Complutense de Madrid, 2008), http://eprints.ucm.es/8733/1/T30614.pdf (staţeno 2. prosince 2010).  
18

 Javier Noya, Diplomacia pública para el siglo 21 (Barcelona:Ariel, 2007). Real Instituto Elcano je 

španělským think tankem zaměřujícím se na analýzy zahraničních vztahů země. Práce taktéţ čerpá z 

dalších studií a analýz dostupných na jeho internetových stránkách, jejichţ autoři jsou jak nezávislí 

odborníci, tak samotní aktéři španělské zahraniční politiky či konkrétně kulturní diplomacie. Např. Belén 

Sanz Luque, „¿Es posible evaluar la política cultural exterior como una política pública?“,  DT  4/2006, 

Real Instituto Elcano, 2006,  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1/PDF-004-

2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1 (staţeno 15. října 

2010). 
19

 Např. Alberto García Ferrer, „En el exterior de la cultura“, Letra Internacional, č. 83 (2004), 

http://www.revistasculturales.com/articulos/90/letra-internacional/157/1/en-el-exterior-de-la-cultura.html 

(staţeno 5. května 2011). 

http://eprints.ucm.es/8733/1/T30614.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1/PDF-004-2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1/PDF-004-2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc66a0004f0185ffb9e9fd3170baead1
http://www.revistasculturales.com/articulos/90/letra-internacional/157/1/en-el-exterior-de-la-cultura.html
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kulturní diplomacie představovaly v neposlední řadě osobní rozhovory s kulturním 

radou Velvyslanectví Španělska v Praze Álvarem Díazem Duquem.
20

  

Pro analýzu změn v tradiční domácí a zahraniční politice práce vychází 

z politických prohlášení
21

 či odborných článků zabývajících se přímo srovnáním 

politických cílů a priorit Aznarovy a Zapaterovy vlády. S ohledem na domácí agendu je 

třeba zmínit především článek Paula Kennedyho.
22

 V zahraničním kontextu se jedná 

zejména o práce Charlese Powella
23

 či  Celestina del Arenala.
24

  

Pro zhodnocení změn v samotné činnosti Institutu Cervantes po roce 2004 práce 

vyuţívá, kromě studie Ignacia Herrery de la Muely, především primárních zdrojů. Jedná 

se např. o cíle Institutu kaţdoročně uvedené v rámci rozpočtového programu pro 

španělskou zahraniční kulturní politiku Cooperación, promoción y difusión cultural en 

el exterior (Spolupráce, propagace a šíření kultury v zahraničí)
25

 či v rámci cílů 

Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce a jeho agentur.
26

 Dále byly pouţity např. 

ročenky Institutu Cervantes (Anuarios) včetně úvodních předmluv jeho centrálních 

ředitelů,
27

 či projevy centrálních ředitelů ve španělském parlamentu.
28

 Důleţitý zdroj 

představovaly v neposlední řadě osobní rozhovory s vedoucím administrativního 

oddělení praţského Institutu Luisem Abiou Rodríguezem.
29

  

Přínos této práce lze chápat v několika rovinách. Díky svému zaměření na 

kulturní diplomacii jako součást veřejné diplomacie představuje cenný zdroj pro 

všechny zájemce o současný vývoj v mezinárodních vztazích. Práce je taktéţ důleţitým 

                                                 
20

 Álvaro Díaz Duque (kulturní rada Velvyslanectví Španělska v Praze), v osobním rozhovoru s autorkou, 

25. listopadu 2010, 30. března 2011. 
21

 Např. „Discurso de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero“ (inaugurační projev premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera, Poslanecká sněmovna, 

Madrid, Španělsko, 15. dubna 2004), http://estaticos.elmundo.es/documentos/2004/04/15/discurso.pdf  

(staţeno 1. prosince 2010). 
22

 Paul Kennedy, „Phoenix from the Ashes. The PSOE Government under Rodríguez Zapatero 2004–

2007: A new model for social democracy?“, International Journal of Iberian Studies 20, č. 3 (2007): 187-

206, http://www.ebscohost.com/.  
23

 Charles Powell, „A Second Transition, or More of the Same? Spanish Foreign Policy under Zapatero“, 

South European Society and Politics 14, č. 4 (2009): 519-536,  http://www.ebscohost.com/.  
24

 Celestino del Arenal, „Consenso y disenso en la política exterior de España“, DT 25/2008, Real 

Instituto Elcano, 2008, 

 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/15c494004f019704a004e43170baead1/DT25-

2008_Arenal_politica_exterior_consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=15c494004f019704a004e43

170baead1 (staţeno 16.prosince 2010).   
25

 Např. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, „Programa 144A. Cooperación, promoción y 

difusión cultural en el exterior“ (cíle na rok 2007), Secretaría General de Presupuestos y Gastos,  

 http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2007Ley/PGE-

ROM/doc/1/3/9/2/3/5/N_07_S_R_31_112_1_2_3_1144A_C_1.PDF (staţeno 30. dubna 2011). 
26

 Tyto jsou taktéţ kaţdoročně zveřejňovány jako součást rozpočtových informací Ministerstva. Např. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, „Descripción general de los objetivos del sector“ (cíle na rok  2002), 

Secretaría General de Presupuestos y Gastos, 

http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2002_Ley/doc/7/9/3/R2LA70C31.PDF (staţeno 10. ledna 2011). 
27

 Např. César Antonio Molina, „Presentación“, in El español en el mundo. Anuario del Instituto 

Cervantes 2004 , Instituto Cervantes (Madrid: Círculo de Lectores, Plaza & Janés, 2004), 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_04/presentacion.htm (staţeno 14. dubna 2011).  
28

 Např. „Comparecencia del Director del Instituto Cervantes, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, 

para explicar la situación actual, así como las perspectivas del futuro del Instituto y, en particular, el 

funcionamiento del nuevo Centro Virtual Cervantes“ (předvolání ředitele Institutu Cervantes Fernanda 

Rodrígueze Lafuenteho před Komisi pro zahraniční otázky Poslanecké sněmovny, Madrid, Španělsko, 12. 

května 1999), 19852-19867, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CONG/DS/CO/CO_688.PDF (staţeno 25. března 2011). 
29

 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), v osobním 

rozhovoru s autorkou, 6. dubna 2011, 12. dubna 2011. 

http://www.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/15c494004f019704a004e43170baead1/DT25-2008_Arenal_politica_exterior_consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=15c494004f019704a004e43170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/15c494004f019704a004e43170baead1/DT25-2008_Arenal_politica_exterior_consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=15c494004f019704a004e43170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/15c494004f019704a004e43170baead1/DT25-2008_Arenal_politica_exterior_consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=15c494004f019704a004e43170baead1
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2007Ley/PGE-ROM/doc/1/3/9/2/3/5/N_07_S_R_31_112_1_2_3_1144A_C_1.PDF
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2007Ley/PGE-ROM/doc/1/3/9/2/3/5/N_07_S_R_31_112_1_2_3_1144A_C_1.PDF
http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2002_Ley/doc/7/9/3/R2LA70C31.PDF
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_04/presentacion.htm
http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CONG/DS/CO/CO_688.PDF
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a zajímavým doplněním informací o španělské zahraniční politice, jelikoţ kulturní 

diplomacie představuje pro Španělsko jeden z jejích významných nástrojů. 

V neposlední řadě je přínosná pro odborníky specializující se na oblast samotné kulturní 

diplomacie, protoţe se jedná doposud o jedinou českou studii zabývající se španělskou 

kulturní diplomacií a jednu z velmi mála prací věnující se Institutu Cervantes.  

Text je členěn do tří kapitol. První kapitola se věnuje teorii kulturní diplomacie, 

včetně role kulturních institutů, a vysvětluje taktéţ příbuzné pojmy s kulturní diplomacií 

spojené – veřejná diplomacie, měkká moc, nation branding či propaganda. Druhá 

kapitola se zabývá modelem španělské kulturní diplomacie a Institutem Cervantes. Na 

začátku nastiňuje španělskou terminologii a dělení španělské zahraniční kulturní 

politiky, pokračuje historii španělské kulturní diplomacie od počátku 20. století do roku 

1991 a dále vznikem, vývojem a charakteristikou činnosti Institutu Cervantes. Kapitola 

je zakončena nastíněním hlavních rysů současného modelu španělské kulturní 

diplomacie, v jehoţ rámci taktéţ vymezuje místo Institutu Cervantes. Zabývá se tak 

vztahem centrálního Institutu a španělské vlády a vztahem lokálních poboček a 

diplomatických reprezentací v dané zemi. Třetí kapitola se věnuje změnám v činnosti 

Institutu Cervantes po roce 2004. V první části jsou nastíněny politické změny po roce 

2004 v domácím i zahraničním kontextu, včetně změn v oblasti španělské kulturní 

diplomacie obecně. Druhá část se věnuje samotným změnám v tematických a 

geografických cílech Institutu. Odpovídá tak na dílčí výzkumné otázky, zda došlo ke 

změnám vlivem politických změn v  hlavních a vedlejších tematických cílech, šířených 

hodnotách a geografických prioritách Institutu s ohledem na Spojené státy, Evropskou 

unii, arabské země a subsaharskou Afriku. Zmiňuje taktéţ vývoj jeho zájmu o oblast 

Asie a Pacifiku či Brazílii. Ačkoliv v těchto oblastech po roce 2004 k důleţitým 

politickým změnám nedochází, jedná se o významné regiony pro aktivity Institutu. Ve 

svém závěru práce zodpovídá na hlavní výzkumnou otázku. 
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1 Teorie: kulturní diplomacie, kulturní instituty a 
příbuzné pojmy 

Jednu z moţných charakteristik kulturní diplomacie předkládá zpráva Poradního 

výboru pro kulturní diplomacii amerického ministerstva zahraničních věcí (Advisory 

Committee on Cultural Diplomacy). Dle této zprávy kulturní diplomacie umoţňuje 

spolupráci a vytváření dlouhodobého vztahu mezi zeměmi navzdory jejich politickým 

neshodám a změnám vlád. Svými aktivitami přispívá k odbourávání stereotypů a 

představuje „protiváhu k nedorozumění, nenávisti a terorismu.“
30

 Eliška Tomalová 

definuje kulturní diplomacii jako činnost, která se zaměřuje na zpřístupňování různých 

oblastí kultury široké zahraniční veřejnosti, popřípadě jejím elitám. Hlavním cílem 

kulturní diplomacie je budování vztahu zaloţeného na vzájemné důvěře a porozumění. 

Takto můţe vytvářet příznivé prostředí pro další zahraničně-politické či ekonomické 

aktivity státu. Definic a způsobů chápání samotného pojmu kultura přitom existuje hned 

několik. V uţším slova smyslu se jedná o různé formy uměleckého projevu, tj. výtvarné 

umění, literatura, hudba, film apod. Pro její chápání v širším slova smyslu je často 

pouţívána definice UNESCO z roku 1982. Kulturu lze takto definovat jako „(…) 

souhrn distinktivních duchovních, materiálních a intelektuálních rysů, které 

charakterizují společnost. Nejde pouze o čistě umělecká vyjádření, ale také o ţivotní 

styl, základní práva, hodnoty a tradice.“ Pojem kultura v rámci kulturní diplomacie, 

odvozený dle aktivit jejích aktérů, přitom zasahuje taktéţ do oblasti vzdělání, vědy či 

médií. Kulturní diplomacie se tak zaměřuje na propagaci umělecké činnosti v zahraničí 

pomocí koncertů, výstav či literárních večerů, dále na univerzitní a vědeckou 

spolupráci, výuku jazyka a mezi její aktivity v neposlední řadě patří téţ provozování 

zahraničního televizního či rozhlasového vysílání (tabulka č. 1).
31

 

 
Tabulka č. 1: Zahraniční kulturní politika a typy diplomatické aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost (Praha: Ústav mezinárodních 

vztahů, 2008), 12. 

                                                 
30

Advisory Committee on Cultural Diplomacy, „Cultural Diplomacy: The Linchpin of Public 

Diplomacy“, U.S. Department of State, 2005, 16, 

http://www.state.gov/documents/organization/54374.pdf (staţeno 13. prosince 2010). 
31

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 10- 12. Definice pojmu kultura tak, jak 

ji vymezuje UNESCO, byla poprvé přijata na Světové konferenci o kulturní politice (Mondiacult, Mexico 

City, 1982).  Citace dle ibid., 10.  

Zahraniční politika 

Zahraniční kulturní politika 

Tradiční bilaterální a multilaterální 

diplomacie  
(dohody a jednání vztahující se k oblasti 

kultury) 

Kulturní diplomacie jako veřejná diplomacie 
(kulturní akce a výměny, univerzitní a vědecká 

spolupráce, výuka jazyka, zahraniční vysílání, 

informační programy…) 

http://www.state.gov/documents/organization/54374.pdf
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Kulturní diplomacie je součástí zahraniční kulturní politiky státu. V rámci 

zahraniční kulturní politiky panuje nejednotnost, co se týče jejího samotného názvu,
32

 

ale i definování jejích jednotlivých částí. Pro vymezení pojmu kulturní diplomacie bude 

v této práci pouţit model Elišky Tomalové (tabulka č. 1).
33

 Zahraniční kulturní politika 

či kulturní dimenze zahraniční politiky se v jeho rámci dělí na tradiční bilaterální a 

multilaterální diplomacii a kulturní diplomacii jako druh veřejné diplomacie. První 

oblast se týká jednání a dohod, jejichţ účastníci jsou diplomaté daných zemí. Na 

bilaterální úrovni jsou uzavírány např. mezistátní dohody o kulturní či vědecké 

spolupráci. Příkladem multilaterální diplomacie mohou být jednání na půdě UNESCO o 

kulturní rozmanitosti a místu kultury v rozvojové politice. V tomto kontextu je kultura 

chápána jako důleţitý faktor pro rozvoj zemí třetího světa a ochrana kulturní 

rozmanitosti obecně jako ochrana základních lidských práv.
34

 Platí, ţe priority, které 

státy prosazují v oblasti kultury např. na půdě multilaterálních organizací, se promítají 

do výkonu jejich kulturních diplomacií. Práce se proto bude primárně zabývat kulturní 

diplomacií (resp. Institutem Cervantes), v části o politických změnách po roce 2004 

však také nastíní změny v tradiční diplomacii v oblasti kultury. Bude se tak jednat např. 

o španělskou iniciativu Aliance civilizací v rámci OSN.
35

  

Jak jiţ bylo předesláno, kulturní diplomacie představuje z důvodu jejího 

zaměření na širokou veřejnost část veřejné diplomacie. Veřejná diplomacie není novým 

pojmem, nicméně od 90. let 20. století mluvíme o tzv. nové veřejné diplomacii.
36

 Dle 

Jany Peterkové se jedná o proces pravdivé komunikace se zahraniční veřejností či 

státními elitami, který má přispět k pozitivnímu vnímání dané země a tím i k 

prosazování jejích dalších zájmů. Veřejná diplomacie se neomezuje pouze na oblast 

kultury, mezi její další sféry patří oblast politická/ vojenská či ekonomická.
37

 Rozdíly, 

které odlišují veřejnou diplomacii od diplomacie tradiční, spočívají především v 

mnoţství a rozmanitosti aktérů, jak na straně příjemce, tak i na straně státu 

prosazujícího své zájmy. Na straně poskytovatele se jedná o centrální administrativu 

státu (jednotlivá ministerstva a jejich specializované agentury), regionální správu, 

nevládní a soukromý sektor či jednotlivé občany. Mnohé aktivity přitom vznikají 

spontánně a nemusí podléhat koordinaci ze strany státu. V případě veřejné diplomacie 

                                                 
32

 Ve francouzském prostředí se nejčastěji uţívá pojem action culturelle extérieure de l´État (zahraniční 

kulturní činnost státu) a pro samotnou kulturní diplomacii diplomatie culturelle (kulturní diplomacie) či 

specificky francouzský pojem diplomatie d´influence (diplomacie vlivu). V anglosaském prostředí 

převaţuje pojem foreign cultural policy (zahraniční kulturní politika) a v jeho rámci cultural diplomacy 

(kulturní diplomacie). Ibid., 11, 44. 
33

 Ibid., 11-12. 
34

 Ačkoliv byla debata o kulturní rozmanitosti na mezinárodní půdě započata jiţ v 90. letech 20. století, 

důleţitý dokument, který definuje kulturní rozmanitost jako „společné světové dědictví“, představuje 

Všeobecná deklarace o kulturní rozmanitosti, přijata v UNESCO v roce 2001, a dále pak Úmluva o 

ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, přijata v roce 2005. Ibid., 102.  

UNESCO, „Universal Declaration on Cultural Diversity“, Paris, 2001, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf (staţeno 10. května 2011). 

UNESCO, „Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions“, Paris, 

2005, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf (staţeno 10. května 2011).  
35

 Byť se nejedná o iniciativu pouze kulturní, kulturní dimenze jiţ od počátku představovala jednu z jejích 

klíčových částí. Isaías Barreñada, „Alliance of Civilizations, Spanish Public Diplomacy and 

Cosmopolitan Proposal“, Mediterranean Politics 11, č. 1 (2006):  99, http://www.ebscohost.com/. 
36

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 15. 
37

 V případě politické oblasti Peterková zmiňuje bývalého australského ministra zahraničí Garetha 

Evanse, který upozorňoval na důleţitost vnímání státu jako „(…) spolehlivého člena mezinárodního 

společenství (…)“. Příkladem ekonomické sféry veřejné diplomacie můţe být propagace investic či 

turismu dané země. Jana Peterková, Veřejná diplomacie, 12-14. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf
http://www.ebscohost.com/
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je, na rozdíl od důvěrných jednání mezi diplomaty, taktéţ důleţitá důvěryhodnost 

jednotlivých aktivit a informovanost cílového publika. Jednotlivé aktivity by neměly být 

vnímány jako pouhé prostředky pro prosazení politických zájmů.
38

 Dalšími znaky nové 

veřejné diplomacie jsou, jak jiţ bylo zmíněno v kontextu diplomacie kulturní, její 

zaměření na dialog a budování především dlouhodobého vztahu se zahraničním 

publikem.
39

  

Mezi hlavní aktéry kulturní diplomacie patří kulturní instituty. Jedná se o 

specializované agentury nějčastěji zřizované ministerstvem zahraničních věcí. Jako 

příklady lze jmenovat British Council (Velká Británie), Goethe Institut (Německo) či 

Česká centra. Jejich aktivitami jsou organizace jazykových kurzů, pořádání výstav, 

koncertů či přednášek. V případě, ţe země nezřizuje vlastní kulturní centra, tato náplň 

spadá pod kulturní oddělení diplomatických reprezentací. V některých případech přitom 

fungují obě instituce souběţně. Eliška Tomalová upozorňuje na jistý rozdíl mezi 

veřejnou a kulturní diplomacií. Ten spočívá ve vztahu institucí kulturní diplomacie,  

především kulturních institutů, ke zbytku státní administrativy. Instituce kulturní 

diplomacie „(…) si přísně střeţí […] svou nezávislost na státním diplomatickém 

aparátu.“
40

 Dle Jana Melissena tak kulturní instituty pomáhají k dosaţení cílů státu 

nepřímo a představují „nevládní hlas v mezinárodních vztazích“.
41

 V praxi však 

nezávislost na diplomatickém aparátu a vládě obecně mnohdy nefunguje. Jako příklad 

kulturního institutu, který si značnou míru nezávislosti na vládě udrţuje, bývá častokrát 

uváděn British Council. Britský institut sice spadá pod ministerstvo zahraničních věcí, 

které určuje hlavní priority kulturní diplomacie, ale její výkon je ponecháván na 

samotném institutu.
42

 Oproti tomu např. jednotlivá francouzská kulturní centra 

donedávna patřila přímo pod francouzské ambasády, přičemţ centrální Institut Français 

byl vytvořen teprve nedávno.
43

 

Jistou záruku nezávislosti kulturně-diplomatických institucí na vládních 

změnách, navzdory výše zmíněné propojenosti, přesto představuje existence 

dlouhodobé strategie v této oblasti. Jak bylo výše zmíněno, kulturní diplomacie by 

v tomto smyslu neměla představovat politiku jednotlivých stran, přičemţ mezi těmito by 

měla existovat jistá shoda o jejích cílech a směřování. Toto platí např. ve francouzském 

modelu, ve kterém k proměně strategie kulturní diplomacie se změnou vlád nedochází.
44

  

Jak jiţ bylo nastíněno a bude dokázáno v případě španělského modelu, kulturní 

diplomacie kaţdého státu se liší. Rozdílná je dále samotná její důleţitost v rámci 

zahraniční politiky či její tematické a geografické priority od této se odvíjející. 

Jednotlivé modely se taktéţ liší např. v míře centralizace (přičemţ centrální 

administrativa je doposud stále nejdůleţitější částí kulturní diplomacie všech zemí) či 

v míře zahrnutí soukromého sektoru do jejího financování.
45

  

                                                 
38

 Jana Peterková, Veřejná diplomacie, 12-14, 16, 46, 51-52, 54.  
39

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 15. 
40

 Netýká se nevládního, soukromého sektoru, jednotlivců apod., kteří jsou do kulturní diplomacie 

zapojeni nepřímo. Ibid., 19. 
41

 Jan Melissen, Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy (The Hague: Netherlands Institute of 

International Relations Clingendael, 2005), 26, 

http://www.clingendael.nl/publications/2005/20050500_cdsp_paper_diplomacy_2_melissen.pdf (staţeno 

15. října 2010).   
42

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 33. 
43

 Pierre Laffon, „Culture: la naissance de l´«Institut Français»“, site officiel de la Fondation iFRAP, 

http://www.ifrap.org/Culture-la-naissance-de-l-Institut-francais,11841.html (staţeno 18. dubna 2011). 
44

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 19, 45. 
45

 Ibid., 28-29. 

http://www.clingendael.nl/publications/2005/20050500_cdsp_paper_diplomacy_2_melissen.pdf
http://www.ifrap.org/Culture-la-naissance-de-l-Institut-francais,11841.html
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S kulturní a veřejnou diplomacií obecně taktéţ souvisí následující pojmy: měkká 

moc, nation branding a propaganda. První pojem ve své práci definoval Joseph Nye, 

který měkkou moc staví do opozice vůči moci tvrdé. Jedná se o schopnost státu prosadit 

své zájmy ne pomocí donucovacích prostředků, tj. např. ekonomickou či vojenskou 

silou, ale silou přitaţlivosti. Zdroji této přitaţlivosti, která napomáhá dalším aktivitám 

státu, jsou jeho kultura, atraktivita jeho hodnot či legitimně vnímaná politika.
46

 Svoji 

měkkou moc můţe stát přitom vyuţít ve vztahu k zahraniční veřejnosti, zde je nástrojem 

např. veřejná diplomacie, stejně jako při jednáních na vysoké diplomatické úrovni.
47

 

Jako příklad podcenění důleţitosti měkké moci je často uváděna nedostatečná 

komunikace Spojených států s arabskou veřejností před 11. září 2001. 

Druhý pojem představuje nation branding. Nation branding stejně jako kulturní 

diplomacie usiluje o pozitivní vnímání státu u široké zahraniční veřejnosti. Lze jej 

přitom definovat jako činnost, jejímţ cílem je  „(…) vytvoření nebo pozměnění značky 

[/ identity, JS] daného státu (…).“ Obě činnosti se mohou vzájemně doplňovat, 

ovlivňovat a mnohdy je těţké je odlišit. Byť se nejedná o pravidlo, branding se však 

spíše neţ kulturní diplomacie zaměřuje na ekonomické cíle, je bliţší reklamní kampani, 

a proto více podléhá krátkodobým politickým cílům.
48

   

Posledním příbuzným pojmem je propaganda. Přes jeho „historickou zatíţenost“ 

v souvislosti s totalitními řeţimy lze přesnou hranici mezi propagandou a kulturní 

diplomacií taktéţ jen těţko vymezit.
49

 Obě se opět snaţí o pozitivní ovlivnění 

zahraničního publika. Rozdílem je však především způsob komunikace. Jak uvádí Jan 

Melissen, propaganda neprosazuje své zájmy oproti kulturní diplomacii pomocí dialogu 

ale jednostrannou formou, která nebere v úvahu moţnosti další interpretace. Dle jeho 

názoru je však „moderní veřejná diplomacie […] dvoustranným procesem, i kdyţ 

diplomaté mají vţdy na mysli zájmy a zahraničně-politické cíle své země.“
50

  

  

Kulturní diplomacie je druh diplomacie zaměřený na utváření pozitivních 

představ o státě v zahraničí pomocí zpřístupňování různých oblastí kultury široké 

zahraniční veřejnosti, případně jejím elitám. Hlavním cílem kulturní diplomacie je 

vytváření dlouhodobého vztahu zaloţeného na vzájemné důvěře, a tím i příznivého 

prostředí pro prosazování dalších zájmů státu. Kulturní diplomacie spolu s tradiční 

bilaterální a multilaterální diplomacií utváří zahraniční kulturní politiku státu. Jakoţto 

druh veřejné diplomacie se kulturní diplomacie vyznačuje zejména mnoţstvím aktérů 

nejen na straně příjemce, ale i poskytovatele, přičemţ kulturní instituty patří mezi jedny 

z hlavních. Teoreticky by si instituty měly udrţovat nezávislost na diplomatickém 

aparátu a představovat „nevládní hlas v mezinárodních vztazích“.
51

 V praxi toto však 

mnohdy nefunguje. Jistou zárukou pro to, aby kulturní diplomacie obecně nepodléhala 

změnám vlád, je vytvoření určitého konsensu mezi hlavními politickými stranami o 

jejích cílech a prioritách. Modely kulturní diplomacie se přitom v praxi v mnohých 

aspektech liší stát od státu. 

 

                                                 
46

 Joseph Samuel Nye, „Soft Power and American Foreign Policy“, 256, 266.  
47

 Francisco Galindo Villoria, Pilar Granados Martínez a Rubén Gutiérrez del Castillo, Informe sobre la 

acción cultural de España en el exterior (Madrid: Fundación Autor - Sociedad General de Autores y 

Editores, 2010), 18. 
48

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 20, 23. 
49

 Ibid., 19. 
50

 Jan Melissen, Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, 22. 
51

 Ibid., 26. 
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2 Španělský model kulturní diplomacie a Institut 
Cervantes 

2.1 Španělská terminologie a dělení zahraniční kulturní politiky 

Jak jiţ bylo výše nastíněno, v rámci zahraniční kulturní politiky panuje v oblasti 

terminologie a vymezení jejích jednotlivých částí nejednotnost. Toto platí i v případě 

samotného španělského modelu. V následujících řádcích proto budou nastíněny nejvíce 

uţívané termíny a nejdůleţitější dělení. Pro označení zahraniční kulturní politiky se 

nejčastěji setkáme s pojmy política cultural exterior
52

 (zahraniční kulturní politika) či 

cooperación cultural (kulturní spolupráce). Současnou španělskou zahraniční kulturní 

politiku (tak, jak je definována Ministerstvem zahraničních věcí a spolupráce), lze 

přitom rozdělit na oblast promoción (podporu)/proyección (projekci)/ difusión cultural 

en el exterior (šíření kultury v zahraničí) a cooperación cultural (kulturní spolupráci), 

která se dále dělí na cooperación cultural para el desarrollo (kulturní spolupráci 

v oblasti rozvoje),
53

 cooperación académica y científica (akademickou a vědeckou 

spolupráci) či cooperación cultural multilateral (multilaterální kulturní spolupráci). 

Nový pojem, který byl zaveden po příchodu Zapaterovy vlády v roce 2004, představuje 

cooperación cultural horizontal (doslova horizontální kulturní spolupráce). Jedná se o 

jeden z klíčových cílů současné španělské zahraniční kulturní politiky, který zdůrazňuje 

vzájemné kulturní poznání a kulturní výměnu mezi zeměmi, která je oboustranně 

výhodná, a ve které státy zaujímají rovné postavení. Tento cíl stojí v opozici k pouhému 

šíření kultury a tím prosazování národního zájmu státu.
54

 Pro označení kulturní 

diplomacie tak, jak je vymezena v teoretické části, se nejčastěji pouţívá termín acción 

cultural exterior (zahraniční kulturní činnost). Ve španělštině taktéţ existuje pojem 

diplomacia cultural (kulturní diplomacie), který můţe být ekvivalentem k acción 

                                                 
52

 Španělské slovo exterior (zahraniční) se střídá se spojením en el exterior (v zahraničí). Můţeme se tak 

setkat s política cultural exterior či política cultural en el exterior, acción cultural exterior či acción 

cultural en el exterior. 
53

 Ačkoliv představuje kulturní spolupráce v oblasti rozvoje důleţitou část španělské kulturní diplomacie, 

práce se jí blíţe zabývat nebude. Jak bude nastíněno níţe v kapitole o politických změnách a změnách 

v činnosti Institutu Cervantes, politika v oblasti rozvojové spolupráce má určitý vliv i na aktivity Institutu 

Cervantes, nicméně jeho činnosti se dotýká spíše jen okrajově. 
54

 Alfons Martinell, „Hacia una nueva política cultural exterior“, ARI 127/2006, Real Instituto Elcano, 

2006, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/

elcano_es/zonas_es/lengua+y+cultura/ari+127-2006 (staţeno 13. prosince 2010). Dirección General de 

Relaciones Culturales y Científicas, Memoria de actividades 2007, Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 374-375,  

 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Memoria2007.pdf 

(staţeno 13. prosince 2010). Toto dělení  španělské zahraniční kulturní politiky vychází konkrétně 

ze Sekce pro kulturní a vědecké vztahy (Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas -

DGRCC) Španělské agentury mezinárodní spolupráce pro rozvoj (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo- AECID) - autonomní agentury Ministerstva zahraničních věcí a 

spolupráce (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Kromě toho, ţe pod Sekci spadá 

rozsáhlá rozvojová spolupráce v oblasti kultury, Sekce má zároveň za úkol definování zahraniční kulturní 

politiky z pohledu ministerstva. Taktéţ připravuje rámcový plán pro kulturně-diplomatické aktivity 

diplomatických reprezentací a dalších centrer spadajících pod AECID, ne však pro Institut Cervantes, 

který se řídí vlastními plány. Álvaro Díaz Duque (kulturní rada Velvyslanectví Španělska v Praze), 

v osobním rozhovoru s autorkou, 25. listopadu 2010. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/lengua+y+cultura/ari+127-2006
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/lengua+y+cultura/ari+127-2006
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Memoria2007.pdf
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cultural exterior, jeho definice však není vţdy jednotná.
55

 V případě příbuzných pojmů 

se ve španělštině uţívají termíny diplomacia pública (veřejná diplomacie), poder 

blando (měkká moc), marca país/ marca España (nation branding, příp. konkrétně 

značka Španělsko) a propaganda (propaganda). 

2.2 Historie španělské kulturní diplomacie 

 Historie španělské kulturní diplomacie se vyznačuje opoţděným začátkem 

v porovnání se svými evropskými sousedy či Spojenými státy americkými a dále 

především jistou nekontinuitou způsobenou občanskou válkou a Frankovou diktaturou. 

Španělsko se od konce 18. století potýkalo s kulturním a ekonomickým úpadkem. V 

úsilí o modernizaci země vznikla v roce 1907 Rada pro rozšíření studií a vědeckého 

výzkumu (Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones). Jejím cílem bylo 

získávání znalostí a vlivů ze zahraničí, především pomocí kulturních a vědeckých 

výměn s vyspělými evropskými státy.
56

 Ve snaze vyrovnat se jejich aktivitám a 

aktivitám Spojených států a v kontextu vlastního kulturního rozmachu se Španělsko 

počátkem 20. let 20. století začalo soustřeďovat na samotné šíření kultury a jazyka.
57

 

Jak uvádí Ignacio Herrera de la Muela, hlavními důvody této změny byla snaha 

udrţovat kulturní identitu u španělských emigrantů v zahraničí a obnovit vliv v 

hispanoamerických republikách. V první třetině 20. století byla přitom spolupráce právě 

se Španěly ţijícími v zahraničí, zejména emigranty, pro samotný výkon kulturní 

diplomacie klíčová. Tento fakt spolu s jejím zaměřením na hispánskou Ameriku s sebou 

tak přinášel jistá strategická i geografická omezení. Kulturní diplomacie se 

soustřeďovala kromě amerického kontinentu na oblast severní Afriky či Filipíny. 

Hispánská Amerika přitom představovala prioritu španělské kulturní diplomacie 

v průběhu celého 20. století.
58

  

V roce 1921 vznikla Kancelář pro španělské kulturní vztahy (Oficina de 

Relaciones Culturales Españolas) spadající pod tehdejší ministerstvo zahraničních věcí. 

Mezi její aktivity patřila např. organizace koncertů a výstav v zahraničí, zakládání 

kulturních institutů v některých hlavních městech Evropy či organizace kulturních 

výměn se španělsky mluvícími zeměmi střední a jiţní Ameriky.
59

 Herrera de la Muela 

uvádí, ţe z důvodu neexistence státního systému propagace kultury v zahraničí bylo 

plánování aktivit odkázáno především na dobrovolníky, politiky a funkcionáře. V roce 

1923 s příchodem diktatury Primo de Rivery přitom postupně docházelo k  většímu 

podřízení kulturní diplomacie zahraniční politice. V tomto kontextu se Kancelář v roce 

1927 změnila na Radu pro kulturní vztahy (Junta de Relaciones Culturales). Z Rady, 

                                                 
55

 Jednu z jejích dalších definic předkládá Javier Noya, který  kulturní diplomacii staví do protikladu ke 

kulturní spolupráci. Kulturní diplomacie se tak spíše nachází na úrovni šíření a projekce kultury, jelikoţ je 

vyuţívána „(…) pro podporu politické a ekonomické diplomacie země (…)“, zatímco kulturní spolupráce 

slouţí ke „(…) vzájemnému uţitku obou zemí (…)“. Nicméně i v Noyově pojetí dochází v rámci 

současné španělské zahraniční kulturní politiky spíše ke stírání rozdílů mezi těmito dvěma pojmy, jelikoţ 

i současná kulturní diplomacie se snaţí více orientovat na spolupráci. Javier Noya, Diplomacia pública 

para el siglo 21, 117.  
56

 Ibid., 415. 
57

 Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“ , 32.  
58

 Ignacio Herrera de la Muela, „La contribución del Instituto Cervantes a la promoción exterior de la 

cultura española e hispanoamericana: ¿actor o agente?“, in Enciclopedia del español en el mundo. 

Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007, Instituto Cervantes (Madrid: Círculo de Lectores, Plaza & 

Janés, 2006), 864, 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/ic_06.pdf (staţeno 5. března 2011).  
59

 Javier Noya, Diplomacia pública para el siglo 21, 415-416. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/ic_06.pdf


   

14 

 

původně poradního orgánu přijímajícího instrukce od ministerstva zahraničních věcí, se 

však v druhé republice stal orgán řídící, směřující k určitému strategickému plánování 

kulturní propagace v zahraničí, usilující (byť ne vţdy úspěšně) o upřednostňování 

intelektuálních kritérií před politickými zájmy. Tyto snahy však zanikly v důsledku 

politické krize a následné občanské války. Rada se zabývala šířením španělské kultury 

např. pomocí zakládání univerzitních kateder či rozvoje vzdělávacích institucí 

v zahraničí, dále uměleckými, literárními a vědeckými výměnami nebo šířením jazyka 

prostřednictvím propagace španělských knih.
60

 

Zahraniční kulturní vztahy období frankismu byly podřízené politické 

propagandě a jedním z hlavních cílů bylo obnovení, byť symbolické, španělského 

impéria.
61

 Po druhé světové válce Franko taktéţ usiloval o sblíţení se Západem pomocí 

propagování antikomunismu.
62

 V roce 1945 vznikla pod ministerstvem zahraničních 

věcí Sekce pro kulturní a vědecké vztahy (Dirección General de Relaciones Culturales y 

Científicas), která se starala o koordinaci zahraničních kulturních reprezentací 

spadajících pod španělské delegace a ambasády, zejména Kulturní instituty Španělska 

(Institutos de España) rozmístěné v Evropě a v oblasti Středozemí.
63

 Pod tímto 

ministerstvem vznikl taktéţ Institut Hispánské kultury (Instituto de Cultura Hispánica), 

který měl za úkol pomocí šíření španělské kultury a kulturních výměn „(…) udrţování 

duševních vazeb mezi národy tvořící hispánskou kulturní komunitu (…)“.
64

  

Po pádu Frankovy diktatury postupně docházelo k navyšování investic do oblasti 

kultury, přičemţ v roce 1977 vzniklo první Ministerstvo kultury. Ústava z roku 1978 

taktéţ  deklarovala uznání a ochranu španělské kulturní a jazykové plurality a později 

došlo k procesu decentralizace, v jehoţ rámci byly značné pravomoci v oblasti vnitřní 

kulturní politiky převedeny na jednotlivá autonomní společenství. Španělsko prošlo 

politickou a společenskou transformací a usilovalo o větší přítomnost v zahraničí a 

distancování se od předchozího období diktatury. Transformace spolu se vstupem do 

Evropské unie v roce 1986 taktéţ podněcovala zájem o španělskou kulturu a jazyk ve 

světě.
65

 Jak uvádí Herrera de la Muela, s ohledem na kulturní diplomacii byly po pádu 

reţimu postupně započaty snahy o vytvoření nového modelu řízení, jehoţ úspěšnost lze 

vnímat zejména v určité profesionalizaci a racionalizaci celého systému. Tento model 

byl zpočátku závislý zejména na diplomatech, později na státních funkcionářích a 

profesionálech. Jelikoţ Španělsko v zahraničí disponovalo rozsáhlou sítí kulturních 

center a dalších kulturních institucí spadajících pod různá ministerstva a s odlišnými 

cíli, usilovalo se také o zpřehlednění a zefektivnění tohoto modelu. V roce 1988 tak pod 

ministerstvem zahraničních věcí např. vznikla Španělská agentura pro mezinárodní 

spolupráci (později Španělská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci – 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID), která 

přebrala síť kulturních center v rozvojových zemích: hispánské Americe, severní Africe 
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a Filipínách.
66

 V souladu s proměnou Španělska a narůstající poptávkou se taktéţ 

změnilo cílové publikum kulturní diplomacie, přičemţ Španělé v zahraničí přestali být 

hlavní cílovou skupinou. Důleţitou prioritou tehdejší kulturní diplomacie bylo 

prezentování nové dynamické tváře Španělska jako moderního a demokratického 

evropského národa. Tohoto bylo přitom dosaţeno díky úspěšné strategii brandingu, jejíţ 

vyvrcholení lze spatřovat v organizaci velkolepých mezinárodních událostí, Olympiády 

v Barceloně či Expa v Seville v roce 1992. Brandingová strategie přitom zajistila ţe, 

„(…) ze Španělska se stal nejlepší příklad změny obrazu v zahraničí (…)“.
67

  

2.3 Institut Cervantes: vznik, vývoj a charakteristika 

V kontextu španělské proměny a rostoucí poptávky po španělském jazyce a 

kultuře vznikl v roce 1991 taktéţ Institut Cervantes, autonomní agentura spadající pod 

ministerstvo zahraničních věcí. Zakládající zákon Institutu poukazuje na důleţitost 

„stálé a aktivní přítomnosti v zahraničí, která je strategickým cílem nejvyspělejších
68

 

zemí“, označuje šíření jazyka a kultury za nezbytnou součást zahraniční činnosti státu a 

za nástroje, které napomáhají „(…) utváření obrazu země ve světě,  výměnám, včetně 

ekonomických a obchodních, a přispívají k budování světa zaloţeného na vztazích 

vzájemného pochopení a poznání.“ Jako hlavní cíle Institutu zákon definoval především 

šíření španělského jazyka v zahraničí a dále šíření kultury ve spolupráci se zbytkem 

státní administrativy.
69

 Jelikoţ byla jako priorita Institutu stavena propagace jazyka, 

šíření kultury bylo především zpočátku vnímáno jako prostředek ke zvýšení zájmu o 

jazyk samotný. Jiţ v průběhu parlamentních debat předcházejících vzniku Institutu měly 

dvě hlavní politické strany PSOE a PP rozdílné představy o roli a cílech Institutu, 

nicméně panovala shoda ohledně faktu, ţe z důvodu poptávky se Institut zaměří na 

šíření španělského jazyka a ne jazyků regionálních, tj. katalánštiny, baskičtiny či 

galicijštiny.
70

 Později se přesto k aktivitám Institutu přidala taktéţ výuka těchto dalších 

Španělska, v případě, ţe o ni byl v jednotlivých centrech projeven zájem.
71

  

Dle zakládajícího zákona se Institut prostřednictvím svých aktivit taktéţ „(…) 

stará o jazykové a kulturní dědictví, které je společné zemím a národům španělsky 

mluvící komunity.“
72

 Institut se od počátku zaměřoval na aktivity v nešpanělsky 

mluvících zemích, nicméně šířil kromě kultury španělské také kulturu hispánské 

Ameriky. Se zeměmi střední a Jiţní Ameriky taktéţ od počátku spolupracoval.
73

 Institut 

Cervantes, stejně jako výše zmíněná Španělská agentura pro mezinárodní rozvojovou 

spolupráci, převzal mezi léty 1991 a 1992 roztříštěnou síť 38 poboček předchozích 

kulturních institutů, nacházejících se především v Evropě, ale taktéţ v oblasti 
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2011. 
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Středozemí či v Severní Americe.
74

 Tyto byly od počátku koordinovány centrálním 

Institutem Cervantes, v současné době s  hlavním sídlem v Madridu.
75

  

 I činnost Institutu Cervantes se vyznačuje v mnoha ohledech specializací a 

profesionalizací. Mezi hlavní činnosti Institutu patřily od počátku výuka jazyka a 

organizace kulturních aktivit. Jak uvádí Jorge Urrutia, s ohledem na výuku jazyka byl 

v roce 1994 prezentován studijní plán (Plan curricular), společný všem centrům, který 

byl připravován ve spolupráci s profesorskými tými Institutu a španělskými a 

zahraničními experty. V jeho rámci byly jednotlivé kurzy rozděleny do čtyř úrovní 

obtíţnosti a v souladu s nimi byl také zaveden jednotný systém zkoušek. Od počátku 

své činnosti se Institut věnoval výuce obecných kurzů španělštiny, ale také 

specializovaných, např. obchodní španělštině. Zejména v poslední době se věnuje taktéţ 

kurzům zaměřeným na kulturu španělsky mluvících zemí – na kinematografii, literaturu 

či společnost. Přes existenci jednotného studijního plánu se přitom finální podoba výuky 

dále přizpůsobuje konkrétní geografické oblasti.
76

   

 V rámci kulturních aktivit Institut pořádá nejčastěji filmové projekce, dále 

konference a debaty o literatuře, filozofii či vědě, prezentace knih a literární večery, 

koncerty či výstavy.
77

 Vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu 

Cervantes Luis Abia Rodríguez poukazuje, ţe kulturní aktivity jsou organizovány 

z iniciativy centrálního Institutu, ale i lokálních poboček, ačkoliv v druhém případě je 

důleţitým faktorem rozpočet místního institutu a jednotlivé aktivity podléhají 

formálnímu schválení.
78

 Organizace kulturních aktivit je taktéţ mnohdy určována vnější 

poptávkou. Jak uvádí Herrera de la Muela, Institut se hned po svém vzniku setkal se 

zájmem jak v zahraničí, tak na domácí půdě. Od počátku byl oslovován různými aktéry, 

ať uţ autonomními společenstvími, domácími umělci či umělci zahraničními. Ti 

přicházeli s nabídkami na společné aktivity či s ţádostmi o zprostředkování aktivit 

vlastních,
79

 přičemţ někdy se na nich Institut podílel pouze finanční podporou nebo 

                                                 
74

 Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“, 113. 
75

 Centrálním sídlem Institutu Cervantes po jeho zaloţení rodné město Miguela de Cervantese Alcalá de 

Henares v blízkosti Madridu. V roce 1997 bylo ustaveno druhé sídlo v Madridu, kde se v současné době 

nachází sídlo hlavní. „El Instituto Cervantes trasladará su sede al antiguo edificio del Banco Central en 

Madrid“, Agencia EFE, 3. února 2006, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/03/cultura/1138982999.html (staţeno 5. dubna 2011).  
76

 Jorge Urrutia, „La actividad académica del Instituto Cervantes (1991-2006)“, in Enciclopedia del 

español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007, Instituto Cervantes (Madrid: Círculo de 

Lectores, Plaza & Janés, 2006), 852-854, http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-

07/pdf/ic_05.pdf (staţeno 5. března 2011). V akademickém roce 2009-2010 Institut Cervantes 

zorganizoval 14 353 kurzů španělštiny (obecných i specializovaných) se 133 289 přihlášenými. „El 

Instituto Cervantes en cifras“, in Memoria del Instituto Cervantes 2009-2010, Instituto Cervantes 

(Madrid: Instituto Cervantes, 2010), 1, 

http://www.cervantes.es/imagenes/File/memoria_institucional/09_10/3_instituto_cervantes_en_cifras.pdf 

(staţeno 3. března 2011). 
77

 Na rok 2009 bylo naplánováno 5 500 kulturních aktivit, z nichţ 3 000 představovaly filmové pojekce a 

cykly věnující se španělské a hispanoamerické kinematografii. Instituto Cervantes, „Plan de Acción 

Cultural para 2009“, 2,  

http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/Plan%20Accin%20Cultural%2009_Instituto%20Cervantes

.pdf (staţeno 5. února 2011).  
78

 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 

2011. 
79

 Ignacio Herrera de la Muela, „La contribución del Instituto Cervantes a la promoción exterior de la 

cultura española e hispanoamericana: ¿actor o agente?“, 868. Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción 

cultural española en el exterior: la actividad cultural y promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-

2004)“, 160, 264. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/03/cultura/1138982999.html
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/ic_05.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/ic_05.pdf
http://www.cervantes.es/imagenes/File/memoria_institucional/09_10/3_instituto_cervantes_en_cifras.pdf
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/Plan%20Accin%20Cultural%2009_Instituto%20Cervantes.pdf
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/Plan%20Accin%20Cultural%2009_Instituto%20Cervantes.pdf


   

17 

 

poskytnutím prostor.
80

 Institut se tak stal mimo jiné zprostředkovatelem a značkou, 

která reprezentuje španělskou kulturu ve světě. Naproti tomu je nicméně důleţité 

poukázat na vliv, který si s ohledem na organizaci kulturních aktivit stále udrţuje 

španělská centrální vláda.
81

 Jak bude nastíněno v kapitole o změnách činnosti Institutu 

po roce 2004, jedná se zejména o konzultace s jednotlivými ministerstvy při sestavování 

kaţdoročních tematických okruhů (Plan de Acción Cultural). Pro doplnění dvou 

hlavních výše nastíněných činností Institutu je taktéţ třeba zmínit širokou škálu dalších 

aktivit, mezi které patří např. výuka profesorů španělštiny, podpora hispanistů, 

provozování sítě knihoven, šíření a podpora jazykových technologií ve španělštině, 

např. provozování interaktivního internetového kurzu; pořádání mezinárodních 

kongresů španělského jazyka či nově téţ provozování vlastního rádia a televize. 

 Jistou profesionalizaci lze spatřovat i s ohledem na kritéria pro otevírání nových 

poboček Institutu. Jak uvádí Herrera de la Muela, výše zmíněná centra, která byla 

převedena na počátku 90. let 20. století pod Institut Cervantes, prošla procesem 

restrukturalizace, mluví se o proceso de cervantización, přičemţ mnohá z nich byla 

z praktických důvodů zavřena. Na počátku Institut dokonce spolupracoval s 

poradenskými společnostmi, mezi nimi především Price Waterhouse, které navrhly 

pětileté plány expanze zahrnující ekonomická, demografická, kulturní, politická a trţní 

kritéria.
82

 Dle slov Luise Abii Rodrígueze, důleţitá kritéria pro otevření nových institutů 

v dané zemi v současné době představují zájem o španělský jazyk a kulturu, 

konkurenceschopnost, tj. přítomnost ostatních nešpanělských kulturních institutů, či 

místní infrastruktura. Zároveň však poukazuje na kritéria politická, přičemţ otevírání 

nových institutů mnohdy vychází z iniciativy ministerstva zahraničních věcí.
83

  

2.4 Současný model španělské kulturní diplomacie a místo 
Institutu Cervantes 

 Institut Cervantes je určitým příkladem specializace a profesionalizace španělské 

kulturní diplomacie. Na jeho činnosti lze však zároveň doloţit, jak bylo prozatím jen 

nastíněno, vliv centrální vlády na samotný výkon kulturní diplomacie (např. na rozdíl od 

britského modelu). Jak přitom upozorňuje Herrera de la Muela, politické zájmy jsou ve 

španělské kulturní diplomacii mnohdy upřednostňovány před strategickým 

plánováním.
84

 Tato podkapitola představí základní charakteristiky současného modelu 

španělské kulturní diplomacie: jeho hlavní aktéry, oblasti činnosti na úrovni centrální 

administrativy či geografické priority. V druhé části se pak bude věnovat místu Institutu 

Cervantes v jejím rámci – jeho propojení s centrální vládou a vztahem lokálních 

poboček s diplomatickými reprezentacemi v zahraničí. Tímto bude blíţe prezentován 

vliv centrální vlády na samotný výkon španělské kulturní diplomacie, který je přítomen 

např. i u modelu francouzského. V neposlední řadě však podkapitola nastíní taktéţ, na 

                                                 
80

Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 

2011. 
81

 O společných konzultacích s ministerstvy při plánování kulturních aktivit se zmiňuje sám Herrera de la 

Muela. Ignacio Herrera de la Muela, „La contribución del Instituto Cervantes a la promoción exterior de 

la cultura española e hispanoamericana: ¿actor o agente?“, 871. 
82

 Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“, 113-121, 172. 
83

 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 

2011. 
84

 Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“, 276. 
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rozdíl od francouzského systému, neexistenci politického konsensu s ohledem na 

kulturně-diplomatické cíle a priority.  

Přestoţe v oblasti vnitřní kulturní politiky došlo k rozsáhlé decentralizaci a 

převedení značných pravomocí na autonomní společenství Španělska, hlavními aktéry 

kulturní diplomacie zůstávají centrální administrativa státu – ministerstva a jejich 

specializované agentury. Jedná se především o Ministerstvo zahraničních věcí a 

spolupráce, dále pak Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství. Ministerstvo 

zahraničních věcí a spolupráce představuje v rámci centrální administrativy 

nejdůleţitějšího aktéra. Kulturní diplomacie je vládou jednak definována jako nástroj 

zahraniční politiky,
85

 Ministerstvo se podílí největší měrou na jejím financování a 

disponuje sítí ambasád a center, pomocí kterých můţe šířit své aktivity.
86

 Za zahraniční 

kulturní politiku je v rámci ministerstva odpovědná Sekce pro kulturní a vědecké vztahy 

(Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas – DGRCC) výše zmíněné 

autonomní Španělské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (AECID), která 

koordinuje aktivity všech kulturních oddělení zastupitelských úřadů a dále kulturních a 

dalších center spadajících pod tuto agenturu.
87

 Ministerstvo dále disponuje mnoţstvím 

přidruţených organizací, mezi nimi např. Acción Cultural Española (Španělská kulturní 

činnost – ACE),  Fundación Carolina či Casas. Tyto poslední, tzv. domy (Casa Árabe, 

Casa Asia, Casa África apod.), mají za cíl sblíţení Španělska s daným regionem 

v oblasti nejen kulturní, ale i ekonomické, politické či sociální.
88

 S ohledem na kulturně-

                                                 
85

 Belén Sanz Luque, „¿Es posible evaluar la política cultural exterior como una política pública?“, 9.   
86

 Všechna tři ministerstva se společně podílejí na jiţ zmíněném rozpočtovém programu Cooperación, 

promoción y difusión cultural en el exterior, který zahrnuje i aktivity tradiční bilaterální a multilaterální 

diplomacie. Jeho výše dosáhla v roce 2009 147,36 milionů eur, přičemţ Ministerstvo zahraničních věcí a 

spolupráce financuje ¾ tohoto programu, a to především skrz aktivity Institutu Cervantes (vysoké náklady 

jsou způsobeny zejména financováním infrastruktury a pracovníků). Anna Villarroya, ed., „Country 

Profile Spain“, in Compedium of Cultural Policies and Trends in Europe, Council of Europe,  ERICarts, 

2010, 17, http://www.culturalpolicies.net/down/spain_102010.pdf (staţeno 2. února 2011).  

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, „Programa 144A. Cooperación, promoción y 

difusión cultural en el exterior“ (výdaje na rok 2009), Secretaría General de Presupuestos y Gastos, 

http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2009Ley/MaestroDocumentos/PGE-

ROM/doc/1/3/9/2/1/N_09_E_R_31_112_1_1_1_1144A_2.PDF (staţeno 10. května 2011).   

Jednou z nejčastějších kritik současného modelu kulturní diplomacie bylo do nedávné doby velké 

mnoţství aktérů, nedostatečná koordinace jednotlivých aktivit a v neposlední řadě také samotná 

dominance Ministerstva zahraničních věcí. V rámci debaty mezi ministrem zahraničních věcí a ministryní 

kultury o rozdělení kompetencí v této oblasti došlo v listopadu 2009 k podpisu dohody a v dubnu 2011 

k vytvoření Národního plánu pro zahraniční kulturní činnost (Plan Nacional de Acción Cultural 

Exterior), jehoţ cílem je společná strategie obou ministerstev v této oblasti. „La ministra de Asuntos 

Exteriores y  la ministra de Cultura presentan el primer Plan Nacional de Acción Cultural Exterior. Nota 

de prensa“ (tisková zpráva z 6. dubna 2011), página web oficial de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 

http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/coop_cultural/pace/Inicio/ (staţeno 16. dubna 2011). 
87

 Agentura má svá zastoupení především v rozvojových zemích. V roce 2007 tato síť čítala 163 

reprezentací včetně 15 kulturních center rozmístěných v Latinské Americe. Dirección General de 

Relaciones Culturales y Científicas, Memoria de actividades 2007, 306.  
88

 ACE vznikla v prosinci 2010 v kontextu snah nové socialistické vlády o větší koordinaci a racionalizaci 

kulturní diplomacie. Byla vytvořena fúzí tří předchozích státních společností zaloţených vládou Lidové 

strany. Jednalo se o SEACEX  (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior – Státní společnost pro 

zahraniční kulturní činnost), SECC (Sociedad Estatal de Commemoraciones Culturales – Státní 

společnost pro kulturní výročí) a SEEI (Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales – Státní 

společnost pro mezinárodní výstavy). S ohledem na dále zmíněné Casas je třeba poukázat, ţe v oblasti 

kulturní diplomacie představují určitou zvláštnost. Ačkoliv je jejich cílem sblíţení s danou kulturou či 

regionem, nacházejí se ve Španělsku  a šíří tak kulturu dané oblasti primárně  před domácími aktéry. Mezi 

jejich zakládající členy patří spolu s centrální vládou taktéţ jednotlivá autonomní společenství, která jsou 

http://www.culturalpolicies.net/down/spain_102010.pdf
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2009Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/3/9/2/1/N_09_E_R_31_112_1_1_1_1144A_2.PDF
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2009Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/3/9/2/1/N_09_E_R_31_112_1_1_1_1144A_2.PDF
http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/coop_cultural/pace/Inicio/
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diplomatické agentury centrální administrativy přitom obecně platí, ţe v jejich řídících 

orgánech mnohdy zasedají právě členové jednotlivých ministerstev.
89

 V souvislosti 

s činností Institutu Cervantes je důleţité taktéţ zmínit aktivity Ministerstva školství, pod 

které spadá síť poradenských center při ambasádách (consejerías de educación) a síť 

vzdělávacích institucí v zahraničí. Hlavními oblastmi činnosti poradenských center jsou 

šíření španělštiny v zahraničních výukových systémech, informace o studiu a 

stipendiích ve Španělsku či dálková podpora španělských vzdělávacích institucí.
90

 

Institut se naproti tomu soustřeďuje především na poskytování placených jazykových 

kurzů široké zahraniční veřejnosti. Ve svých aktivitách však s Ministerstvem školství 

také spolupracuje.
91

 

Z aktivit jednotlivých aktérů centrální administrativy, vč. Institutu Cervantes, 

vyplývá, ţe mezi hlavní oblasti činnosti španělské kulturní diplomacie patří šíření 

španělského jazyka a tzv. kultury ve španělštině (cultura en español).
92

 Z 

dílčích kulturních aktivit se jedná především o podporu kinematografie španělsky 

mluvících zemí. Další významnou oblast španělské kulturní diplomacie pak představuje 

taktéţ akademická a vědecká spolupráce –stipendijní či meziuniverzitní programy.
93

  

Mezi další a mnohdy velmi činné aktéry španělské kulturní diplomacie patří jiţ 

výše zmíněná autonomní společenství. Většina z nich usiluje o šíření kultury a jazyka 

v zahraničí, zejména však ty, které mají kulturu a jazyk vlastní.
94

 Zde lze jmenovat např. 

aktivity katalánského Institutu Ramon Llull, který byl zaloţen regionální vládou ve 

spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Jeho úkolem je šíření katalánského 

jazyka a kultury, např. pomocí podpory jejich výuky na zahraničních univerzitách či 

podpory překladu katalánské literatury.
95

 V zahraničí přitom disponuje omezeným 

počtem kanceláří, nacházejících se v Berlíně, Paříţi, Londýně či New Yorku.
96

 Dále lze 

                                                                                                                                               
svojí historií a kulturou dané oblasti blízká. „Organismos asociados“, página web oficial del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Organismosasociados/Paginas/OrganismosAsociados.aspx 

(staţeno 16. dubna 2011).  
89

 Elvira Marco a Jaime Otero, „Colaboración público-privada en la acción cultural exterior“, DT 3/2010, 

Real Instituto Elcano, 2010, 4, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/bf9ade80412e68b3821de26d616c2160/DT3-

2010_Marco_Otero_colaboracion_publico_privada_accion_cultural_exterior.pdf?MOD=AJPERES&CA

CHEID=bf9ade80412e68b3821de26d616c2160 (staţeno 5. ledna 2011). 
90

 Javier Noya, Diplomacia pública para el siglo 21, 414. 
91

 Ministerstvo školství a Institut Cervantes spolupracují např. v oblasti vzdělávání profesorů či 

mezinárodně uznávaných zkoušek DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera). V roce 2008 

došlo přitom k navázání uţší spolupráce. „El Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación firman un 

convenio de colaboración. Nota de prensa“ (tisková zpráva z 5. února 2008), página web oficial del 

Instituto Cervantes, http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2008/noticias/noticia_08-

02-05.htm (staţeno 16. dubna 2011). 
92

 Tzn. šíření nejen kultury Španělska, ale i vlastní hispánské Americe. 
93

 Javier Noya naopak upozorňuje na zaostávání Španělska v porovnání s jinými západními zeměmi 

v oblasti zahraničního televizního a rozhlasového vysílání. Javier Noya, Diplomacia pública para el siglo 

21, 412-413. 
94

 Fundación Interarts, „Las relaciones culturales internacionales: el marco institucional en España“, DT 

48/2005, Real Instituto Elcano, 2005, 35-40, 

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/229/229_Interarts.pdf (staţeno 17. prosince 2010). 
95

„ Objectives“, Official Site of Institut Ramon Llull, 

http://www.llull.cat/_eng/_quisom/quisom_objectius.shtml?seccio=quisom&subseccio=objectius (staţeno 

14. dubna 2011). Ve svých aktivitách Institut mimo jiné spolupracuje s baleárskou vládou, kde je 

katalánština taktéţ úředním jazykem. Fundación Interarts, „Las relaciones culturales internacionales: el 

marco institucional en España“, 36. 
96
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jmenovat např. činnost Fundación Galicia Emigración, jejímţ cílem je šířit galicijskou 

kulturu a jazyk se zaměřením především na galicijské emigranty.
97

 Kromě autonomních 

společenství se v kulturní diplomacii dále angaţují např. města, stále více soukromý 

sektor či neziskové organizace.  

Pro dokončení obecné charakteristiky současného španělského modelu kulturní 

diplomacie je třeba zmínit jeho geografické priority. Jak uvádí kulturní rada 

Velvyslanectví Španělska v Praze Álvaro Díaz Duque, tradičními geografickými 

prioritami jsou Evropa, Iberoamerika (zejména španělsky mluvící země)
98

 a oblast 

Středozemí (zejména arabské země severní Afriky). Za vlády Lidové strany jako 

priorita přibyly taktéţ Spojené státy americké a oblast Asie a Pacifiku. Současná 

Zapaterova vláda taktéţ proniká do oblasti subsaharské Afriky.
99

 Jak jiţ bylo nastíněno 

v části zabývající se historií kulturní diplomacie, hispánská Amerika představuje 

tradičně důleţitý cíl španělských kulturních aktivit, její existence však zároveň posiluje 

vliv Španělska na mezinárodní scéně. Sdílený jazyk a kulturní dědictví jsou přitom 

klíčovým pojítkem mezi tímto regionem a Španělskem.
100

  

Jednoho z nejdůleţitějších aktérů španělské kulturní diplomacie a centrální téma 

této práce představuje Institut Cervantes. Jedná se o neziskovou veřejnoprávní 

organizaci spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce, která je 

oprávněná kromě organizace kurzů a kulturních aktivit např. k zakládání center 

v zahraničí nebo uzavírání dohod o spolupráci s domácími či zahraničními 

institucemi.
101

 Institut je finančně závislý na centrální vládě, s níţ je spojen taktéţ 

personálně. Jeho činnost je financována především ze státního rozpočtu, např. 

z celkového rozpočtu Institutu na rok 2010, který činil 103,39 milionů eur, bylo 86% 

jeho výdajů financováno státem a zbytek z  příjmů z vlastní činnosti (výuka jazyka 

apod.).
102

  

V čele Institutu stojí ředitel, který je jmenován vládou, volen ministrem školství 

a kultury a navrhován společně s ministrem zahraničních věcí.
103

 Centrální ředitel 

Institutu je s vládou „ideologicky spojen“ a jeho zvolení představuje „věc důvěry“.
104

 

Mezi jeho kompetence patří předkládání plánů činnosti Institutu a ročních rozpočtových 

návrhů,
105

 které jsou schvalovány Administrativní radou (Consejo de Administración). 

                                                                                                                                               
 http://www.llull.cat/_eng/_quisom/quisom_seus.shtml?seccio=quisom&subseccio=seus (staţeno 14. 

dubna 2011). 
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 Fundación Interarts, „Las relaciones culturales internacionales: el marco institucional en España“, 39. 
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 Existují tři rozdílné termíny: hispánská Amerika - španělsky mluvící země střední a jiţní Ameriky; 
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2011).  
99
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Cervantes“, 36187. 
104

 Interview se zaměstnancem praţského Institutu Cervantes (chráněný zdroj), 6. dubna 2011. 
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Ta je sloţena především ze zástupců výše uvedených ministerstev.
106

 Luis Abia 

Rodríguez přitom uvádí, ţe většina plánů činnosti Institutu je stanovována na roční bázi, 

právě z důvodu závislosti na financování ze státního rozpočtu a kvůli změnám vlád. 

V roce 2008 došlo k přijetí prvního dlouhodobějšího strategického plánu Plan 

Estratégico 2008-2012.
107

 Ředitel Administrativní radě taktéţ formálně navrhuje 

zakládání a rušení center v zahraničí.
108

 Do jeho povinností v neposlední řadě patří 

prezentování a objasňování plánů činnosti Institutu před španělským parlamentem.
109

 

Třetím a posledním řídícím orgánem Institutu je Patronát (Patronato), ve kterém zasedá 

jako čestný prezident španělský král, jako výkonný prezident premiér, dále jednotliví 

ministři, ředitel Institutu, osobnosti španělské a hispanoamerické kultury či zástupci 

univerzit a královských akademií.
110

 Jedná se však pouze o poradní orgán bez 

rozhodovacích pravomocí, „(…) jehoţ úkolem je inspirovat.“
111

 

V případě, ţe se Institut v dané zemi nachází, spadá pod místní diplomatické 

reprezentace.
112

 Míra koordinace s jejich kulturními odděleními se přitom liší zemi od 

země. Dle tvrzení kulturního rady Álvara Díaze Duqueho dochází s institutem dvakrát 

za rok k pravidelným schůzkám a kaţdé tři měsíce ke schůzkám ohledně sestavení 

společné broţury kulturního programu.
113

 Ze studia činnosti Institutu Cervantes se lze 

nicméně domnívat, ţe lokální pobočky jsou v praxi napojeny především na centrální 

Institut Cervantes.  

 Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části u francouzského modelu kulturní 

diplomacie, personální propojenost s centrální vládou neznamená automaticky změny 

ve strategii kulturní diplomacie. Toto platí za předpokladu, ţe existuje určitá jednotící 

politická linie s ohledem na její cíle a priority. Mnozí odborníci se však shodují, ţe 

v případě španělského modelu o ní lze v mnoha ohledech pochybovat. Významný faktor 

zde přitom sehrála jeho historická nekontinuita a dále polarizace panující na španělské 

politické scéně. Dle Juana Carlose Pereiry se v období španělské transformace 

nepodařilo v oblasti kulturní diplomacie vytvořit jednotnou politiku: „(…) model řízení 

a organizace, se základním směřováním, prioritami a mechanismy jejího výkonu 

(…)“.
114

 Kulturní rada praţské ambasády lépe přibliţuje současnou situaci: „(…) před 

PP neexistoval konkrétnější koncept kulturní diplomacie, ten začal s PP
115

 a byl 

rozvinut za PSOE […] v rámci španělské kulturní diplomacie existují určité priority, 
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 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 

2011. 

 „Carmen Caffarel anuncia el plan estratégico del Cervantes para los próximos años. Nota de prensa“ 
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114

 Juan Carlos Pereira,  La política exterior de España (1800-2003), 245. 
115

 Šíření španělské kultury a jazyka v zahraničí bylo stanoveno jako jedna z priorit zahraniční politiky 

Lidové strany jiţ v jejím volebním programu v roce 1996. Irene Fernández Molina, „El Partido Popular y 

la política de España hacia el Magreb“, Revista CIDOB d´Afers Internacionals, č. 79-80 (2007): 57, 

http://www.ebscohost.com/. 

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2008/noticias/noticia_08-06-17.htm


   

22 

 

které přetrvávají, nicméně do zahraniční kulturní politiky se promítají odlišné ideologie 

vlád [dvou hlavních politických stran, JS].“ Stejně tak je tomu i v odlišných názorech na 

institucionální model – roli aktérů a způsob řízení kulturní diplomacie.
116

 

2.5 Shrnutí 

Historie španělské kulturní diplomacie byla poznamenaná poměrně opoţděným 

začátkem a především jistou nekontinuitou. Ve 30. letech 20. století byly započaty 

snahy o vytvoření státního systému pro propagaci kultury v zahraničí, které byly však 

přerušeny občanskou válkou a frankistickou diktaturou. Po pádu diktatury došlo 

postupně k vytvoření modelu, který se vyznačuje jistou profesionalizací a specializací, 

nicméně kritéria politická mají mnohdy přednost před kritérii odbornými. Centrální 

vláda si stále udrţuje v oblasti kulturní diplomacie značný vliv a ta se díky absenci 

politického konsensu mění s ohledem na změny politické.  

Na počátku 90. let 20. století vznikl jeden z klíčových aktérů současné španělské 

kulturní diplomacie – Institut Cervantes. Jeho hlavním cílem je šíření španělského 

jazyka a španělské a hispanoamerické kultury v zahraničí. Na jeho činnosti lze přitom 

dobře doloţit výše zmíněné znaky současného španělského modelu. Od počátku svého 

vzniku např. spolupracoval s mezinárodními odborníky a fungovala taktéţ interakce s 

lokálními centry. Důleţité kritérium pro jeho aktivity představuje v neposlední řadě 

vnější poptávka. Nicméně i on je úzce personálně propojen s centrální vládou, s níţ při 

organizaci svých aktivit spolupracuje. Následující kapitola se přitom zaměří na samotné 

proměny v jeho činnosti vlivem změn politických stran po roce 2004.  
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3 Změny v činnosti Institutu Cervantes po roce 2004 

V roce 2004 došlo ve Španělsku ke střídání vlád a zásadní proměně domácí i 

zahraniční politiky. S ohledem na výše nastíněnou charakteristiku španělského modelu 

kulturní diplomacie a zde především absenci politického konsensu lze očekávat, ţe tyto 

změny se promítly i do činnosti Institutu Cervantes. První část této kapitoly nastiňuje 

změny, které proběhly po roce 2004 ve španělské politice v domácím i zahraničním 

kontextu a které mohly jistým způsobem ovlivnit i činnost Institutu Cervantes. Kromě 

změn v tradiční zahraniční politice ve svém závěru taktéţ nastiňuje proměnu strategie 

kulturní diplomacie. Ve své druhé části se kapitola věnuje samotným změnám v činnosti 

Institutu Cervantes.  

3.1 Politický kontext 

V březnu 2004 vyhrála v parlamentních volbách Španělská socialistická dělnická 

strana (PSOE) v čele s Josém Luisem Rodríguezem Zapaterem. Nová vláda se 

především zpočátku snaţila v mnohém distancovat od předchozí politiky Lidové strany 

(PP) a jejího předsedy Josého Maríi Aznara. Toto vymezení jí ulehčil přitom samotný 

charakter politiky PP zejména během jejího druhého volebního mandátu. V domácím 

kontextu se vyznačovala např. nárůstem konfliktů s různými sociálními skupinami, mezi 

nimi autonomními společenstvími.
117

 Zahraniční politika tohoto období, zejména po 

teroristických útocích ve Spojených státech v roce 2001, je přitom mnohými odborníky 

označována jako vychýlení od tradičních priorit budovaných od pádu Frankova 

reţimu.
118

 Jak bylo nastíněno jiţ v úvodu, Aznar se snaţil o uţší partnerství se 

Spojenými státy, které vedlo k angaţmá Španělska ve válce v Iráku. Španělská účast se 

však setkala nejen s nesouhlasem hlavní opoziční strany, ale také španělské veřejnosti. 

Jen několik dní před volbami, 11. března 2004, přitom došlo taktéţ k teroristickým 

útokům islámských radikálů v Madridu. Tyto útoky byly povaţovány za reakci na 

španělské angaţmá v této nepopulární válce a za rozhodný faktor pro prohru PP. Byly 

také jedním z faktorů pro formování politiky nové vlády, pro tuto práci zejména 

v zahraničním kontextu. Výše zmíněné důvody vedly k tomu, ţe Zapaterova politika 

byla zpočátku prvního mandátu v mnohých ohledech především reaktivní.  

Ať uţ z důvodu snahy vymezit se vůči předchozí administrativě nebo díky 

samotné odlišnosti programu PSOE lze Zapaterovu politiku charakterizovat důrazem, 

který především zpočátku kladla na šíření etických hodnot. Jednalo se např. o kulturní 

rozmanitost, spolupráci, dialog, solidaritu či občanská práva. Jak uvádí Charles Powell, 

toto se od počátku projevovalo v rámci domácí i zahraniční agendy, přičemţ Zapatero 

usiloval o to, aby hodnoty prosazované vládou ve vnitřní politice reprezentovaly 

Španělsko i na mezinárodní scéně.
119
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3.1.1 Domácí kontext 

V domácí politice představují hlavní změny po roce 2004, s ohledem na činnost 

Institutu Cervantes, snaha nové vlády o prohloubení spolupráce s jednotlivými 

autonomními společenstvími a prosazování kulturní rozmanitosti Španělska. Dále se 

jedná o novou politiku v oblasti rozšíření občanských a ţenských práv. 

Druhý mandát PP se vyznačoval mimo jiné vyhroceným konfliktem mezi 

centrální vládou a regionálními nacionalisty. Jak uvádí Paddy Woodworth, na konci 

Aznarovy vlády byly vztahy mezi Madridem a zejména Basky a Katalánci v nejhorším 

stavu od pádu Frankovy diktatury. Aznar přitom obecně odmítal jakékoliv ústupky 

v oblasti další decentralizace, které by mohly ohrozit jednotu Španělska, a kritici 

upozorňovali na jeho tendenci ke španělskému nacionalismu.
120

 PSOE vyuţila tohoto 

konfliktu a začala se jiţ od volební prohry v roce 2000 vymezovat jako profederální 

strana. Jedním z jejích programových bodů byla přitom reforma statusů autonomních 

společenství.
121

 Zapatero při svém uvedení do funkce v dubnu 2004 ohlásil začátek 

„(…) legislativy dialogu, porozumění a setkání (…)“, který se vztahoval mimo jiné 

k jednotlivým regionům země.
122

  PSOE dostála svých předvolebních slibů a po roce 

2004 došlo k reformě statusů autonomních regionů směrem k navýšení jejich 

pravomocí.
123

 Kaţdé mohlo zaţádat o změnu statusu v případě, ţe jejich návrh měl 

podporu místních stran a nebyl v rozporu se španělskou ústavou.
124

 V oblasti vnitřní 

kulturní politiky se nová vláda od počátku zaměřovala především na propagování 

kulturní rozmanitosti Španělska. Jak uvedl Zapatero ve svém inauguračním projevu: 

„naše vize Španělska, řekli jsme to jiţ mnohokrát, spočívá v uznání jeho plurality jako 

hodnoty zakotvené v ústavě. […] Pro vládu této země z tohoto vyplývá stálé úsilí o 

sjednocování rozmanitých rysů a prvků v jeden celek, vţdy však  s respektováním 

odlišností – jazyka, kultury (…).“
125

 V roce 2004 tak např. došlo k obnovení 

Konference pro otázky kulturní spolupráce (Conferencia Sectorial de Cultura) v rámci 

Ministerstva kultury, která byla od 80. let 20. století jedním z orgánů pro komunikaci 

s regiony v této oblasti.
126

 Dalším příkladem můţe být zřízení nové Rady a Úřadu pro 

oficiální jazyky Španělska (Consejo de las Lenguas Oficiales, Oficina de las Lenguas 
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Oficiales), které vznikly v roce 2007, a jejichţ cílem je podpora jazykových práv 

občanů.
127

 

 Jak uvádí Paul Kennedy a bylo výše nastíněno s ohledem na autonomní 

společenství, PSOE v důsledku prohraných voleb prošla po roce 2000 určitou 

přeměnou. Z této přeměny vychází taktéţ její politika usilující o rozšíření občanských a 

ţenských práv, tj. prosazování rovnosti a solidarity a boj proti jakékoliv formě 

diskriminace. V souvislosti s předchozí politikou PP se nejedná o reaktivní, ale spíše 

„inovativní“ komponent politiky nové vlády. Za významný lze např. označit zákon 

z roku 2007 o rovnosti obou pohlaví, přičemţ v roce 2004 byla polovina Zapaterova 

kabinetu poprvé ve španělské historii obsazena ţenami. Jako příklad solidárního aspektu 

politiky PSOE lze uvést zákon o státní podpoře občanům, kteří nejsou schopni se o sebe 

sami postarat (Ley de Dependencia). K jeho přijetí došlo v roce 2006. Jedná se o státní 

podporu seniorům, zdravotně postiţeným a jejich příbuzným prostřednictvím sociálních 

sluţeb, formou domácí péče nebo zřizováním speciálních center. Samotná vláda jeho 

přijetí označila za vytvoření „čtvrtého pilíře“ sociálního státu, vedle péče zdravotní, 

vzdělání a důchodové politiky.
128

 

3.1.2 Zahraniční kontext 

3.1.2.1 Zahraniční politika 

Tato část se blíţe zabývá změnami ve španělské zahraniční politice po roce 

2004. Hlavní tematickou změnu s ohledem na činnost Institutu Cervantes představuje 

snaha nové vlády prosazovat kromě národních zájmů země taktéţ výše zmíněné etické 

hodnoty – dialog mezi kulturami či kulturní rozmanitost. V oblasti geografických cílů 

lze přitom pozorovat jasný příklon k Evropské unii jako hlavní zahraničně-politické 

prioritě, snahu o udrţování spolupráce se Spojenými státy, prosazování rovnosti a 

solidarity ve vztahu s Iberoamerikou, snahu o navázání dialogu s arabskými zeměmi a 

nový směr expanze do subsaharské Afriky. 

Jak poukazuje např. Albert Aixalà i Blanch ve svém článku o současné 

španělské zahraniční politice, Aznarova agenda se jiţ během prvního mandátu 

vyznačovala větším důrazem kladeným na jednostranné prosazování národních zájmů, 

coţ se projevilo např. v politice v rámci Evropské unie. Důraz kladený na národní zájmy 

byl posílen  během druhého volebního období.
129

 Jak hodnotí někteří odborníci, Aznar 

se snaţil vyuţít mezinárodní situace po teroristických útocích ve Spojených státech 

v roce 2001 a po jejich boku posílit roli Španělska na mezinárodní scéně, ne pouze jako 

střední, ale jako velké mocnosti.
130

 V souladu s touto snahou se Španělsko přidalo 
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v roce 2003 na stranu Spojených států ve válce v Iráku, coţ vyústilo v odpor španělské 

veřejnosti a útoky v Madridu.
131

   

 Dle Charlese Powella měl Zapatero od počátku jinou představu o místě 

Španělska ve světě. Definoval jeho novou roli, ve které Španělsko kromě prosazování 

zájmů vlastní země usiluje o šíření a obranu univerzálních hodnot – jedná se o výše 

zmíněný dialog, solidaritu, rovnost, toleranci, lidská práva apod. Jsou to ty hodnoty, 

které vláda prosazuje i v domácí politice. Jedině s novou rolí mohlo Španělsko znovu 

posílit svoje postavení na mezinárodní scéně.
132

 V reakci na předchozí politiku, atentáty 

a ve snaze definovat tuto novou roli Zapatero předstoupil v září 2004 před OSN 

s návrhem Aliance civilizací. Jejím hlavním cílem bylo sblíţení západních zemí 

s arabským a islámských světem pomocí dialogu mezi kulturami a jejich vzájemného 

respektování.
133

 Jedná se o snahu doplnit tradiční prostředky boje proti terorismu, jak 

uvedl sám premiér o rok později: „(…) posílit poznání a respekt druhých, vzájemné 

pochopení, umírněnost, úctu k rozmanitosti a vědomí rostoucí vzájemné závislosti mezi 

národy.“ Jejím cílem je sblíţení s arabskými zeměmi nejen v oblasti kulturní či 

náboţenské, ale také politické, sociální a ekonomické. Hlavními aktéry jsou přitom 

především občané jednotlivých zemí. V návaznosti na teroristické útoky v Madridu se 

tato iniciativa setkala s pozitivním ohlasem a byla vnímána jako důvěryhodná 

odpověď.
134

 Španělsko se přitom od počátku povaţovalo za prostředníka či most mezi 

těmito dvěma odlišnými světy z důvodu vlastní bohaté historie, kulturní rozmanitosti a 

geografické polohy. Ačkoliv byla Aliance zformulována jako iniciativa pro sblíţení 

arabského a západního světa, jejím úkolem je šíření dialogu a kulturní rozmanitosti 

obecně. Stala se tak důleţitým prvkem ve vztazích Španělska s arabskými zeměmi, ale 

také Iberoamerikou či Dálným východem.
135

 

 S příchodem nové vlády došlo taktéţ k významnému navýšení španělské 

rozvojové spolupráce. Zapatero jiţ v opozici přislíbil její zdvojnásobnění do roku 2008 
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tak, aby Španělsko dostálo rozvojovým cílům OSN.
136

 Nový strategický plán pro 

rozvojovou spolupráci na léta 2005 aţ 2008 (Plan Director de la Cooperación Española 

2005-2008) přitom dává oproti plánu předchozí vlády větší důraz na podporu a ochranu 

občanských, politických, sociálních, ekonomických a v neposlední řadě i kulturních 

práv. Tento plán se mimo jiné více soustřeďuje na podporu kulturní rozmanitosti, jejíţ 

nedostatečné uznání je „zdrojem diskriminace“. V souladu s tímto se současná 

španělská rozvojová pomoc např. mnohem více zaměřuje na spolupráci a podporu 

domorodým kulturám. V otázce kulturních práv se plán odvolává na zprávu 

z Rozvojového programu OSN z roku 2004 či Všeobecnou deklaraci o kulturní 

rozmanitosti z roku 2001 a Úmluvu o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 

projevů přijaté roku 2005 v  UNESCU.
137

 Je zřejmé, ţe na tuto strategii měly vliv 

mezinárodní iniciativy, patrně stejně jako na podporu rozmanitosti v rámci Aliance 

civilizací. Je ji však třeba primárně chápat jako politiku vlastní nové vládě. Za prvé 

iniciativy na podporu kulturní rozmanitosti existovaly jiţ před rokem 2004, přičemţ 

Úmluva z roku 2005 vychází do značné míry z principů Deklarace z roku 2001.
138

 Tato 

politika se dále shoduje se Zapaterovou domácí agendou. Jak píše Javier Noya: 

„Španělsko se s novou vládou rozhodně přidalo na stranu Francie v otázce kulturní 

rozmanitosti.“, na rozdíl od „ostraţité liberální politiky PP“ zejména vůči francouzské 

kulturní výjimce.
139

  

S ohledem na tuto liberální politiku je třeba také zmínit, ţe Zapaterova 

administrativa odsuzovala Aznarovu zahraniční agendu za přílišné prosazování 

španělských ekonomických zájmů. V kontextu ekonomické transformace Španělska 

Aznarova vláda např. důsledně podporovala zahraniční expanzi španělských firem. Přes 

počáteční kritiku přílišné „privatizace mezinárodních vztahů“ se však i PSOE začala 

postupně více zaměřovat na podporu domácích firem, byť se zdůrazňováním sociální 

odpovědnosti. Zapatero ve svém projevu na počátku druhého mandátu přitom kladl 

vedle obhajoby lidských práv taktéţ důraz na ekonomický růst země.
140

  

 Jak jiţ bylo nastíněno, důleţitou geografickou prioritou za PP byly Spojené státy 

americké. Aznarova vláda se přitom snaţila o větší sblíţení s touto zemí  jiţ během 

prvního mandátu. V roce 1999 byla např. zavedena kaţdoroční setkání na úrovni 

ministrů. Jak uvedl tehdejší ministr zahraničních věcí Josep Piqué i Camps v roce 2000, 

Španělsko chtělo  dosáhnout statusu „preferovaných spojenců“, který souvisel s výše 
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zmíněnou snahou „(…) posílit roli na mezinárodní scéně (…)“.
141

 Po nástupu nového 

amerického prezidenta George Bushe a dále po  teroristických útocích v New Yorku z 

11. září 2001 došlo k prohloubení vzájemného vztahu, které vyvrcholilo španělskou 

účastí v Iráku.
142

  

Příklon k partnerství se Spojenými státy vedl, zejména po roce 2001, k oslabení 

zájmu PP o tradiční španělskou prioritu, Evropskou unii. Aznar vnímal tehdejší 

evropskou integraci s určitou skepsí. Evropa neumoţňovala Španělsku vyřešit jeho 

zájmy např. v bezpečnostní oblasti a zároveň mu neumoţňovala posílení jeho role, 

přičemţ to se v rámci Evropské unie nacházelo vţdy za hlavními státy, Francií a 

Německem.
143

 Aznar přitom jiţ během prvního mandátu více neţ k těmto dvěma 

tradičním spojencům inklinoval k Velké Británii a Itálii.
144

 Zároveň se s ohledem na 

rozšíření Evropské unie v roce 2004 snaţil o uţší spolupráci s těmito novými členy, 

především s Polskem.
145

  

Zapatero od počátku Aznarovo sblíţení se Spojenými státy kritizoval, přičemţ 

někteří odborníci dokonce poukazují na jeho určitou averzi vůči americké dominanci na 

mezinárodní scéně.
146

 Nová vláda hned na počátku svého mandátu prohlásila, ţe hlavní 

prioritu v zahraničních vztazích Španělska představuje Evropská unie. Jak deklaroval 

pozdější ministr zahraničních věcí Miguel Ángel Moratinos jiţ před volbami v březnu 

2004: „Naše  absolutní priorita je vrátit se do Evropy a s Evropou.“
147

 Zatímco ve 

vztazích s jednotlivými státy se PP více přikláněna k Velké Británii či Itálii, PSOE se 

snaţila o obnovení vztahů zejména s Francií a Německem.
148

 S novými státy Evropské 

unie, které přisoupily po roce 2004, ve spolupráci pokračovala, byť tato jiţ nebyla tak 

intenzivní jako za Aznara.
149

  

S ohledem na Spojené státy americké bylo cílem nové administrativy obnovit 

tradiční bilaterální vztah zaloţený na spolupráci, ale také na vzájemném respektu, bez 

podřizování vlastní politiky zájmům atlantického partnera, tak jak k tomu docházelo za 

PP.
150

 Hned v roce 2004 přitom Zapatero urychleně stáhnul španělské jednotky z Iráku, 

coţ vyvolalo, jak uvádí Charles Powell, nejhorší konflikt ve vztazích se Spojenými státy 
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od pádu Franka. Přes krizi na vysoké politické úrovni se však obě země snaţily 

vzájemné vztahy udrţovat. Pokračovala např. spolupráce mezi jednotlivými ministry, 

v boji proti terorismu či spolupráce ekonomická. Během Zapaterova prvního mandátu 

byly např. Spojené státy druhým nejčastějším cílem španělských přímých zahraničních 

investic.
151

 O určitém zlepšení vztahů lze mluvit s ohledem na návštěvu americké 

ministryně zahraničních věcí Condoleezy Riceové v roce 2007. Jednalo se o první 

návštěvu vysokého představitele Bushovy administrativy od počátku krize v roce 2004. 

Po společných jednáních týkajících se mimo jiné bilaterální agendy a přes stávající 

neshody obě země prohlásily vzájemné vztahy za „normalizované“.
152

 Dále lze ze 

španělské strany pozorovat větší snahu o prohloubení spolupráce v očekávání nové 

administrativy ve Washingtonu v roce 2008. Toto lze zaznamenat z projevu premiéra 

Zapatera na počátku jeho druhého mandátu.
153

 K opravdovému zlepšení v bilaterálních 

vztazích přitom došlo právě s příchodem nového amerického prezidenta Baracka 

Obamy v roce 2009. Někteří odborníci dokonce začali mluvit o novém „speciálním 

partnerství“.
154

 

 Jak uvádí Juan Carlos Pereira, Aznarova politika se ve vztazích s Iberoamerikou 

i přes rétoriku o spolupráci a „bratrství mezi národy“ spíše soustřeďovala na 

prosazování národních zájmů a vzájemné vztahy byly stále vnímány v určité 

hierarchii.
155

 Oproti tomu se Zapatero na počátku svého prvního mandátu snaţil vylepšit 

pozici Španělska, kterou zanechala předchozí vláda, a kromě prosazování národních 

zájmů dával ve vzájemných vztazích důraz na solidaritu a rovnost.
156

 V oblasti 

kulturních vztahů se jiţ politika PP soustřeďovala na respektování kulturní rozmanitosti 

Iberoameriky. Jak píše Pereira, nárůst domorodých hnutí v tomto regionu představuje 

výzvu pro španělskou politiku.
157

 Nicméně, dle slov kulturního rady Álvara Díaze 

Duqueho, rozhodná podpora kulturní rozmanitosti Iberoameriky přišla s novou vládou, 

přičemţ změna nastala zejména v jiţ výše zmíněné oblasti rozvojové spolupráce. 

Zatímco PP se v rozvojové spolupráci soustřeďovala především na ochranu památek 

v regionu, v souladu s novou strategií dává PSOE větší důraz na ochranu místních 

původních kultur.
158

 S ohledem na činnost Institutu Cervantes je třeba zvláště zmínit 

vztah Španělska s Brazílií, jelikoţ tato představuje z jazykového důvodu jedinou zemi 

střední a jiţní Ameriky, kde má Institut své zastoupení. Po roce 2004 přitom 

v bilaterálních vztazích k větším změnám nedošlo. Zapatero si byl sice s tehdejším 

prezidentem Lulou da Silvou ideologicky bliţší, dobré vztahy však fungovaly jiţ za 

Aznara, přičemţ v roce 2003 došlo k navázání strategického partnerství.
159

 

                                                 
151

 Charles Powell, „A Second Transition, or More of the Same? Spanish Foreign Policy under Zapatero“, 

525-526. 
152

 „Desacuerdo política hacia Cuba y normalización relaciones centran visita Rice“, Agencia EFE, 1. 

června 2007, http://factiva.com/. 
153

 José Luis Rodríguez Zapatero, „En interés de España: una política exterior comprometida“, 2, 10. 
154

 Charles Powell, „A Second Transition, or More of the Same? Spanish Foreign Policy under Zapatero“, 

535. 
155

 Juan Carlos Pereira, La política exterior de España (1800-2003), 339. 
156

 Michael Däumer, Sebastian Grundberger a Joscha Schmitz, „Between National Interests and Ideology 

- Spain's Latin American Policy“, in International Reports 11/2007, ed. Stefan Burgdörfer (Sankt 

Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2007), 1, http://www.kas.de/wf/doc/kas_12583-544-2-

30.pdf?080123154944 (staţeno 15. dubna 2011).  
157

 Juan Carlos Pereira, La política exterior de España (1800-2003), 240. 
158

 Álvaro Díaz Duque (kulturní rada Velvyslanectví Španělska v Praze), 30. března  2011. 
159

 Charles Powell, „A Second Transition, or More of the Same? Spanish Foreign Policy under Zapatero“, 

529. Susanne Gratius, „Why does Spain not have a policy for Latin America?“, Policy Brief, FRIDE, 

2010, 4, 

http://factiva.com/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_12583-544-2-30.pdf?080123154944
http://www.kas.de/wf/doc/kas_12583-544-2-30.pdf?080123154944


   

30 

 

 Zatímco PP byla během svého prvního mandátu kritizována za nedostatek zájmu 

o arabské země oblasti Středozemí, tzn. především Magrebu, během druhého mandátu 

se její politika vyznačovala mnohdy necitlivou agendou, zaměřenou především na 

ekonomické a bezpečnostní otázky.
160

 Jak jiţ bylo nastíněno, Zapaterova politika se po 

teroristických útocích v Madridu snaţila o obnovení dialogu s těmito zeměmi, o 

vzájemné sblíţení a porozumění.
161

 V bilaterálních vztazích Aznar preferoval jako 

svého spojence Alţírsko. Ke krizi přitom došlo ve vztazích s Marokem z důvodu 

okupace sporného ostrova Perejil marockými četníky v roce 2002. Konflikt vyvrcholil 

nasazením španělských jednotek.
162

  Zapatero se snaţil bilaterální vztahy s Marokem 

vylepšit a jiţ ve svém inauguračním projevu nastínil, ţe hlavní španělskou prioritou 

v této oblasti je právě Maroko.
163

 Nicméně, jak tvrdí Charles Powell, PSOE se zaměřila 

na udrţování dobrých vztahů s oběma zeměmi.
164

 

 Novou prioritu Aznarovy vlády představovala Asie a Pacifik, přičemţ tato oblast 

zůstává prioritou i pro Zapaterovu vládu, který přítomnost v tomto regionu navyšuje. 

Nově oproti předchozí administrativě Zapatero téţ proniká do subsaharské Afriky. Pro 

Španělsko se jedná o důleţitý region např. z důvodu narůstající imigrace z této oblasti či 

rozšířujícího se islámského terorismu v některých místních státech.
165

  

 

3.1.2.2 Kulturní diplomacie 

 Po nástupu Zapaterovy vlády v roce 2004 došlo taktéţ k proměně strategie 

kulturní diplomacie.
166

 Změny jsou dobře pozorovatelné zejména s ohledem na odlišnou 

ideologii obou vlád, která se, jak bylo jiţ předesláno v části o současném španělském 

modelu, do jejího výkonu promítá. S ohledem na geografické priority kulturní 

diplomacii obecně lze také pozorovat větší zájem o arabské země a nový zájem o 

kulturní výměny se subsaharskou Afrikou. 

 Aznarova i Zapaterova vláda dávaly důraz na důleţitost kulturní diplomacie, 

přičemţ zvýšený zájem o propagaci jazyka a kultury v zahraničí začal právě s vládou 

                                                                                                                                               
http://www.fride.org/publication/706/why-does-spain-not-have-a-policy-for-latin-america (staţeno 17. 

dubna 2011). Jak uvádí Susanne Gratius, ideologickou podobnost s administrativou brazilského 

prezidenta Lula da Silvy  přitom Zapatero pro prohloubení vzájemných vztahů příliš nevyuţil. Ibid. 
160

 Irene Fernández Molina, „El Partido Popular y la política de España hacia el Magreb“, 64. 
161

 Nicméně, jak uvádějí někteří odborníci, i Zapaterova politika se ve vztazích s arabskými zeměmi čím 

dál více orientuje na upřednostňování španělských politických a ekonomických zájmů. Kristina Kausch, 

„Spain's Diminished Policy in the Mediterranean“, Policy Brief, FRIDE, 2010, 2, 

http://www.fride.org/publication/707/spain%27s-diminished-policy-in-the-mediterranean (staţeno 7. 

května 2011). 
162

 Charles Powell, „A Second Transition, or More of the Same? Spanish Foreign Policy under Zapatero“, 

530. 
163

 „Discurso de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero“, 

12. 
164

 Charles Powell, „A Second Transition, or More of the Same? Spanish Foreign Policy under Zapatero“, 

531. 
165

 Ibid., 533. Většina z nově otevřených španělských diplomatických reprezetací v zahraničí mezi léty 

2004 a 2007 se přitom nachází právě v oblasti Asie a Pacifiku a subsaharské Afriky. Melitón Cardona, 

„La reforma del servicio exterior español“, ABC, 2. ledna 2008, 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-01-2008/abc/Opinion/la-reforma-del-servicio-exterior-

espa%C3%B1ol_1641528524470.html (staţeno 2. března 2011).  
166

 Z důvodu vysokého mnoţství aktérů kulturní diplomacie je přitom důleţité zdůraznit, ţe se jedná o 

kulturní diplomacii na centrální úrovni – tj. v kompetenci jednotlivých ministerstvem a jejich 
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PP.
167

 V kontextu narůstající poptávky po španělské kultuře ve světě, klíčový faktor 

přitom představoval demografický růst hispánské Ameriky a její pronikání do 

Spojených států, se centrální administrativa začala o Španělsku zmiňovat jako o 

potencia cultural (kulturní mocnosti).
168

 Jak uvádí Javier Noya, tento diskurz dobře 

doplňoval zahraniční politiku premiéra Aznara.
169

 Tato nálada však rezonovala i ve 

společnosti, vznikaly např. různé publikace věnující se této tematice.
170

 V rámci kulturní 

diplomacie bylo zaloţeno mnoţství nových vládních institucí zabývajících se propagací 

španělské kultury a jazyka, mezi nimi např. SEACEX (Sociedad Estatal para la Acción 

Cultural Exterior – Státní společnost pro zahraniční kulturní činnost), která se 

zaměřovala na organizaci výstav v zahraničí, či SECC (Sociedad Estatal de 

Commemoraciones Culturales – Státní společnost pro kulturní výročí), jejímţ úkolem 

byla organizace aktivit ku příleţitosti kulturních, vědeckých či historických výročí 

Španělska a jeho autonomních společenství. Zároveň se o oblast kulturní diplomacie 

začaly nově zajímat i stávající vládní agentury, např. ICEX (Instituto Español de 

Comercio Exterior – Španělský institut mezinárodního obchodu), který se soustřeďoval 

na propagaci španělštiny jako ekonomického zdroje.
171

  

Kulturní rada Álvaro Díaz Duque poukazuje:  „(…) kulturní diplomacie [za PP, 

JS] se zaměřovala spíše na předvádění španělské kultury v zahraničí, PSOE dává 

bezpochyby více důraz na spolupráci a dialog (…)“.
172

 Jak uvádí Javier Noya, hlavní 

změnu v kulturní diplomacii po roce 2004 představuje její orientace na mezikulturní 

dialog – vzájemný rozvoj, vzájemnou výměnu a uznání.
173

 Ačkoliv se jedná o určitý 

mezinárodní trend, ke kterému se kulturní diplomacie obecně vyvíjí, tato jasná změna 

byla dána novou politikou Zapaterovy vlády. Zde lze poukázat na výše zmíněnou 

propojenost kulturní diplomacie s tradiční diplomacií v oblasti kultury, přičemţ hodnoty 

prosazované na půdě OSN, tak jak byly výše nastíněny s ohledem na Alianci civilizací, 

prostupují celou španělskou zahraniční kulturní politikou. Dokument Sekce pro kulturní 

a vědecké vztahy, spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce, přitom 

mluví o novém cíli španělské zahraniční kulturní politiky, který existuje vedle projekce 

španělské kultury. Tato cooperación cultural horizontal (horizontální kulturní 

spolupráci) je vnímána jako rovný vztah, který vede ke kulturnímu obohacení 

společností, jehoţ cílem je oboustranný rozvoj, vţdy s respektováním kulturní 

rozmanitosti.
174

 

 Kulturní diplomacie PP se taktéţ setkala s kritikami z důvodu šíření jednotné či 

jednostranné vize Španělska.
175

 Jak píše Noya, některé iniciativy měly „nacionalistický 

a puristický“ nádech.
176

 Zapatero přitom uţ ve svém inauguračním projevu v roce 2004 

proklamoval usilí vlády o „(…) propagaci kultur, historií a jazyků Španělska (…)“ 

nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. S ohledem na ekonomickou tematiku ve 
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stejném projevu taktéţ poznamenal, ţe kulturní vztahy nejsou pouhé zboţí.
177

 Jedním 

z cílů současné vlády je prosazování kultury jako ekonomického zdroje a vláda 

pokračuje jako předchozí v podpoře kulturních průmyslů.
178

 Nicméně kulturní rada 

Álvaro Díaz Duque poukazuje, ţe „(…) ekonomické pojetí kultury se s novou vládou 

zmírnilo (…)“.
179

 

 Jak jiţ bylo nastíněno v části o španělském modelu kulturní diplomacie, jeho 

tradičními geografickými prioritami jsou Evropa, Iberoamerika (zejména španělsky 

mluvící země) a arabské země oblasti Středozemí (zejména Magrebu). Evropa i 

Iberoamerika představovaly důleţitou prioritu pro Aznarovu i Zapaterovu 

administrativu,
180

 přičemţ za PP začal větší zájem o budoucí členy Evropské unie 

přistupující v roce 2004.
181

 S ohledem na arabské země byla však kulturní diplomacie 

PP kritizována za nedostatek aktivit.
182

 V souladu s politikou nové vlády a konceptem 

Aliance civilizací došlo po roce 2004 k jejich navýšení. V roce 2006 tak vznikla např. 

Casa Árabe, jejímţ cílem je kulturní, ale také politické a ekonomické sblíţení 

s arabskými zeměmi. V současné době se taktéţ v rámci tohoto regionu připravuje Casa 

de Marruecos.
183

  

S příchodem PP, ale také v kontextu nárůstu zájmu o španělský jazyk a kulturu, 

došlo k vytvoření nové geografické priority španělské kulturní diplomacie – Spojených 

států. Tato priorita se projevovala důrazně zejména v oblasti expanze jazyka, přičemţ 

např. pro aktivity vládní agentury ICEX představovaly Spojené státy nejdůleţitější 

trh.
184

 Zájem o Spojené státy pokračuje i za PSOE
185

 a v současné době dochází 

dokonce k jeho navýšení. V rámci nového národního plánu pro kulturní diplomacii 

vypracovaného společně Ministerstvem zahraničních věcí a spolupráce a Ministerstvem 

kultury (Plan Nacional de Acción Cultural Exterior) byla např. pro léta 2010 aţ 2012 

vytvořena zvláštní strategie pro kulturní aktivity ve Spojených státech, jejímţ aktérem je 

mimo jiné i Institut Cervantes. Tento plán zahrnuje jak aktivity v oblasti šíření jazyka, 

tak organizaci výstav či akademickou spolupráci. Spojené státy jsou v něm přitom 

prezentovány jako „strategický spojenec“, se kterým Španělsko sdílí společné 

hodnoty.
186

 

 Kuturní diplomacie za PP se taktéţ začala nově zajímat o Asii a Pacifik, 

přičemţ v roce 2001 došlo k zaloţení Casa Asia. Zapaterova administrativa se snaţí o 

navyšování přítomnosti v tomto regionu např. rozšiřováním programů akademické a 

vědecké spolupráce. Tato spolupráce je taktéţ navyšována ve vztahu k subsaharské 

Africe,
187

 kam vláda nově expaduje, přičemţ v roce 2006 byla zaloţena Casa África.  
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3.1.3 Shrnutí 

V roce 2004 došlo ve Španělsku k důleţitým politickým změnám. Nová vláda 

PSOE v čele s Josém Luisem Rodríguezem Zapaterem se přitom snaţila v mnohých 

aspektech vymezit od politiky svého předchůdce na domácí i mezinárodní scéně. 

V domácím kontextu se od počátku zaměřila na prohloubení spolupráce s autonomními 

společenstvími, přistoupila k procesu větší decentralizace a snaţila se důsledně 

podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost Španělska. Zároveň se od počátku, z 

důvodu vlastní nové politiky, zasazovala o rozšíření občanských a ţenských práv – o 

podporu rovnosti, solidarity a boje proti jakékoliv formě diskriminace. 

 Na rozdíl od Aznarovy politiky, která byla mnohdy kritizována za přílišné 

prosazování národních zájmů na mezinárodní scéně, Zapatero definoval novou roli 

Španělska, které kromě národních zájmů šíří etické hodnoty: spolupráci, dialog, kulturní 

rozmanitost apod. Důleţitou iniciativu španělského premiéra Zapatera, která dobře 

vystihuje obrat ve španělské zahraniční politice, představoval návrh Aliance civilizací 

na půdě OSN v roce 2004. Ačkoliv je jejím hlavním cílem sblíţení Západu, potaţmo 

Španělska, s arabským a muslimským světem, tato iniciativa má za úkol šířit hodnoty 

mezikulturního dialogu, spolupráce a kulturní rozmanitosti obecně. Důraz na kulturní 

rozmanitost je taktéţ více kladen v  rozvojové politice nové vlády, jejíţ strategie se 

např. více zaměřuje na podporu původních kultur v těchto zemích. Samotné navýšení 

rozvojové spolupráce lze přitom uvést jako jistý příklad sociálního či solidárního 

aspektu Zapaterovy politiky v zahraničním kontextu. Zapaterova vláda taktéţ na 

počátku svého prvního mandátu kritizovala předchozí administrativu za její příliš 

ekonomickou zahraniční politiku.  

 Co se týče geografických priorit španělské zahraniční politiky, Zapatero od 

počátku odsuzoval Aznarovo partnerství se Spojenými státy a cílem nové administrativy 

byl „návrat do Evropy“.
188

 V rámci bilaterálních vztahů se přitom snaţila posílit 

především tradiční spojenectví s Francií a Německem. Ve vztazích s novými členy 

Evropské unie, kteří přistoupili v roce 2004, nedocházelo k tak intenzivní spolupráci 

jako za Aznara, nicméně tato pokračovala.  

S ohledem na Spojené státy americké došlo po roce 2004 k hluboké krizi na 

vysoké politické úrovni, nicméně obě země usilovaly o pokračování vzájemné 

spolupráce. O mírné normalizaci ve vztazích lze mluvit na konci druhého mandátu 

prezidenta Bushe, přičemţ s očekáváním nového vedení ve Washingtonu byl posílen 

zájem Španělska o prohloubení vzájemných vztahů. K tomuto došlo po příchodu 

Baracka Obamy v roce 2009. V politice vůči zemím střední a jiţní Ameriky se Zapatero 

snaţil od počátku prosazovat vztah zaloţený na rovnosti a solidaritě a s novou vládou se 

Španělsko důrazněji zaměřilo na podporu kulturní rozmanitosti tohoto regionu, zejména 

jeho původních kultur.  

V oblasti Středozemí se nová vláda po teroristických útocích v Madridu více 

zaměřila na budování dialogu a vzájemného sblíţení s arabskými zeměmi. Důleţitou 

prioritu zde představovalo vylepšení vztahů zejména s Marokem. V souladu s předchozí 

politikou PP socialistická vláda pokračovala v pronikání do oblasti Asie a Pacifiku a 

nově se také zaměřila na oblast subsaharské Afriky. 

 Nová ideologie španělské vlády se, jak jiţ bylo předesláno, promítla i do oblasti 

kulturní diplomacie. Zatímco kulturní diplomacie za PP byla zaměřená spíše na šíření 

španělské kultury, po roce 2004 se tato více soustřeďuje na kulturní spolupráci, 
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vzájemnou výměnu zaloţenou na rovnosti, to vše s respektováním kulturní rozmanitosti. 

Zároveň na rozdíl od předchozího kurzu, který byl kritizován za tendenci k projekci 

příliš jednotného obrazu Španělska, se současná kulturní diplomacie více zaměřuje na 

šíření kulturní a jazykové plurality země. Prosazování kultury a jazyka jako 

ekonomického zdroje taktéţ do jisté míry ustoupilo do pozadí v kontextu nových priorit.  

 S ohledem na geografické priority se kulturní diplomacie po roce 2004 stejně 

jako za předchozí administrativy zaměřuje na Evropu, včetně jejích nových členů, a 

Iberoameriku. V souladu s politikou Aliance civilizací se přitom i v této oblasti snaţí o 

větší sblíţení s arabskými zeměmi. Po roce 2004 taktéţ pokračuje zájem o Spojené 

státy, přičemţ tento se v posledních letech navyšuje. Stejně tak pokračuje zájem i o 

oblast Asie a Pacifiku a nově o oblast subsaharské Afriky.    

3.2 Změny v činnosti Institutu Cervantes po roce 2004 

Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky, zda došlo po roce 2004 k zásadním 

změnám v činnosti Institutu Cervantes vlivem výše nastíněných politických změn, se 

následující část práce postupně zaměří na zodpovězení otázek dílčích. Tyto lze rozdělit 

do tematického a geografického okruhu. V rámci první skupiny se bude věnovat 

změnám v hlavních či základních tematických cílech Institutu, tak jak jsou ukotveny 

v jeho zakládajícím zákoně, tj. propagace španělského jazyka a španělské a 

hispanoamerické kultury. Za druhé se bude zabývat proměnou v tematických cílech 

vedlejších, které jsou v porovnání s hlavními cíli méně důleţité či z nich vyplývají. 

Jedná se o šíření regionálních jazyků Španělska a spolupráci s hispánskou Amerikou. 

V neposlední řadě budou nastíněny případné změny v hodnotách, které Institut 

Cervantes, jakoţto aktér kulturní diplomacie, šíří, a kterými reprezentuje Španělsko 

v zahraničí. Stejně tak se tato část bude věnovat změnám v prioritách geografických, 

z důvodu politických změn zejména s ohledem na Spojené státy, Evropskou unii, 

arabské země oblasti Středozemí a subsaharskou Afriku.  

3.2.1 Tematické cíle a priority 

3.2.1.1 Hlavní cíle 

Hlavní cíle Institutu Cervantes představovalo od počátku šíření španělského 

jazyka a španělské a hispanoamerické kultury. Ze studia činnosti Institutu vyplývá, ţe 

šíření španělského jazyka (v kontextu ostatních jazyků Španělska a hispánské Ameriky) 

je po roce 2004 stále hlavním cílem. Stejně tak jeho výuka se stále řídí jednou normou. 

V roce 2006 byl přijat nový studijní plán, dle něhoţ má být při výuce jazyka více 

reflektováno kulturní, náboţenské či sociální prostředí, ze kterého ţáci pocházejí.
189

 

Nelze však říci, ţe by se jednalo o změnu způsobenou příchodem nové vlády, jelikoţ 

tento plán vznikal především ve spolupráci mezi profesorskými tými a za asistence 

jazykových odborníků. Navíc na jeho aktualizaci začal Institut pracovat jiţ před rokem 

2004 v rámci postupného vývoje.
190

 

 S ohledem na španělský jazyk je třeba poukázat, ţe Institut jiţ za vlády PP 

reflektoval jeho rozmanitost. Jak uvedl tehdejší ředitel Fernando Rodríguez Lafuente 
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 Jedná se o análisis del entorno (analýza prostředí). Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního 

oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 2011. 
190

 Jorge Urrutia, „La actividad académica del Instituto Cervantes (1991-2006)“, 852-854. 
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v roce 2000, jedná se o „jazyk mnoha jazyků“,
191

 jazyk „(…) americký, indoamerický, 

afroamerický, iberoamerický, arabský a hebrejský (…).“
192

 Ve vztahu k hispánské 

Americe taktéţ docházelo k poukazování na různé podoby španělštiny, které 

v současnosti na kontinentě existují.
193

 Po roce 2004 lze však s ohledem na rétoriku 

nových ředitelů zaznamenat větší důraz kladený na odlišné varianty španělštiny na 

druhém břehu Atlantiku. Tento rétorický důraz se nicméně do vlastních aktivit Institutu 

nijak významně nepromítnul. V předmluvě ročenky na rok 2004 (Anuario 2004) nový 

ředitel César Antonio Molina např. mluvil o „obtíţné rovnováze“ mezi teorií a 

kaţdodenní praxí rozdílných variant španělštiny, o „(…) nesmírné panhispánské
194

 

bohatosti a rozmanitosti (…)“.
195

 Jak uvedl ve své řeči v parlamentu: panhispanismus 

„(…) je slovo, které mám velmi rád, protoţe nás všechny spojuje […] v jednotě, ale 

také v pluralitě, protoţe kaţdý […] máme také skupinu určitých specifických slov, které 

nás spojují s nejbliţším okolím. Panhispanismus znamená, s příhlédnutím ke 

španělštině, ţe musíme mít jednotný a silný jazyk […], ale také musíme respektovat 

odlišné charakteristiky, které má španělština v Mexiku, Argentině či Uruguayi.“
196

 Jak 

poukazovala jeho nástupkyně Carmen Caffarel v roce 2008: španělský jazyk je „(…) 

materiál nesmírně bohatý a rozmanitý, plný moţností. Tak krásný […] v Limě jako ve 

Ciudad de México […]; dle slov básníka Luise Cernuda: „Jak bychom nemohli být 

pyšní slyšet mluvit naším jazykem jiné národy na druhém konci světa, hlasem, který je 

mu věrný a současně s autonomním vyjádřením.“
197

 Ačkoliv by bylo moţné tuto 

rétoriku odůvodnit osobností samotného ředitele, jak bylo jiţ výše uvedeno, centrální 

ředitel Institutu je s vládou „ideologicky spojen“.
198

 S ohledem na samotné aktivity stojí 

za zmínku pouze Catálogo de voces hispánicas (Katalog hispánských hlasů), který byl 

umístěn v roce 2010 na internetové stránky Institutu. Jedná se zejména o videa 

zobrazující nejrůznější varianty španělštiny v hispánské Americe, spolu s jejich 

původními jazyky a informacemi o jednotlivých místech odkud tyto pocházejí.
199

 

Nejedná se však o něco zcela nového, jelikoţ podobný projekt zabývající se různými 
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variantami španělštiny, byť méně technologicky propracovaný, vznikl jiţ v roce 

1992.
200

 

 Šíření kultury Španělska a hispánské Ameriky taktéţ zůstává druhým hlavním 

cílem Institutu Cervantes. Jednou z jeho priorit za vlády PP bylo posílit šíření tzv. 

kultury ve španělštině, ne pouze kultury španělské.
201

 V souladu s důrazem nové vlády 

na rovnost a kulturní rozmanitost by bylo moţné očekávat, ţe se Institut po roce 2004 

začal ještě více soustřeďovat na šíření kultury vlastní hispánské Americe. Ačkoliv 

ředitel Institutu César Antonio Molina deklaroval v roce 2005 potřebu prohloubit 

spolupráci s hispánskou Amerikou, potřebu „hispanoamericanizarse“,
202

 z dostupných 

materiálů nelze určit, zda k tomuto opravdu dochází. Ze stejných důvodů nelze 

zhodnotit, zda je vlivem nové strategie v rozvojové pomoci dáván větší důraz např. na 

šíření původních kultur hispánské Ameriky. Jistá změna však nastala s ohledem na 

šíření kulturní rozmanitosti Španělska, resp. kultur vlastních ostatním oficiálním 

jazykům Španělska – katalánštině, baskičtině a galicijštině. Tato změna přitom vyplývá, 

jak bude níţe nastíněno, z nové priority Institutu po roce 2004, tj. z úsilí o samotnou 

propagaci těchto jazyků. Jak jiţ bylo uvedeno v části o vývoji a charakteristice Institutu 

Cervantes, Institut začal brzy po svém vzniku fungovat jako zprostředkovatel kulturních 

aktivit různých institucí a aktérů, mezi nimi i autonomních společenství. Ignacio 

Herrera de la Muela s ohledem na jeho činnost před rokem 2004 zmiňuje např. týdny 

katalánského a baskického filmu, které byly však pořádány z iniciativy místních 

kulturních organizací nebo příslušných jazykových oddělení na univerzitách.
203

 

V dokumentech týkajících se aktivit Institutu Cervantes za PP přitom nelze naleznout 

zmínky o zvláštní snaze samotného Institutu prosazovat tyto kultury. V souladu 

s novým úsilím Institutu šířit zbylé oficiální jazyky Španělska došlo po roce 2004 

k podpisu smluv s kulturními institucemi Katalánska, Valencie, Baskicka, Galicie či 

Baleárských ostrovů o spolupráci v propagaci jejich jazyků, ale taktéţ kultur těchto 

regionů. Ačkoliv nelze porovnat s čísly před rokem 2004, jelikoţ tato nebyla nikde 

zmiňována, Institut mezi léty 2004 a 2006 zorganizoval 260 aktivit šířících katalánskou 

kulturu, 200 galicijskou a 150 baskickou.
204

 Kultura vlastní výše zmíněným jazykům je 

taktéţ propagována v rámci Centra pro studium iberských a prehispánských jazyků 

(Centro de Estudios de Lenguas Ibéricas y Prehispánicas), které vzniklo v roce 2005 

jako Dům jazyků (Casa de las Lenguas). Institut jej zaloţil ve spolupráci s Universidad 

de Alcalá v Madridu a jeho aktivit se dále účastní španělské regionální jazykové 

akademie a portugalský Instituto Camões. Jeho úkolem je především výuka, výzkum a 
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šíření jazyků Španělska a Portugalska a jejich kultur.
205

 V neposlední řadě byla např. 

v rámci sítě knihoven Institutu vytvořena samostatná oddělení věnující se regionálním 

jazykům Španělska, ale také „(…) literatuře, historii, architektuře a umění (…)“ 

příslušných regionů.
206

 

 

3.2.1.2 Vedlejší cíle  

Jedny z vedlejších cílů Institutu Cervantes představuje výše zmíněná propagace 

ostatních oficiálních jazyků a spolupráce s hispánskou Amerikou.
207

 Jak jiţ bylo 

uvedeno v části o vzniku Institutu Cervantes, na počátku jeho činnosti panovala mezi 

PSOE i PP shoda o nedostatku poptávky po jednotlivých regionálních jazycích 

Španělska a Institut se na jejich šíření původně vůbec nezaměřoval.
208

 Postupně 

nicméně začal poskytovat hodiny těchto jazyků v centrech, kde o ně byl projeven 

zájem.
209

 Pro nastínění situace před rokem 2004 mnohé vyplývá z projevu ředitele 

Fernanda Rodrígueze Lafuenteho před Komisí pro zahraniční otázky  Poslanecké 

sněmovny v roce 1999, jehoţ cílem bylo představení budoucích priorit Institutu. Ředitel 

v něm zmiňoval propagaci ostatních jazyků Španělska pouze pár větami a ani poté, co 

mu bylo toto vytčeno, se danou tematikou příliš nezabýval.
210

 Úsilí Institutu o tuto 

propagaci přitom představuje jednu z nejvýraznějších změn v jeho činnosti po roce 2004 

a je v souladu s politikou nové vlády prosazující kulturní rozmanitost země. Podobně 

jako Zapatero ve svém inauguračním projevu v roce 2004 zdůrazňoval dialog 

s jednotlivými autonomními společenstvími,
211

 nový ředitel Institutu Molina po svém 

nástupu do funkce v souvislosti s jazyky Španělska uvedl: „(…) el Cervantes es la casa 

común de todos (…)“; Institut Cervantes patří všem regionům a jejich jazykům.
212

 Jak 

jiţ bylo předesláno, Institut podepsal mezi léty 2004 a 2006 42 dohod o šíření jazyka, 

kultury a uţší spolupráci s regionálními institucemi, jako jsou např. Institut Ramon Llull 

(Katalánsko), Academia de la Lengua Vasca (Baskicko) či Academia Gallega de la 
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Lengua (Galicie).
213

 Přestoţe se v praxi v rámci center odvíjí výuka těchto jazyků od 

poptávky a, jak uvádí Luis Abia Rodríguez, jazykový kurz se obecně otevírá při počtu 

minimálně pěti studentů, instituty dostaly po roce 2004 instrukce poskytnout kurzy 

regionálních jazyků, pokud o ně projeví zájem jeden student.
214

 Jak jiţ bylo zmíněno, 

tyto jazyky jsou také vyučovány, zkoumány a šířeny v Centru pro studium iberských a 

prehispánských jazyků a došlo i k navýšení didaktických publikací v rámci sítě 

knihoven Institutu. V neposlední řadě jsou šířeny i prostřednictvím jeho internetových 

stránek.
215

 Zaměření Institutu především na propagaci jazyků spíše neţ kultur 

jednotlivých španělských regionů lze přitom odůvodnit jednak výše zmíněným faktem, 

ţe Institut vznikl primárně jako agentura šířící jazyk, k čemuţ měly kulturní aktivity 

zpočátku především jen napomáhat.
216

 Dále lze toto vysvětlit jeho rolí 

zprostředkovatele, díky které k šíření kultur jednotlivých regionů docházelo ve větší či 

menší míře jiţ před rokem 2004. 

 Další z vedlejších cílů Institutu představuje spolupráce s hispánskou Amerikou. 

Tato byla klíčová jiţ za administrativy PP. Před i po roce 2004 lze přitom z materiálů 

vyčíst snahu o její prohloubení
217

 a je moţné tvrdit, ţe spolupráce se stále navyšuje. 

Nicméně je důleţité zmínit novinku, kterou po roce 2004 představuje fyzická 

přítomnost Institutu v této oblasti prostřednictvím sítě observatoří – výzkumných center 

zabývajících se např. vývojem jazyka na americkém kontinentě či jazykovým a 

kulturním turismem.
218

  

Určitou změnu naopak představuje výše zmíněná snaha o propagaci kulturní 

rozmanitosti tohoto regionu. Kromě rétorického důrazu kladeného na rozmanitost 

španělského jazyka se přitom jedná o snahu přispívat k šíření původních jazyků 

hispánské Ameriky. Dle Javiera Noyi začal Institut jejich existenci reflektovat po 

příchodu nové vlády.
219

 Ačkoliv se ze studia činnosti Institutu nelze domnívat, ţe by 

tyto jazyky před rokem 2004 nebyly vůbec reflektovány, např. v odborné činnosti, na 

III. Mezinárodním kongresu španělského jazyka v roce 2004 s tématem Kulturní 

identita a globalizace ředitel César Antonio Molina uvedl: „(…) kaţdé jazykové 

vyjádření, ať většiny či menšiny, je cenné (…)“, „(…) zachovávat a šířit [minoritní] 

jazyky je morální a kulturní imperativ (…)“. Zmiňoval se tak v souvislosti 

s regionálními jazyky Španělska, ale také původními jazyky hispánské Ameriky.
220

 Jak 
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Antonia Moliny), 16. 
219

 Javier Noya, Diplomacia pública para el siglo 21, 430. 
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 „Intervención de César Antonio Molina“ (závěrečná řeč ředitele Institutu Cervantes Césara Antonia 

Moliny na III. Mezinárodním kongresu španělského jazyka, Rosario, Argentina, listopad 2004), 
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sám název napovídá, tyto jsou např. zkoumány a šířeny v rámci Centra pro studium 

iberských a prehispánských jazyků.
221

 Dále došlo ve spolupráci se Španělskou 

agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci v roce 2007 k digitalizaci časopisu 

kolumbijského Institutu Caro y Cuervo, Thesaurus, a k jeho umístění na stránky 

Institutu. Tento časopis se zabývá jazykovědou a literaturou ve španělštině i v 

původních amerických jazycích.
222

 Je patrné, ţe nový zájem Institutu je v souladu se 

strategií Zapaterovy vlády v oblasti rozvojové spolupráce. V porovnání s ostatními 

aktivitami lze však tyto označit spíše za okrajové. 

Ve vztahu k hispánské Americe dává Institut po roce 2004 taktéţ nově slovní 

důraz na rovnost jejích aktérů a aktérů španělských. Na III. Mezinárodním kongresu 

španělského jazyka ředitel César Antonio Molina uvedl: „[profesoři, kulturní agenti…z 

hispánské Ameriky, JS] pro nás nejsou cizinci, nýbrţ členové Institutu v rovnosti 

podmínek se členy španělskými.“
223

 Stejně tak je tomu i v cílech Institutu uvedených 

v rámci cílů Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce a jeho agentur na rok 2007. I 

zde je zmíněno, ţe hispanoameričtí a španělští umělci spolupracují v rovnosti 

podmínek.
224

 Ačkoliv byla taktéţ novým ředitelem v roce 2004 uvedena moţnost, ţe by 

v budoucnu byli i hispanoameričtí ředitelé lokálních institutů,
225

 Luis Abia Rodríguez se 

domnívá, ţe není v současné době ţádný.
226

 

 

3.2.1.3 Šířené hodnoty 

 Jak jiţ bylo předesláno v úvodu této práce, kulturní institut, jakoţto aktér 

kulturní diplomacie, má za úkol zpřístupňování různých oblastí kultury široké 

zahraniční veřejnosti.
227

 Mezi oblasti kultury zároveň patří i hodnoty dané země. 

V následujících řádcích se přesvědčíme, ţe i hodnoty šířené Institutem Cervantes jsou 

v mnohém ovlivňovány politikou centrální vlády. Ze studia jeho činnosti přitom 

vyplývá, ţe po roce 2004 došlo vlivem především politických změn k navýšení 

propagace etických hodnot – kulturní rozmanitosti, dialogu mezi kulturami a rovnosti. 

Šířené hodnoty přitom vyplývají ze samotných aktivit Institutu, z rétoriky jeho ředitelů 

či způsobu jeho řízení.  

Předcházející podkapitoly zabývající se tematickými cíli Institutu Cervantes s 

ohledem na kulturní rozmanitost ukázaly, ţe změnu představuje především snaha 

Institutu prosazovat kulturní rozmanitost Španělska, byť větší důraz je kladen i na 

kulturní rozmanitost  hispánské Ameriky.
228

 Určitou symboliku představuje aktuální 

nápis na internetových stránkách Institutu „Las culturas hispánicas en Internet“ 
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 „Intervención de César Antonio Molina“. 
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 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, „Descripción general de los objetivos del sector“ 

(cíle na rok 2007), 24.   
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 „Intervención de César Antonio Molina“.  
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 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 12. dubna 

2011. 
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 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 11. 
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(Hispánské kultury na internetu).
229

 Slovo hispánico má přitom různé významy: vlastní 

španělskému jazyku a kultuře nebo vlastní Španělsku.
230

 Jak vysvětluje Luis Abia 

Rodríguez, tento nápis je symbolický a slovo „hispánicas“ je vnímáno v širokém 

smyslu, zahrnující vše: jazyky a kultury Španělska i hispánskou Ameriku.
231

   

 Po roce 2004 začal Institut dávat taktéţ větší důraz na dialog či spolupráci mezi 

kulturami. Institut Cervantes se od počátku vyznačoval spoluprací s různými institucemi 

španělskými i zahraničními, jejichţ aktivity zprostředkovával. Dále je v dokumentu 

shrnujícím kulturní aktivity Institutu za PP pro rok 2002/2003 jako jeden z hlavních cílů 

uvedena snaha „(…) podněcovat k dialogu a výměnám uměleckých zkušeností (…)“ 

španělských umělců s místními, např. pomocí společných projektů.
232

 S rokem 2004 

však přichází rozhodný důraz kladený na dialog a spolupráci. Jak jiţ bylo zmíněno, 

ředitel Molina začal v roce 2004 Institut nově označovat jako „casa común de todos“, 

přičemţ toto vyjádření se vztahovalo k rozmanitým kulturám Španělska, ale i k 

hispánské Americe. Ve své řeči v parlamentu v roce 2006 poukazoval s ohledem na 

hispánskou Ameriku, ţe je třeba stejně jako ve Španělsku, procestovat všechny tyto 

země a „(…) říci jim, ţe Institut je také reprezentuje (…)“.
233

 Ačkoliv nelze podceňovat 

přínos samotné osoby ředitele, jedná se o shodnou rétoriku s rétorikou a politikou nové 

vlády. Jak uvádí Luis Abia Rodríguez, patrně okolo roku 2006 přibyl na internetových 

stránkách nadpis (který byl později vyměněn za „Las culturas hispánicas en Internet“) 

„El español el lengua para el diálogo“ (Španělština, jazyk pro dialog). Dále uvádí, ţe 

Institut v současné době, v souladu s konceptem Aliance civilizací, více  spolupracuje 

s organizacemi prosazující multikulturní dialog.
234

 Jedná se např. o spolupráci 

s Fundación Tres Culturas či Fundación Gonzalo Rojas. Cílem této spolupráce je 

prostřednictvím kulturních a vzdělávacích aktivit přispívat ke sbliţování odlišných 

kultur. Ve spolupráci s Fundación Tres Culturas tak bylo např. v roce 2005 ohlášeno 

vytvoření vzdělávacího centra v Seville pro profesory španělštiny pocházející 

z arabských zemí a Izraele. Dále byl vytvořen společný kulturní program Nos 

entendemos en español (Rozumíme si ve španělštině), v rámci něhoţ mají vznikat 

kulturní aktivity spojené se španělským jazykem. Jejich cílem je udělat z něj nástroj pro 

„(…) komunikaci a uznání mezi islámskou a ţidovskou kulturou (…)“. Společné 

aktivity těchto dvou institucí mají zároveň propagovat „(…) bohatost a rozmanitost 

všech národů a kultur sdílejících oblast Středozemí.“
235

 V roce 2010 tak byla např. 

zorganizována výstava v praţském Institutu Cervantes zabývající se křesťanskou, 
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2011.  
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Instituto Cervantes, 2003),  40, 

 http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/memoria_2002_2003.htm (staţeno 27. dubna 2011). 
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muslimskou a ţidovskou menšinou ve třech zemích Středozemí – Turecku, Španělsku a 

Maroku.
236

 Ve spolupráci s Fundación Gonzalo Rojas jsou přitom spoluorganizovány 

aktivity, které mají přispívat k multikulturnímu dialogu v rámci dalšího regionu, 

Iberoameriky.
237

 V neposlední řadě v rámci kulturního plánu Institutu na rok 2010 (Plan 

de Acción Cultural 2010) představoval Dialog civilizací jeden z hlavních tematických 

okruhů.
238

 V centrech Institutu tak byly organizovány konference a přednášky 

zabývající se tematikou dialogu mezi kulturami, náboţenstvími, rasismem či samotnou 

Aliancí civilizací.
239

 

 Institut se v současné době taktéţ snaţí, jak bylo zmíněno jiţ ve vztahu 

s hispánskou Amerikou, dávat větší důraz na rovnost. V souladu s politikou nové vlády 

se jedná mimo jiné o prosazování rovnosti pohlaví, tj. ţenských práv. V roce 2007 se 

tak stala první centrální ředitelkou Institutu Cervantes Carmen Caffarel a, jak uvádí Luis 

Abia Rodríguez, došlo taktéţ k navýšení počtu ředitelek lokálních center.
240

 Ţena se 

přitom stala jedním z tematických okruhů pro kulturní aktivity v rámci strategického 

plánu na rok 2008 aţ 2012 (Plan Estratégico 2008-2012).
241

   

 Jak bylo nastíněno v části o politických změnách po roce 2004, nová španělská 

vláda se taktéţ začala více soustřeďovat na prosazování solidarity. V roce 2005 přitom 

tehdejší ředitel Institutu Cervantes César Antonio Molina ohlásil, ţe Institut nechce učit 

pouze „kulturní elity“, ale zamýšlí nově přehodnotit ceny kurzovného zejména pro 

oblast Magrebu či Brazílie dle ekonomických moţností dané země.
242

 Toto lze však 

vnímat spíše neţ jako snahu o prosazování solidarity, vlastní politice nové vlády,  jako 

úsilí proniknout do těchto zemí a šířit v nich španělský jazyk.   

 Zapaterova vláda v neposlední řadě zpočátku kritizovala Aznarovu 

administrativu za přílišné prosazování ekonomický zájmů země.
243

 S ohledem na 

ekonomickou tematiku v rámci aktivit Institutu Cervantes je třeba uvést, ţe mezi léty 

2000 a 2002 bylo důleţitým tématem ročenek Institutu (Anuarios) ekonomická dimenze 

španělského jazyka a kultury. Jednalo se např. o témata jako „ekonometrie jazyka“ či 

španělské investice v Iberoamerice. V roce 2001 přitom došlo ke zorganizování II. 

Mezinárodního kongresu španělského jazyka, jehoţ jedním z hlavních témat byla 
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španělština jako ekonomický zdroj. Dle dokumentů však tato tematika ustoupila 

z popředí jiţ v roce 2003 před příchodem nové vlády.
244

 

 

3.2.1.4 Shrnutí tematických změn 

Následující shrnutí předkládá odpovědi na dílčí výzkumné otázky týkající se 

tematických cílů Institutu Cervantes. Ke změnám v činnosti Institutu vlivem politických 

změn přitom dochází v rámci cílů hlavních, vedlejších i šířených hodnot. 

Hlavními cíli Institutu po roce 2004 stále zůstávají šíření španělského jazyka a 

kultury Španělska a hispánské Ameriky. Určitý vliv ideologie nové vlády lze 

zaznamenat s ohledem na rétoriku centrálních ředitelů, kteří dávají větší důraz na různé 

podoby španělského jazyka v zemích střední a jiţní Ameriky. Tento důraz se však do 

samotných aktivit příliš nepromítnul. Jistou změnu však představuje, v souladu s vnitřní 

politikou nové vlády a novou prioritou Institutu prosazovat ostatní jazyky Španělska, 

snaha o větší šíření taktéţ kultur regionů, kde jsou tyto jazyky pouţívány. 

Příchod nové vlády ovlivnil také vedlejší cíle Institutu. Jednou 

z nejmarkantnějších změn v jeho činnosti po roce 2004 je výše zmíněné úsilí 

propagovat regionální jazyky Španělska, byť jejich faktické šíření je v samotných 

centrech stále určováno poptávkou. Ve vztahu k hispánské Americe dochází k většímu 

reflektování její rozmanitosti zejména s ohledem na snahu Institutu přispívat k šíření a 

výzkumu jejích původních jazyků. Tato snaha je v souladu se strategií nové vlády 

v oblasti rozvojové politiky. Lze však konstatovat, ţe se jedná o aktivitu spíše 

okrajovou. Po roce 2004 v neposlední řadě nově dochází k rétorickému zdůrazňování 

rovnosti hispanoamerických a španělských kulturních aktérů. 

S ohledem na šířené hodnoty lze konstatovat, ţe Institut Cervantes začal po 

příchodu nové vlády dávat větší důraz na prosazování etických hodnot. Jedná se o 

prosazování kulturní rozmanitosti zejména Španělska, ale taktéţ hispánské Ameriky. 

Dále se více zaměřuje na spolupráci a dialog mezi kulturami. V souladu s konceptem 

Aliance civilizací tak vznikly nové kulturní a vzdělávací aktivity, v centrech i mimo ně, 

jejichţ cílem je sbliţování odlišných kultur. Tyto jsou zejména zaměřeny na oblast 

Středozemí či Iberoameriky, nicméně Institut usiluje o šíření těchto hodnot globálně. 

Institut se také po roce 2004 více snaţí zdůrazňovat rovnost, coţ se projevuje v jeho 

vztahu k hispánské Americe, v kulturních aktivitách či rétorice samotných ředitelů. 

Ačkoliv je zřejmé, ţe jistý vliv na šířené hodnoty měly i trendy na mezinárodní scéně, 

jedná se o proměnu strategie, která přichází se změnou vlády po roce 2004. S ohledem 

na prosazování solidarity, jakoţto další hodnoty vlastní nové vládě, však nelze sledovat 

po roce 2004 ţádné výrazné změny. Taktéţ nelze tvrdit, ţe s příchodem nové vlády 

došlo ke zmírnění důrazu kladeného na ekonomický aspekt kultury. 
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Instituto Cervantes 2001 (Madrid: Círculo de Lectores, Plaza & Janés, 2001), 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_01/default.htm (staţeno 28. dubna 2011). „Resumen del II 

Congreso Internacional de la Lengua Espańola: El espańol en la Sociedad de la Información“, in El 

español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2002, Instituto Cervantes (Madrid: Círculo de 

Lectores, Plaza & Janés, 2002), http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/resumen/ (staţeno 28. 

dubna 2011).  Instituto Cervantes, El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2003 (Madrid: 

Círculo de Lectores, Plaza & Janés, 2002), http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_03/default.htm 

(staţeno 28. dubna 2011). 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_01/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/resumen/
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_03/default.htm


   

43 

 

3.2.2 Geografické cíle a priority 

Následující část se zabývá geografickými cíli a prioritami Institutu Cervantes, 

tzn. otevíráním nových poboček, stejně jako zvláštním plánům a aktivitám v rámci 

zemí, kde se  pobočky Institutu jiţ nachází. Z důvodu změn politických si bude pokládat 

dílčí otázky: zda došlo po roce 2004 ke změnám v zájmu Institutu o Spojené státy a 

Evropskou unii, arabské země a subsaharskou Afriku. Na závěr taktéţ nastníní vývoj 

činnosti Institutu v regionu Asie a Pacifik a Brazílii. Ačkoliv v těchto oblastech 

k významným politickým změnám po roce 2004 nedochází, představují zbylé důleţité 

regiony, ve kterých je Institut přítomen. 

Institut Cervantes disponuje v zahraničí sítí různých jednotek, z nichţ hlavní 

jsou centra – svébytné jednotky – a auly – podpůrná centra při univerzitách a jiných 

vzdělávacích institucích, většinou nevyţadující zvláštní finanční investice.
245

 V případě 

některých aul později dochází k jejich přeměně na centra. Jak jiţ bylo výše zmíněno, 

faktory, které určují otevírání nových jednotek, zejména center, představují kromě 

jazykové poptávky taktéţ politické zájmy, dále praktické faktory, např. rozvinutá síť 

místních komunikací, či faktory trhu, tj. konkurenceschopnost vůči jiným evropským 

institutům ve městě.
246

 Dále platí, ţe vyjednávání ohledně otevření center trvá většinou 

minimálně dva roky.
247

 Pro porovnání geografických priorit Institutu Cervantes za PP a 

PSOE tato práce vychází zejména z geografických cílů Institutu uvedených kaţdoročně 

v rámci výše zmíněného rozpočtového programu pro španělskou zahraniční kulturní 

politiku Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (Spolupráce, 

propagace a šíření kultury v zahraničí) či v rámci cílů Ministerstva zahraničních věcí a 

spolupráce a jeho agentur.
248

 V neposlední řadě byly také pouţity projevy jednotlivých 

ředitelů ve španělském parlamentu, kde je jejich úkolem prezentování a objasňování 

cílů Institutu. Pro bliţší informace o otevírání jednotlivých poboček vychází práce 

taktéţ např. z ročenek (Anuarios). 

Ačkoliv není k dispozici přehled poboček v roce 1996, z dostupných zdrojů 

vyplývá, ţe v roce 1996 před nástupem PP bylo otevřeno jiţ 29 následujících center a 

dvě malé jednotky spadající pod centra větší:  
Tabulka č. 2: Centra Institutu Cervantes v roce 1996 před zvolením PP  

Zdroje.
251

  

                                                 
245

 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 

2011. 
246

 Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“, 120-121. 
247

 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 

2011. 
248

 Tyto jsou taktéţ kaţdoročně zveřejňovány jako součást rozpočtových informací Ministerstva. Např. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, „Descripción general de los objetivos del sector“ (cíle na rok  2002), 

Secretaría General de Presupuestos y Gastos, 

http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2002_Ley/doc/7/9/3/R2LA70C31.PDF (staţeno 10. ledna 2011). 
249

 V současné době spadá pod Institutem Cervantes v Manchesteru. 
250

 V současné době spadá pod Institutem Cervantes v Káhiře. 
251

  „Cronología“, in Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007, 

Instituto Cervantes (Madrid: Círculo de Lectores, Plaza & Janés, 2006),  892-893, 

Evropa: Francie- Bordeaux, Paříž, Toulouse; Irsko- Dublin; Itálie -Milán, Neapol, Řím; Německo -

Brémy, Mnichov; Nizozemí - Utrecht; Polsko-Varšava; Portugalsko - Lisabon; Rakousko - Vídeň; 

Rumunsko -Bukurešť; Řecko -Atény; Velká Británie- Londýn, Leeds
249

. 

Amerika: Spojené státy- New York. 

Arabské země oblasti Středozemí: Alţírsko-Alžír; Egypt-Káhira, Alexandrie
250

; Jordánsko-Ammán; 

Libanon-Bejrút; Maroko-Casablanca, Fez, Rabat, Tanger, Tetuán; Sýrie-Damašek; Tunisko -Tunis. 

Asie a Pacifik: Filipíny- Manila. 

http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2002_Ley/doc/7/9/3/R2LA70C31.PDF
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Mapa č.1: Centra Institutu Cervantes – svět 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa č.2: Centra Institutu Cervantes – Evropa a oblast Středozemí 
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http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/ic_10.pdf (staţeno 29. dubna 2011).  

 Ministerio de Asuntos Exteriores, „Programa 134B. Cooperación, promoción y difusión cultural en el 

exterior“ (cíle na rok 2004), Secretaría General de Presupuestos y Gastos, 12, 

http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2004Ley/doc/7/9/3/6/R4L270C40400.PDF (staţeno 29. dubna 

2011). Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“, 117, 120, 172, 173. „El español por países“, in 

Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007, Instituto Cervantes 

(Madrid: Círculo de Lectores, Plaza & Janés, 2006), 35-346, 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/lengua.htm (staţeno 29. dubna 2011).  

Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 2011, 

12. dubna 2011. Autorka. 
252

 Instituto Cervantes, „Cronología“, 892-893. Ministerio de Asuntos Exteriores, „Programa 134B. 

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior“ (cíle na roky 2002-2004) a Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, „Programa 144A. Cooperación, promoción y difusión cultural en el 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/ic_10.pdf
http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2004Ley/doc/7/9/3/6/R4L270C40400.PDF
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3.2.2.1 Spojené státy americké a Evropská unie 

Jak jiţ bylo nastíněno v části věnující se politickým změnám, Spojené státy 

představovaly důleţitou zahraničně-politickou prioritu za PP. Za PSOE přitom došlo 

k jasnému příklonu k Evropské unii, zejména k Francii a Německu. Naopak spolupráce 

s novými členy, kteří přistoupili po roce 2004, byla v porovnání s předchozí vládou 

méně intenzivní, nicméně pokračovala. Dílčí hypotézou této práce je, ţe krize ve 

vztazích se Spojenými státy po roce 2004 neměla zásadní vliv na činnost Institutu 

Cervantes, jelikoţ obě země usilovaly o udrţení vzájemné spolupráce. Zároveň se nedá 

očekávat, ţe se Evropská unie stala hlavní prioritou pro otevírání nových poboček, 

jelikoţ Institut Cervantes měl jiţ před rokem 2004 zastoupení především v této oblasti. 

Bude tudíţ usilovat o pronikání do dalších regionů. V následující podkapitole se však 

přesvědčíme, ţe tato dílčí hypotéza, stanovena na počátku práce, se v průběhu studia o 

činnosti Institutu prokázala jako neplatná. 

Stejně jako ve zbytku zahraniční politiky za PP byly Spojené státy klíčovou 

geografickou prioritou i pro Institut Cervantes. Toto lze odůvodnit rostoucím zájmem o 

španělský jazyk a kulturu,
253

 stejně jako politickými ambicemi. Jak uvedl ředitel 

Institutu Fernando Rodríguez Lafuente v roce 2000, Spojené státy zaujímaly v plánech 

na otevírání nových poboček zásadní místo. Na tento rok, který byl ředitelem označen 

za přelomový pro španělskou kulturu ve Spojených státech, byl taktéţ připraven 

rozsáhlý kulturní program se zahrnutím velkého mnoţství aktérů včetně Ministerstva 

zahraničních věcí, Ministerstva vzdělání a kultury, firem a různých nadací.
254

 S ohledem 

na tyto plány je třeba vysvětlit nedostatečnou přítomnost v dané oblasti. Před PP měl 

Institut jiţ jedno centrum v New Yorku. V roce 1996 došlo k otevření centra v Chicagu, 

které však muselo být uţ v plánech předchozího ředitele. V roce 2001 bylo taktéţ 

otevřeno nové centrum v Albuquerque.
255

 Velký projekt představovalo přestěhování 

newyorské pobočky do větších prostorů na Manhattanu, s inaugurací plánovanou na rok 

2000.
256

 Jak uvádí Luis Abia Rodríguez: „(…) všichni vědí, ţe PP chtěli expandovat do 

Spojených států, ale nějakým způsobem to nefungovalo. Utratilo se velké mnoţství 

peněz pro otevření nové budovy centra v New Yorku. Dále zjistili, ţe španělština ve 

                                                                                                                                               
exterior“ (cíle na roky 2005, 2007-2011), Secretaría General de Presupuestos y Gastos. Blíţe uvedeno 

v seznamu literatury. 

Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“, 117, 120, 172, 173. Instituto Cervantes, „El 

español por países“, 35-346.  

Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 2011, 

12. dubna 2011. Šablony: „Mapa del Mundo“, página web del World Map Finger, 

http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=79244&FN=20100204115208!World_map_bla

nk_black_lines_4500px.gif&MW=4500&MH=2234&FS=224&FT=gif&WO=0&CE=0&CO=0&CI=0&I

T=0&LC=6&PG=1&CS=utf-

8&FU=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/07/20100204115208!World_map_bla

nk_black_lines_4500px.gif&SU=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_blank_black_line

s_4500px.gif (staţeno 13. dubna 2011). „Wide Mediterranean Sea“, Oficial Site of D-Maps.com, 

 http://d-maps.com/carte.php?lib=wide_mediterranean_sea_map&num_car=3139&lang=en (staţeno 13. 

dubna 2011). Autorka.  
253

 Jak uvádí Juan Carlos Pereira, tento region spolu s Brazílií vykazoval největší nárůst poptávky po 

jazyce. Juan Carlos Pereira, La política exterior de España (1800-2003), 242. 
254

 Fernando Rodríguez Lafuente, „Proyectos“. 
255

 Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“,  172. 
256

 Fernando Rodríguez Lafuente, „Proyectos“. 

http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=79244&FN=20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&MW=4500&MH=2234&FS=224&FT=gif&WO=0&CE=0&CO=0&CI=0&IT=0&LC=6&PG=1&CS=utf-8&FU=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/07/20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&SU=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_blank_black_lines_4500px.gif
http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=79244&FN=20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&MW=4500&MH=2234&FS=224&FT=gif&WO=0&CE=0&CO=0&CI=0&IT=0&LC=6&PG=1&CS=utf-8&FU=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/07/20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&SU=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_blank_black_lines_4500px.gif
http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=79244&FN=20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&MW=4500&MH=2234&FS=224&FT=gif&WO=0&CE=0&CO=0&CI=0&IT=0&LC=6&PG=1&CS=utf-8&FU=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/07/20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&SU=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_blank_black_lines_4500px.gif
http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=79244&FN=20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&MW=4500&MH=2234&FS=224&FT=gif&WO=0&CE=0&CO=0&CI=0&IT=0&LC=6&PG=1&CS=utf-8&FU=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/07/20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&SU=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_blank_black_lines_4500px.gif
http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=79244&FN=20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&MW=4500&MH=2234&FS=224&FT=gif&WO=0&CE=0&CO=0&CI=0&IT=0&LC=6&PG=1&CS=utf-8&FU=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/07/20100204115208!World_map_blank_black_lines_4500px.gif&SU=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_blank_black_lines_4500px.gif
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Spojených státech není zas aţ tak populární, jak si mysleli.“
257

 Tento výrok podporuje 

projev dalšího ředitele Juana Juaristiho, který upozorňoval v roce 2001, s výhledem na 

rok 2002, ţe je třeba racionalizovat proces otevírání nových center. Zmiňoval zprávy 

z New Yorku a města Washingtonu, které nabádaly k opatrnosti a mluvil o určité 

nejistotě, která odpovídá problémům s poptávkou. Institut přesto ještě plánoval otevřít 

centrum ve Washingtonu, k čemuţ uţ za PP nedošlo.
258

 S opoţděním bylo v roce 2003 

inaugurováno velkolepé centrum v New Yorku.
259

 Z vývoje poptávky v jednotlivých 

centrech Institutu přitom vyplývá, ţe problémy s touto spojené byly spíše dílčí, týkající 

se např. newyorského centra. Celkově poptávka po kurzech španělštiny v centrech 

Institutu narůstala.
260

 Dle cílů Institutu Cervantes na rok 2002 aţ 2004 uvedených 

v rámci rozpočtových informací Spojené státy stále představovaly první prioritu pro 

otevírání nových center. Evropa a zde především budoucí země Evropské unie 

přistupující v roce 2004 a v rámci dalších rozšíření, zaujímaly, po Brazílii, místo třetí.
261

 

Toto lze do jisté míry odůvodnit jiţ výše zmíněným faktem, ţe Institut měl své 

zastoupení především v Evropské unii, a to jiţ v roce 1996. Narůstající poptávka 

v nových oblastech přitom činila z těchto atraktivnější místa pro další expanzi. Stejně 

tak tomu bylo i v případě budoucích členů Evropské unie, kde tato poptávka taktéţ nově 

narůstala.
262

  

S ohledem na Evropskou unii došlo za PP v roce 1996 k otevření centra 

v Manchesteru
263

 a o rok později v Bruselu.
264

 Lze se však domnívat, ţe se jednalo o 

iniciativy předchozí administrativy. I přes finační potíţe spojené s nákladným projektem 

nové budovy v New Yorku
265

 bylo v roce 2002 otevřeno centrum v Lyonu
266

 a o rok 
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 Luis Abia Rodríguez (vedoucí administrativního oddělení praţského Institutu Cervantes), 6. dubna 

2011. 
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 „Comparecencia del Director del Instituto Cervantes (Ministerio de Asuntos Exteriores), ante la 

Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 

2002“ (předvolání ředitele Institutu Cervantes Juana Juaristiho Linacera před Rozpočtovou komisi 

Poslanecké sněmovny, Madrid, Španělsko,10. října 2001), 10698, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/CO/CO_336.PDF (staţeno 30. dubna 2011). 

Plány o centru ve Washingtonu jsou zmíněny taktéţ v Ministerio de Asuntos Exteriores, „Descripción 

general de los objetivos del sector“ (cíle na rok  2002), 23. 
259

 Instituto Cervantes, „Cronología“, 893.  
260

 Francisco Marcos-Marín, „Español y lengua hispana en los Estados Unidos de América“, in 

Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007, Instituto Cervantes 

(Madrid: Círculo de Lectores, Plaza & Janés, 2006),  186, 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_35.pdf (staţeno 30. dubna 2011). 
261

 Ministerio de Asuntos Exteriores, „Programa 134B. Cooperación, promoción y difusión cultural en el 

exterior“ (cíle na rok 2002), Secretaría General de Presupuestos y Gastos, 6, 

http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2002_Ley/doc/7/9/3/6/R2LA70C30400.PDF (staţeno 29. dubna 

2011).  Ministerio de Asuntos Exteriores, „Programa 134B. Cooperación, promoción y difusión cultural 

en el exterior“ (cíle na rok 2003), Secretaría General de Presupuestos y Gastos, 6, 

http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2003Ley/doc/7/9/3/6/R3L270C40400.PDF (staţeno 29. dubna 

2011). Ministerio de Asuntos Exteriores, „Descripción general de los objetivos del sector“ (cíle na rok 

2004), Secretaría General de Presupuestos y Gastos,  32, 

http://www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2004Ley/doc/7/9/3/R4L270C41.PDF (staţeno 29. dubna 2011). 
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 Juan Carlos Pereira, La política exterior de España (1800-2003), 242. 
263

 Ignacio Herrera de la Muela, „La promoción cultural española en el exterior: la actividad cultural y 

promoción del cine del Instituto Cervantes (1991-2004)“, 172. 
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 Rosario Pomar González, „El español en Bélgica“, in Enciclopedia del español en el mundo. Anuario 

del Instituto Cervantes 2006-2007, Instituto Cervantes (Madrid: Círculo de Lectores, Plaza & Janés, 

2006), 242,  http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_49.pdf (staţeno 30. dubna 

2011). 
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později v Berlíně.
267

 V souvislosti s předsednictvím Španělska v Evropské unii v roce 

2002 byla zároveň hlavním tématem ročenky téhoţ roku (Anuario 2002) situace 

španělštiny v  Evropě zejména ve Francii a Německu.
268

 Státy Evropské unie tudíţ stále 

představovaly důleţitou oblast zájmu Institutu za PP, byť se nejednalo o hlavní prioritu, 

zejména s ohledem na otevírání nových poboček. Ačkoliv v roce 2006 došlo k otevření 

centra v Palermu,
269

 které mohlo být jiţ v plánech administrativy PP, nelze se domnívat, 

ţe by se Institut v tomto období, v souvislosti se zahraniční politikou, více zajímal o 

Itálii či Velkou Británii. Jak jiţ bylo nastíněno, novou oblast zájmu Institutu za PP 

představovaly nové členské státy Evropské unie, mezi nimi budoucí členové přistupující 

v roce 2004. Jistý faktor pro pronikání do této oblasti mohly představovat zájmy 

politické, důleţitým faktorem byla nicméně výše zmíněná rostoucí poptávka po 

španělském jazyce. Za PP přitom došlo k otevření centra v Budapešti a auly v Praze.
270

  

S příchodem nové vlády v roce 2004 lze však zaznamenat určitý posun priorit. 

Ačkoliv nový ředitel César Antonio Molina v roce 2004 uvedl, ţe důleţitými regiony 

pro šíření jazyka jsou Dálný východ, Spojené státy, Brazílie a Evropa,
271

 s ohledem na 

otevírání nových center se stalo primárním cílem dokončit expanzi v Evropě a dále 

navýšit počet institutů v Asii. Přítomnost ve Spojených státech bylo třeba, dle jeho slov, 

konzolidovat (např. pomocí aul při univerzitách). Stejně tak měla být dočasně 

konzolidována i  přítomnost v Brazílii.
272

 Spojené státy se  na roky 2005 a 2007 

vytratily z priorit pro otevírání nových center,
273

 přičemţ v roce 2006 došlo pouze 

k otevření auly v Seattlu ve státě Washington.
274

 V cílech Institutu na rok 2006 bylo 

taktéţ poprvé explicitně uvedeno, ţe Španělsko je součástí Evropské unie, která 

představuje jeden z pilířů jeho zahraniční politiky, a ţe jedním z cílů Institutu je šířit 

jazyk v unijních institucích a členských státech.
275

 Jak poukázal ředitel Molina v roce 
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2004, Institut je přítomen ve většině zemí Evropské unie, cílem je však být ve všech 

jejích zemích, s výjimkou pěti (Pobaltí, Finska a Malty),
276

 coţ lze odůvodnit 

nedostatečnou poptávkou po jazyce.
277

 S ohledem na otevírání poboček v původních 

členských státech Evropské unie před rokem 2004 (EU-15) byla za nové vlády otevřena 

dvě centra v Německu, ve Frankfurtu a  Hamburku, a jiţ zmíněné centrum v Itálii.
278

 

V souladu se snahou navýšit počet zemí Evropské unie, kde má Institut své zastoupení, 

přitom vznikl v červenci 2004 projekt nového centra ve Stockholmu.
279

 Ačkoliv se 

jednalo o reakci na rostoucí poptávku po jazyce, jak uvádí Luis Abia Rodríguez, 

náklady na otevření institutu v severských zemích jsou obecně dosti vysoké.
280

 Tento 

projekt byl proto od počátku plánován ve spolupráci s Goethe Institutem, přičemţ došlo 

k otevření společného centra, ve kterém instituty organizují společné kulturní aktivity. 

Projekt byl ředitelem Molinou prezentován jako příklad „evropského souţití“ a jeho 

„(…) cílem je posílit evropskou spolupráci v oblasti kultury (…)“.
281

 Zvýšený zájem o 

Německo, tj. otevření dvou nových center a snaha o spolupráci, přitom mohly ovlivnit 

faktory politické. Nicméně je patrné, ţe ke spolupráci dochází do značné míry 

z praktických důvodů.
282

 Zájem o nové státy Evropské unie, které přistoupily v roce 

2004, s novou vládou pokračuje, přičemţ víceméně navazuje na předchozí 

administrativu. V roce 2004 tak byla otevřena nová aula v Bratislavě, v Lublani a 

centrum v Krakově.
283

 Z auly v České republice bylo taktéţ vytvořeno svébytné 

centrum.
284

 V roce 2010 započala aktivity také nová aula v Nikósii a téhoţ roku byla 
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otevřena aula v Reykjavíku.
285

 Ačkoliv Island představuje v současné době nejnovějšího 

kandidáta na vstup do Unie, otevření této auly lze odůvodnit zejména místní poptávkou 

po jazyce.
286

 V současné době přitom nedochází k dalšímu pronikání do zbylých 

balkánských zemí, které se hlásí o členství do Evropské unie, a kde Institut ještě nemá 

zastoupení. Toto lze taktéţ odůvodnit mimo jiné nedostatečným zájmem o španělský 

jazyk v zemích tohoto regionu.
287

  

Evropská unie se tak po roce 2004 dočasně stala, spolu s Asií, hlavním cílem pro 

otevírání nových poboček Institutu. Okolo roku 2007 lze nicméně opět pozorovat 

postupnou změnu těchto priorit.
288

 Zájem Institutu o situaci španělštiny zejména na jihu 

Spojených států byl předeslán ředitelem Césarem Antoniem Molinou jiţ v roce 2006.
289

 

O rok později se pak nová ředitelka Carmen Caffarel ve svém prvním projevu před 

Poslaneckou sněmovnou věnovala Brazílií a Dálnému východu, ale nově také Spojeným 

státům. Ohlásila plány na otevření dalších jednotek v San Franciscu, Houstonu, Los 

Angeles a Bostonu.
290

 Spojené státy se přitom staly klíčovou prioritou v rámci 

strategického plánu 2008 aţ 2012 (Plan Estratégico 2008-2012).
291

 Z důvodu globální 

finanční krize však došlo prozatím jen k otevření auly v Bostonu, jejíţ aktivity byly 

započaty v roce 2010.
292

 V neposlední řadě taktéţ ročenka Institutu pro rok 2008 

(Anuario 2008) byla celá věnována situaci jazyka ve Spojených státech.
293

 Je patrné, ţe 

tento zájem do jisté míry vyplynul z pořadí priorit této administrativy, zároveň se lze 

domnívat, ţe na něj mělo určitý vliv postupné sbliţování obou zemí a posílení těchto 
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snah ze strany Španělska s příchodem nového americké vedení. Jak jiţ bylo výše 

uvedeno, současný zvýšený zájem o kulturní expanzi do Spojených států se přitom 

netýká pouze Institutu Cervantes. 
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3.2.2.2 Arabské  země  

 Jak vyplývá jiţ z tematické podkapitoly zabývající se šířenými hodnotami 

Institutu, ten se začal po roce 2004 více soustřeďovat na arabské státy oblasti 

Středozemí. V roce 2004 dokonce ohlásil nový plán pro kulturní aktivity poboček 

v arabských zemích (Plan de Acción Cultural en el Mundo Árabe). Tento plán měl být 

prvně vyzkoušen na stávajících pobočkách v Maroku a dále aplikován na ostatní centra 

v regionu. Jeho cílem je prohloubit kulturní spolupráci s těmito zeměmi.
294

 V jeho rámci 

se taktéţ místní instituty nově více zaměřují např. na účast na lokálních festivalech či na 

aktivity ve městech mimo vlastní prostory.
295

 Tato zvláštní strategie je přitom v souladu 

s novou vládní politikou, především Aliancí civilizací. S ohledem na otevírání nových 

poboček lze konstatovat, ţe za PP ţádná otevřena nebyla. Přestoţe ani za Zapaterovy 

vlády k výraznému navýšení počtu center v této oblasti nedochází, je důleţité zmínit 

výjimku, kterou představují  dvě nové pobočky. Ačkoliv je Maroko v rámci Magrebu 

zemí s největší poptávkou po španělském jazyce,
296

 za přinejmenším zajímavé lze 

označit otevření nového, jiţ šestého, centra v této zemi v roce 2007.  Jako druhé bylo 

vytvořeno taktéţ samostatné centrum v Oránu v Alţírsku, které bylo předtím závislé na 

centru v Alţíru.
297

 Jak je přitom uvedeno v geografických prioritách Ministerstva 

zahraničních věcí a spolupráce na jeho internetových stránkách, tyto pobočky mají 

přispívat k prohloubení vzájemného porozumění s regionem stejně jako např. Casa 

Árabe.
298

  

 

3.2.2.3 Ostatní regiony 

V rámci této podkapitoly budou  nastíněny změny v geografických prioritách 

Institutu po roce 2004 s ohledem na zbylé regiony, ve kterých je Institut přítomen: 

subsaharskou Afriku, oblast Asie a Pacifiku a Brazílii. Jak bylo jiţ uvedeno, v případě 

prvního regionu dochází po roce 2004 k důleţitým politickým změnám, přičemţ nová 

vláda se na něj soustřeďuje jako na novou zahraničně-politickou prioritu. Co se týče 

politiky po roce 2004 s ohledem na region Asie a Pacifiku a Brazílii, lze mluvit spíše o 

kontinuitě. Práce je však taktéţ zmiňuje, jelikoţ taktéţ představují významné oblasti, ve 

kterých má Institut své zastoupení.  
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V souladu se zahraniční politikou Zapaterovy vlády se subsaharská Afrika stala 

po roce 2004 novou geografickou prioritou i pro Institut Cervantes. Tato priorita byla 

ohlášena ředitelem Césarem Antonio Molinou v roce 2005.
299

 Ačkoliv jeho nástupkyně 

Carmen Caffarel uvedla v rámci jiţ zmíněného strategického plánu pro rok 2008 aţ 

2012, ţe Institut chce otevřít kaţdý rok jednu aulu v tomto regionu,
300

  prozatím došlo 

k otevření auly pouze v Senegalu,
301

 coţ lze odůvodnit výše uvedenou finanční krizí. 

Institut nicméně vyučuje španělštinu v této oblasti taktéţ skrze spolupráci 

s Portugalskem – Institutem Camões –, které zde má jiţ své tradiční zastoupení.
302

 

Ačkoliv je pronikání do subsaharské Afriky zapříčiněno novými prioritami v zahraniční 

politice, je taktéţ reakcí na místní poptávku po jazyce.
303

 

Stejně jako v tradiční zahraniční politice i expanze do oblasti Asie a Pacifiku 

představovala nepřetrţitou prioritu pro Institut Cervantes po dobu obou vlád.
304

 Tento 

cíl byl započat za vlády PP, přičemţ nová administrativa na něj navázala. Jak jiţ bylo 

zmíněno, tento region se na počátku mandátu PSOE stal dokonce jednou z hlavních 

priorit pro otevírání nových center. Zatímco za PP došlo k otevření aul v Hanoji, Jakartě 

a Kuala Lumpur,
305

 za PSOE byla otevřena centra v Novém Dillí, Pekingu, Šanghaji, 

Tokiu a Sydney a aktivity má v současné době začít i nová aula v Soulu.
306

  

 Poslední geografickou oblast zájmu Institutu Cervantes představuje Brazílie. 

Jelikoţ se Institut zaměřuje na nešpanělsky mluvící země, Brazílie je, kromě nové sítě 

observatoří, jediný stát střední a jiţní Ameriky, ve kterém je Institut přítomen. Tato 

země představovala prioritu pro expanzi Institutu více méně za obou vlád, byť po roce 

2004 se nová administrativa soutřeďovala zpočátku hlavně na Evropu a Dálný východ. 

Za PP došlo k otevření center v São Paulu a Riu de Janeiru.
307

 Za PSOE přitom Institut 

převzal sedm center původně spadajících pod Španělskou agenturu pro mezinárodní 

rozvojovou spolupráci (AECID). Jak vysvětluje Luis Abia Rodríguez, španělština byla 

v Brazílii zavedena jako první povinný cizí jazyk na místo angličtiny a brazilské 

autority zaţádaly o pomoc s výukou profesorů, na kterou se tato centra zejména 

zaměřují.
308
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3.2.2.4 Shrnutí geografických změn 

Následující podkapitola shrnuje změny v geografických prioritách Institutu 

Cervantes po roce 2004. V jejím rámci jsou zodpovězeny příslušné dílčí otázky, tj. zda 

došlo ke změnám v činnosti Institutu (vlivem změn politických)  s ohledem na Spojené 

státy americké, Evropskou unii, arabské země Středozemí či subsaharskou Afriku.  Ze 

studia činnosti Institutu přitom vyplývá, ţe ke změnám dochází po příchodu Zapaterovy 

vlády ve všech výše zmíněných oblastech.  

Zaprvé Spojené státy americké představovaly hlavní prioritu pro otevírání 

nových center Institutu za PP. Přestoţe měla Zapaterova vláda po roce 2004 zájem o 

udrţování vzájemné spolupráce a tato země byla pro Institut Cervantes stále důleţitým 

regionem kvůli místní poptávce po jazyce, v roce 2004 se vytratila z plánů pro další 

expanzi. K jisté změně došlo opět po roce 2007 a Spojené státy se tak staly jedním 

z klíčových geografických cílů v rámci strategického plánu na rok 2008 aţ 2012. Toto 

lze odůvodnit vyčerpáním priorit nové administrativy, tj. navyšování center v Evropské 

unii a v oblasti Dálného východu, ale taktéţ vlivem postupného sbliţování obou zemí.  

Za druhé s ohledem na Evropskou unii došlo k jasnému příklonu k tomuto 

regionu i v aktivitách Institutu Cervantes. Dělo se tak navzdory faktu, ţe Institut měl své 

zastoupení před rokem 2004 jiţ především v této oblasti. Ačkoliv nelze pozorovat snahu 

o větší spolupráci s Francií a ani nedošlo k otevírání nových center v této zemi, Institut 

se začal více zajímat o expanzi do Německa a společné projekty s Goethe Institutem. 

V jejich rámci přitom od počátku zdůrazňoval důleţitost evropské spolupráce. Byť 

zájem o Německo mohl být ovlivněn politickými změnami, ke zmíněné spolupráci 

dochází do značné míry především z praktických důvodů. Zájem o nové státy Evropské 

unie, které přistoupily v roce 2004, přitom po roce 2004 zůstává.  

 Za třetí se Institut Cervantes po příchodu nové vlády a v souladu s Aliancí 

civilizací po roce 2004 taktéţ více zajímá o arabské země Středozemí. V roce 2005 

došlo k vytvoření zvláštního plánu, jehoţ cílem je prohloubení kulturní spolupráce a 

výměn s touto oblastí. Hlavní zemí, kde měl být nový plán vyzkoušen, bylo Maroko. 

Zájem o tuto zemi lze odůvodnit faktem, ţe Institut zde má největší počet center v rámci 

regionu. Zároveň však roce 2007 v Maroku došlo k otevření jiţ šesté pobočky. Ačkoliv 

Maroko vykazuje jednu z nejvyšších poptávek po jazyce v této oblasti, lze se domnívat, 

ţe vliv na další expanzi měly taktéţ snahy nové administrativy o opětovné sblíţení 

s toutu zemí.   

 V neposlední řadě Institut Cervantes v souladu s politikou nové vlády po roce 

2004 taktéţ nově expanduje do oblasti subsaharské Afriky, kde nebyl doposud vůbec 

přítomen. S ohledem na zbylé významné oblasti, ve kterých má Institut Cervantes své 

zastoupení, region Asie a Pacifiku či Brazílie, lze přitom mluvit o kontinuitě jeho zájmu 

za obou vlád. 
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Závěr 

 Práce si jako hlavní výzkumnou otázku vytyčila, zda politické změny, ke kterým 

došlo ve Španělsku po roce 2004, zásadním způsobem ovlivnily činnost Institutu 

Cervantes. V úvodu stanovená hypotéza se přitom potvrdila pouze částečně. Činnost 

Institutu Cervantes zásadním způsobem ovlivnila domácí politika Zapaterovy vlády a 

Institut se po roce 2004 začal více zaměřovat na propagaci španělské kulturní 

rozmanitosti. Důleţitou změnu představuje zejména  jeho úsilí šířit regionální jazyky 

Španělska – katalánštinu, baskičtinu či galicijštinu. V souladu s tímto Institut taktéţ více 

propaguje kulturu vlastní daným regionům– Katalánsku, Baleárským ostrovům, 

Valencii, Baskicku či Galicii. Španělský kulturní institut začal s příchodem nové vlády 

taktéţ klást větší důraz na šíření etických hodnot, přičemţ zásadní změnu kromě 

prosazování kulturní rozmanitosti Španělska představuje jeho činnost na podporu 

dialogu mezi odlišnými kulturami. Jedná se o mnoţství kulturních a vzdělávacích 

aktivit, které vycházejí především z iniciativy španělského premiéra na půdě OSN – 

Aliance civilizací. Zásadní změnu způsobenou změnou politickou v neposlední řadě 

představuje snaha Institutu prosazovat rovnost, např. ţenská práva. Toto se promítá 

nejen tematicky do jeho kulturních aktivit, ale taktéţ do vztahu s hispánskou Amerikou 

nebo do samotného způsobu řízení. S ohledem na prosazování solidarity, jako jedné 

z dalších hodnot vlastních politice současné vlády, však nelze po roce 2004 pozorovat 

výrazné změny.  

Institut zásadním způsobem taktéţ ovlivnily politické změny reagující na 

teroristické útoky islámských radikálů v Madridu v březnu 2004. Institut se tak začal 

více zaměřovat na aktivity v arabských zemích oblasti Středozemí. Zde dokonce došlo 

k vytvoření speciálního plánu s cílem prohloubit kulturní spolupráci a vzájemné poznání 

s daným regionem. V jeho rámci se Institut po roce 2004 zaměřoval zejména na 

Maroko, coţ mohlo být do jisté míry ovlivněno snahou nové administrativy o opětovné 

sblíţení s touto zemí. V souladu se vznikem nové zahraničně-politické priority po roce 

2004, subsaharské Afriky, se taktéţ Institut Cervantes snaţí nově pronikat do této 

oblasti.  

Poněkud překvapivé zjištění, v rozporu s úvodní hypotézou, přitom představuje 

fakt, ţe krize ve vztazích se Spojenými státy na vysoké politické úrovni a příklon nové 

vlády k Evropské unii zpočátku zásadním způsobem ovlivnily i aktivity Institutu 

Cervantes. Ačkoliv měl Institut své zastoupení jiţ před rokem 2004 převáţně ve státech 

Evropské unie, po příchodu Zapaterovy administrativy se tento region dočasně opět stal 

hlavní prioritou pro otevírání nových center. Institut přitom usiloval o zastoupení ve 

všech jejích zemích, kde existuje dostatečná poptávka po jazyce.  

S ohledem na Spojené státy americké došlo taktéţ k  zásadní změně. Ačkoliv 

měly obě země zájem udrţovat vzájemnou spolupráci a pro Institut Spojené státy kvůli 

místní poptávce po jazyce stále představovaly důleţitou oblast, tato země se po roce 

2004 dočasně vytratila z priorit pro otevírání nových poboček. Po roce 2007 lze přitom 

opět pozorovat nárůst zájmu Institutu o expanzi do této země, coţ lze odůvodnit 

vyčerpáním předchozích priorit této administrativy (Evropské unie a Asie), ale taktéţ 

postupným sbliţováním obou zemí. Zároveň lze konstatovat, ţe k ţádným jiným 

zásadním změnám v činnosti Institutu Cervantes po roce 2004 vlivem politických změn 

nedochází. 

Mezi dalšími, byť ne tak významnými změnami, lze jmenovat větší důraz 

Institutem kladený na kulturní rozmanitost hispánské Ameriky. Ten se však projevil 
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spíše jen v rétorice nových ředitelů (v reflektování různých variant španělského jazyka) 

či v okrajových aktivitách Institutu (ve snaze o šíření a podporu výzkumu jejích 

původních jazyků). S ohledem na další politické změny přitom nelze tvrdit, ţe 

s příchodem nové vlády došlo ke zmírnění ekonomického aspektu kultury, jelikoţ 

intenzita tematiky zabývající se kulturou a jazykem jako ekonomickými zdroji oslabila 

v aktivitách Institutu jiţ před rokem 2004.  

S přihlédnutím ke geografickým prioritám lze dále konstatovat, ţe, ačkoliv se 

politika Zapaterovy vlády po roce 2004 zaměřila na prohloubení spolupráce s Francií a 

Německem, v aktivitách Institutu Cervantes není moţné pozorovat zvýšený zájem o 

první zmíněnou zemi. Institut se naopak začal více soustřeďovat na otevírání nových 

center v Německu a navázal uţší spolupráci s Goethe Institutem. Ačkoliv jednou 

z příčin mohly být změny politické a Institut vzájemnou spolupráci označoval jako 

příklad „evropského souţití“,
309

 k této dochází především z praktických důvodů. 

Přestoţe s příchodem nové vlády taktéţ poklesl zájem Španělska o nové členy Evropské 

unie přistupující v roce 2004, tato změna se do aktivit Institutu nijak nepromítla. 

Činnost Institutu Cervantes po roce 2004, stejně jako zbytku španělské kulturní 

diplomacie, lze charakterizovat určitou kontinuitou. Příchod nové vlády Španělské 

socialistické dělnické strany v čele s Josém Luisem Rodríguezem Zapaterem s sebou 

však zároveň přinesl řadu zásadních změn. Otevřenou otázkou přitom zůstává, jaký 

dopad budou mít na španělskou kulturní diplomacii případné politické změny po 

nadcházejících volbách v roce 2012.  
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Cervantes Césara Antonia Moliny),  50.  
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Summary 

 The paper deals with the Cervantes Institute as one of the main actors of Spanish 

cultural diplomacy. It focuses on its activity after 2004. Spain saw important political 

changes after parliamentary elections that year. The Spanish Socialist Workers' Party 

with its leader Jose Luis Rodriguez Zapatero replaced the People´s Party led by Jose 

Maria Aznar. Many of the new policies after 2004 were, mainly in the beginning, a sort 

of rejection of the previous course. Nevertheless, the Spanish Socialist Workers' Party 

also came up with its own new iniciatives. The research question is whether the political 

changes had an important influence on the activities of the Cervantes Institute after 

2004.  

In the first chapter, the paper deals with the theory of cultural diplomacy, the 

role of cultural institutes and other related concepts, such as public diplomacy, soft 

power, nation branding or propaganda. The second chapter is focused on Spanish 

cultural diplomacy and the Cervantes Institute. It begins with a short part dedicated to 

Spanish terminology and the division of Spanish foreign cultural policy which is 

followed by an overview of the history of Spanish cultural diplomacy from the 

beginning of the 20
th

 century to the foundation of the Cervantes Institute in 1991. It 

continues with the development of its activites and its basic characteristics. Last but not 

least, the second chapter focuses on the current Spanish model of cultural diplomacy 

and it defines the place of the Cervantes Institute within this model. Finally, the last and 

main chapter concerns the changes in the activities of the Cervantes Institute from 2004 

until 2010. Firstly, it outlines the changes in Spanish domestic and foreign policy, the 

strategy of Spanish cultural diplomacy included as well. The second part focuses on 

possible changes in the activities of the Cervantes Institute themselves. It examines its 

main and side thematic aims and the values diffused by the Cervantes Institute. It also 

deals with the changes in its geographic priorities with focus mainly on the United 

States of America, the European Union, Arab countries and sub-Saharan Africa. 

 The paper concludes important changes occured in the activity of the Cervantes 

Institute after 2004 concerning, firstly, its effort to promote cultural diversity of Spain, 

the same way the governement does in its domestic agenda. The Cervantes Institute is 

above all  much more focused on the promotion of the co-official languages of Spain – 

Catalan, Euskera and Galician. As a result, it also concentrates more on promoting the 

cultures of the regions where those languages are spoken. Secondly, the Cervantes 

Institute puts after 2004 more emphasis on the diffusion of ethical values as well. Apart 

from the above mentioned cultural diversity, important changes represent its activitites 

regarding the promotion of dialogue between cultures  and equality. The former derives 

mainly from Spanish iniciative in the UN, the Alliance of Civilizations, whereas the 

latter from the domestic policy aiming to extend civil and gender rights.  

Thirdly, regarding the geographic priorities, the Cervantes Institute also started 

to focus more on the activites in Arab countries of the Mediterranean region which was 

caused by political changes in reaction to the terrorist attacks in Madrid in 2004. The 

Cervantes Institute even prepared a special plan for the activities in that region aiming 

to deepen mutual cooperation and understanding. According to the new foreign policy 

priority the Institute started to expand into sub-Saharan Africa as well.  

Last but not least, significant changes occured after 2004 concerning the interest 

of the Cervantes Institute in the European Union and the United States. Although the 

Institute was present before 2004 already mainly in the EU member states the European 
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Union became again, temporarily though, its main priority for the opening of new 

centers. Institute made an effort to be present in all European countries with sufficient 

demand for language. Regarding the United States, the interest of the Cervantes Institute 

after the arrival of the new governement weakened. This country, which was the main 

priority for expansion during PP, disappeared from the list of priorities for the opening 

of new centers in the context of new aims, the European Union and Asia-Pacific. The 

priorities started to change back around 2007 and for next years (Plan Estratégico 2008-

2012) the United States even became again the most important geographic priority of 

the Cervantes Institute. That change can be also viewed in the context of the political 

rapprochement between the two countries.  

The activity of the Cervantes Institute after 2004 and of Spanish cultural 

diplomacy in general can be characterised by continuity in many areas. However, the 

arrival of the new governement of the Spanish Socialist Workers' Party led by Jose Luis 

Rodriguez Zapatero had an important impact on them as well. It thus remains an open 

question what consequences the possible political changes after the coming elections in 

2012 will have on the strategy of Spanish cultural diplomacy. 
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