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Abstrakt 
Tato práce se zabývá prom nami francouzské zahrani ní politiky 

i Québecu a Kanad . První prezident francouzské páté republiky Charles 

de Gaulle, jakožto i všichni jeho následovníci v etn  svých vládních aparát  

podporovali mezinárodní ambice Québecu a jeho snahu být v zahrani í 

suverénní v oblastech, které spadají do jeho kompetencí dle kanadské Ústavy 

ve vnit ní politice. Tato podpora probíhala zejména na platform  

Francophonie. V roce 1995 tehdejší prezidentský kandidát Jacques Chirac 

jasn  podpo il suverenistické hnutí, jehož lenové usilovali o svrchovanost 

Québecu na Kanad . Po referendu, ve kterém zvít zili federalisté, se však 

Francie postupn  sbližuje s federální vládou Kanady v r zných otázkách 

mezinárodní politiky, nap íklad ochrany multilateralismu i kulturní 

diverzity. Francie má také obavy, že v p ípad  rozd lení Kanady by se 

anglofonní zbytek zem  snáze dostal do sféry vlivu Spojených stát  

amerických, což nehodlá p ipustit. Jacques Chirac b hem svého 

dvanáctiletého mandátu tak postupn  prohlubuje spolupráci s Ottawou, 

ovšem v oblastech kultury a vzd lávání, klí ových pro francouzskou 

zahrani ní politiku, privilegovaným partnerem Francie z stává Québec. 

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy se již jasn  proti suverenit  

vymezí. 
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Abstract 
This thesis deals with transformations of French foreign policy towards 

Québec and Canada. The first president of the French Fifth Republic, 

Charles de Gaulle, as well as all his successors together with their 

administration supported Québec’s international ambitions and its desire to 

be sovereign abroad in the areas that fall within its competence in internal 

politics according to the Canadian Constitution. This support took place 

mainly on the platform of Francophonie. In 1995, the presidential candidate 

at that time, Jacques Chirac, clearly supported sovereingty movement. After 

the referendum won by the federalists France started to gradually reconcile 

with the federal government of Canada in various international politics 

issues such as protection of cultural diversity and multilateralism. France is 

also worried that in case of Canada’s separation, the English speaking rest of 

the country would get more easily under the influence of the United States of 

America. France does not intend to admit this scenario. Jacques Chirac 

during this twelve-year mandate was gradually deepening the cooperation 

with Ottawa. Nevertheless, Québec remains the privileged partner of France 

in the fields of culture and education that are key for French foreign policy. 

Former French president Nicolas Sarkozy was even clearly against 

sovereignty.
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Úvod 

 
Québec je název druhé nejlidnat jší kanadské provincie, mezi jehož 

nejd ležit jší centra pat í stejnojmenné hlavní m sto Québec, sídlo 

Národního shromážd ní, a Montréal, po Torontu druhé nejv tší m sto 

Kanady a druhé nejv tší m sto francouzsky mluvícího sv ta. V provincii žije 

circa osm milión  ob an , francouzský jazyk je mate ským asi pro sedm 

milión  z nich. V tšinový volební systém britského typu zaru uje anglicky 

mluvící menšin  proporcionáln  ješt  nižší politickou reprezentaci. 

Frankofonní obyvatelstvo p edstavuje poz statek po francouzské kolonii 

existující v sedmnáctém a v první polovin  osmnáctého století. Francie po 

konci sedmileté války v roce 1763 tém  zcela na Kanadu a Québec 

zapomn la a nový impuls získaly vzájemné vztahy až po druhé sv tové 

válce. 

 

Situace se tak zm nila až s nástupem generála Charlese de Gaulla do 

prezidentské funkce. Díky svému rodinnému zázemí m l de Gaulle 

pov domí o Québecu odmali ka, což nebyl p ípad v tšiny Francouz .1 

Generál byl p esv en o tom, že navzdory zm nám politických režim  je 

Francie zodpov dná za to, co jako zem inila v minulosti. V kontextu 

probíhající dekolonizace považoval za normální, že si frankofonní 

obyvatelstvo Québecu za alo uv domovat svou odlišnost a projevovat nárok 

na sebeur ení.2 Francie by mu v tom m la pomoci, protože to ostatn  p inese 

pozitiva i jejím zájm m. V roce 1967 de Gaulle provincii navštívil a ve svém 

projevu ke Francouz m z Kanady3 na montréalské radnici vy kl slavnou v tu 

 žije svobodný Québec. Toto prohlášení vyvolalo mnohé kontroverze, 

v Ottaw  jej považovali za nep ijatelné, protože evokovalo rozbití kanadské 

federace a vznik nového nezávislého státu. Prezident tehdy zrušil svou 
                                                        

1 Bastien b, str. 7. 
2 Ibid., str. 13. 
3 De Gaulle ozna oval obyvatele Québecu za Francouze z Kanady (Français du Canada) a 
nikoliv za francouzské anebo frankofonní Kana any (Canadiens français), jak bylo do té 
doby zvykem. V dnešním diskurzu se dává p ednost slovu Québe an (Québecois, anglické 
Quebec(k)er se p íliš nepoužívá), které evokuje, že se jedná o samostatný národ, což ostatn  
uznal i federální parlament v Ottaw  v dob  menšinové vlády premiéra Stephena Harpera. 
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návšt vu kanadského hlavního m sta a vrátil se do Francie. Pa íž si za svého 

privilegovaného partnera vybrala Québec na úkor federální vlády.4 

 

Od roku 1967 až dodnes se role Québecu ve francouzské politice 

neustále vyvíjí. Autor si v této diplomové práci dal za cíl postihnout její 

prom nu zejména od druhé poloviny devadesátých let minulého století, 

nicmén  ob as bylo zapot ebí pro vystižení kontextu p ipomenout klí ové 

momenty z p edcházejících dekád. V roce 1995 se v Québecu konalo 

referendum, ve kterém ob ané m li rozhodnout, jestli si p ejí, aby provincie 

získala suverenitu a sp la k nezávislosti, i nikoliv. Rozdílem pár desítek 

tisíc hlas  bylo rozhodnuto o tom, že zem  z stane sou ástí federace. Tato 

diplomová práce má být odpov dí na otázku, jak Francie vnímala tento 

klí ový moment kanadských d jin a jak se v letech následujících po 

referendu stav la ke Québecu a k možnosti, že by se jednoho dne mohl stát 

samostatným státem a zdali jej v tomto úsilí podporovala tak, jak to inila 

v p edcházejících desetiletích. I proto je otázce referenda v nována celá 

kapitola, protože jej autor považuje za zlom ve francouzském vnímání 

Québecu. Bez studia tohoto tématu by nebylo možné vysv tlit, jak se 

francouzská zahrani ní politika prom nila. 

 

Vzájemné vztahy mezi federální vládou Kanady a politickou 

reprezentací Québecu pat í mezi nesmírn  bohatá témata sou asné 

politologie. Studium t chto vztah , stejn  tak jako analýza kanadské a 

québecké reflexe francouzské politiky však nejsou primárním cílem této 

práce, protože nemohou p ímo p isp t k odpov di na otázku, kterou si autor 

klade. Naopak, p i studiu role Québecu ve francouzské politice je nezbytné 

vzít v potaz federální úrove , vztahy mezi Pa íží, Ottawou a Québecem zde 

budou nazývány triangulárními. 

 

Práce nejd íve pojedná o Frankofonním hnutí, v rámci kterého byly 

mezinárodní ambice Québecu nejvíce patrné. Následn  se bude zabývat 

                                                        
4 Bastien b, str. 15. 
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klí ovým momentem triangulárních vztah , québeckým referendem z roku 

1995. Následn  postihne francouzský p ístup ke Kanad  a Québecu po tomto 

plebiscitu a bude se zam ovat na zm nu pohledu Francie na eventuální 

možnost suverenity a také na oblasti, ve kterých s ob ma partnery 

spolupracuje. Další dv ásti se pak budou zabývat válkou v Iráku, vlivem 

této krize na vztahy mezi Francií, Québecem, Kanadou a Spojenými státy a 

obecn  francouzským vnímáním tohoto ty úhelníku.  

 

1. Teoretický a metodologický úvod 
 

1.1 Realismus a neorealismus 

 

V této diplomové práci, pojednávající o prom nách role Québecu ve 

francouzské zahrani ní politice, autor vychází z realistických teorií 

mezinárodních vztah . Bylo by možné uvažovat i o aplikaci triangulárních 

koncept  Rogerse Brubakera týkající se kin state a nationalizing state5, ale 

autor této práce je p esv en, že tato teorie je aplikovatelná spíše v zemích 

st edovýchodní Evropy. Obyvatelstvo žijící v tomto regionu bylo dlouhou 

dobu sou ástí nadnárodních autokratických monarchií, pozd ji pak 

mezivále ných autokratických stát  a povále ných komunistických satelit  

SSSR anebo p ímo Sov tského svazu. Jistý úhel pohledu by umož oval 

nahlížet  na  Francii  jako  na  kin state Québe an  a na Kanadu jako na 

nationalizing state. Ale vzhledem k tomu, že Francouzi a francouzští 

Kana ané spolu p es dv  st  let komunikovali jen sporadicky, a vezme-li se 

v úvahu, že dnešní Québe ané se necítí být Francouzi a naopak Francouzi 

nepovažují Québe any za sou ást svého národa, není možné tuto teorii 

aplikovat. 

 
                                                        

5 Brubaker p edpokládá situaci, ve které se ást v tšího národa ocitne v následku 
historického vývoje na území jiného národa. Ve své práci se pak tento autor zabývá 
triangulárními vztahy mate ského státu (kin state) a obyvatelstva, které a  etnicky totožné 
s ob any mate ského státu, žije na území jiné zem , která se na svém území snaží vytvo it 
národní stát (nationalizing state). Brubaker svou teorii uvád l na p íkladu Srb  žijících 
v Chorvatsku v období jugoslávské války v devadesátých letech minulého století. 
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Navzdory triangularit  vztah  mezi Pa íží, Québecem a Ottawou, je 

cílem této práce zabývat se pozicí Francie a studovat subjekty její zahrani ní 

politiky, z tohoto d vodu p edstavují mezinárodní vztahy nejvhodn jší v dní 

disciplínu. Autor tvrdí, že v é e páté republiky realistické teorie nejlépe 

vystihují chování Francie v i ostatním aktér m, zejména v Severní 

Americe. Solidní teoretické zázemí je pro tuto práci nezbytné, protože autor 

souhlasí s Morgenthauem, který tvrdí, že „teorie p ispívá k odhalování fakt  

v tom, že jim prost ednictvím rozumu dáváme smysl.“6 Rovn ž  dává  za  

pravdu Waltzovi, který napsal, že „data nikdy nehovo í sama za sebe.“ 

Samostatné chápání toho, co je fakt, je zatíženo ur itým teoretickým 

hlediskem.7 Tato diplomová práce by velmi pravd podobn  došla k jinému 

záv ru, pokud by byla ukotvena v jiné i dokonce v bec žádné teorii. 

 

Hans Morgenthau a Kenneth Waltz pat í mezi dva velmi významné 

americké teoretiky. Prve jmenovaný p edstavuje takzvaný klasický realismus 

a své p edstavy o sv  mezinárodních vztah  formuloval ve své knize na 

konci ty icátých let dvacátého století, druhý je pak považován za hlavního 

edstavitele neorealismu, který své hlavní dílo publikoval na konci 

sedmdesátých let. Jejich následovníci z ad akademik  zabývajících se 

mezinárodními vztahy se p ou o to, do jaké míry jsou si realismus a 

neorealismus blízké. Tato diplomová práce bude ovšem využívat teoretická 

východiska obou p ístup , navzdory tomu, že ást akademik  tvrdí, že se 

jedná o dv  rozdílné teorie. Stejn  jako Waltz tvrdím, že nezáleží p íliš na 

tom, zdali je teorie pravdivá. D ležit jší je spíše, jestli výzkumníkovi 

pom že analyzovat realitu mezinárodních vztah .8 

 

Je možné si rovn ž klást otázku, zdali jsou p ístupy teoretik  

tšinou vycházejících z americké politické zkušenosti relevantní pro 

analýzu francouzské zahrani ní politiky. Jelikož se p edpokládá, že jsou tyto 

teorie univerzáln  platné, geografická vzdálenost by nem la tvo it p ekážku. 

                                                        
6 Guzzini, str. 53. 
7 Ibid., str. 150. 
8 Ibid., str. 153. 
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Navíc mnozí ameri tí teoretikové do svých p edstav promítli znalost 

evropské historie. 

 

Klasický realismus je sice dominantní, ale zna  heterogenní p ístup 

i snaze porozum t mezinárodním vztah m, mnoho r zných p ístup  a 

trend  se ozna uje za realistické.9 Z hlediska realismu p edstavuje 

nejd ležit jší jednotkou stát, který je jednotným a suverénním aktérem.10 

 

 Hlavní snahou realismu je odrazit historicky prov enou praxi 

evropského koncertu velmocí devatenáctého století do pohledu, jakým se na 

sv t dívají politici a odborníci bipolárního sv ta po druhé sv tové válce.11 

V této dob  je možné identifikovat jistou obdobu hermeneutického kruhu, 

protože v názorech a postojích jednotlivých ú astník  mezinárodního d ní je 

možné zaznamenat vliv realismu, zárove  sv tová politika byla v  jeho 

myšlenkovém rámci realizována, realistická teorie se zkrátka projevovala 

v inech aktér .12 I když je tato blízkost áste  pouze proklamovaná, 

kte í kritici považují realismus kv li tomuto t snému propojení za 

sebenapl ující proroctví.13 

 

 Waltz v neorealismus rozvíjí realistické premisy, ale n kdy je s nimi 

v rozporu. Roli stát  nepovažuje za tak d ležitou a zam uje se spíše na 

strukturu mezinárodního systému charakterizovaného anarchickým 

uspo ádáním.14 Tato diplomová práce má na z eteli oba tyto p ístupy, 

ednost snad dává klasickému realismu, i kv li d razu na vlastní 

rozhodování jednotlivých státník .15 Na jejich výroky a iny se zam ují 

rovn ž subjektivisté.16 

 

                                                        
9 Pšeja, Blažek, str. 24. 
10 Ibid, str. 39. 
11 Guzzini, str. 219. 
12 Ibid., str. 244, 261, 270. 
13 Drulák (2003), str. 54, 70. 
14 Pšeja, Blažek, str. 64, 74. 
15 Ibid., str. 65. 
16 Burchill, str. 48. 
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 ležitým konceptem realismu je racionalita, státy se snaží 

maximalizovat své zisky a zájmy, jednat tak, aby žádný z nich nezískal 

evahu a nestal se dominantním aktérem sv tového systému.17 Tento 

ístup vede k nastolení mocenské rovnováhy. Dle historika Friedricha 

Meineckeho existuje pro každý stát v každé situaci vždy jedna optimální 

racionální volba.18 

  

Jedním z nejd ležit jších koncept  realismu je moc, schopnost aktéra 

prosadit svou v li. Dle Morgenthaua je mezinárodní politika neustálým 

bojem stát  o moc.19 Waltz  zd raz uje,  že  nár st  moci  u  jednoho  státu  

zp sobuje nár st hrozby pro ostatní státy, ty se pak brání tak, že se 

rozhodují, s kterým dalším státem uzav ít tzv. vyvažovací alianci, aby op t 

nastala mocenská rovnováha, která p ispívá ke stabilit  mezinárodního 

systému.20 Mocenská rovnováha nastává tehdy, pokud je moc v systému 

rozložena mezi n kolik hlavních aktér .21 Morgenthau moc odlišoval od 

vlivu, s jehož pomocí je stát schopen ostatní aktéry p esv ovat.22 Moc 

bývá asto ztotožn na s vojenskou silou.23 Waltz zd raz uje, že 

maximalizace moci vede k dosažení bezpe nosti.24  

 

 Zejména neorealisté považují za d ležité rozd lení moci 

v mezinárodním systému. Struktury rozlišují podle po tu mocenských pól  

na bipolární a multipolární. Waltz preferuje stabiln jší bipolární uspo ádání, 

které dva rozhodující hrá e zbavuje závislosti na nejistých spojencích. Ti 

jsou v bipolárním prost ední tak slabí, že nehrají žádnou roli.25 Francouzský 

akademik Raymond Aron považoval multipolární prost edí za stabiln jší, 

protože je v n m podle n j rivalita více rozptýlena a zm ny v aliancích 

                                                        
17 Pšeja, Blažek, str. 40. 
18 Guzzini, str. 54. 
19 Pšeja, Blažek, str. 34. 
20 Pšeja, Blažek str. 70, Drulák, str. 68. 
21 Drulák (2003), str. 147. 
22 Pšeja, Blažek, str. 35. 
23 Drulák (2003), str. 55. 
24 Guzzini, str. 158. 
25 Drulák (2003), str. 63. 
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vedou k postupnému p elévání moci, což snižuje pravd podobnost totálních 

konflikt .26 

  

 „Mocenské cíle jsou definovány v podob  národních zájm .“27 

Národní zájem je ideální typ, který má být vodítkem pro formulování 

racionální zahrani ní politiky stát .28 Na t chto obecných formulacích se 

akademici v tšinou shodnou, složit jší je konkrétní národní zájem státu 

definovat. Neorealisté tvrdí, že národní zájem je jakýmsi automatickým 

signálem definovaným strukturou mezinárodního systému, který státník m 

ukazuje sm r, jakým se vydat.29 Mohou však existovat r zné koncepce 

národního zájmu, protože ne vždy je jasné, která volba je pro stát v dané 

chvíli nejlepší možnou.30 Realisté p isuzují státník m v tší roli, ale i 

Morgenthau tvrdí, že národní zájem je dán objektivn  bez ohledu na 

subjektivní preference politik . Na nich je pouze, aby národní zájem 

odhalili.31 

 

Hlavním cílem výše zmín ného teoretického zázemí je umožnit 

autorovi analyzovat, pro  a jak se zm nila role Québecu ve francouzské 

zahrani ní politice. Je z ejmé, že Francie p ehodnotila jeden aspekt svého 

národního zájmu. Jak potvrzuje Ernst B. Haas, r zné skupiny, které vládnou, 

mohou své pojetí národního zájmu m nit v ase, dle subjektivist  se 

zahrani ní politika upravuje tehdy, když se m ní pot eby a cíle ob an .32 

 

Realisté se také zabývají mezinárodní spoluprací. K té prý dochází 

jen tehdy, pokud je to v okamžitých zájmech stát . Stát spolupracuje, pokud 

mu to umožní maximalizovat zisky a zabránit ostatním stát m dosáhnout 

vyššího zisku.33 

                                                        
26 Drulák (2003), str. 67. 
27 Ibid., str. 55. 
28 Guzzini, str. 54. 
29 Burchill, str. 43. 
30 Ibid., str. 50. 
31 Drulák (2003), str. 59. 
32 Burchill, str. 40. 
33 Pšeja, Blažek, str. 39, 76. 
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1.2 Gaullismus 

 

Tato diplomová práce odkazuje k princip m gaullismu v zahrani ní 

politice. Jedná se o d dictví zakladatele páté francouzské republiky Charlese 

de Gaulla a principy, na nichž vn jší politiku Francie stav l. De Gaulle 

velkou ást své politiky definoval ješt  p ed vydáním Morgenthauova 

pojednání o realismu, p esto se i tento francouzský generál ur it  inspiroval 

fungováním koncertu velmocí devatenáctého století, a práv  realismus 

dokáže de Gaullovu politiku bezpochyby nejlépe vysv tlit. Generál de 

Gaulle m l za to, že objektivní národní zájem Francie odhalil a založil na 

m její zahrani ní politiku. Jeho následovníci v prezidentské funkci pak tu 

samou politiku napl ovali a jejich osobní preference v tom nehrály v tší roli, 

v zahrani ní politice byli všichni až do konce devadesátých let gaullisté. 

 

Velká ást francouzské zahrani ní politiky se konstituovala b hem 

studené války a z stala po dlouhá desetiletí p ekvapiv  kontinuální. A koliv 

všichni nástupci de Gaulla byli v rni duchu jeho zahrani ní politiky, nikdy 

nebyli schopni naplnit její cíle.34 M žeme si klást otázku, zda Francie mohla 

být skute  nezávislá do té míry, jak to tvrdil de Gaulle.  Jaderný arzenál je 

považován za nezbytný pro francouzskou nezávislost a globální vliv, i proto 

de Gaulle v šedesátých letech nepovažoval za nutné, aby Francie dále 

setrvávala ve velících strukturách NATO, organizace, kterou gaullisté 

považovali za prost edek americké síly a moci. Naposledy pak svou moc a 

nezávislost na spojencích cht la Francie demonstrovat sv tu v roce 1995 

jadernými testy v Pacifiku. Negativními reakcemi ze zahrani í pak pohrdala 

gaullistickým zp sobem. Absence v NATO však nikdy nebyla tak úplná, jak 

ji gaullisté prezentovali.35 Po generálov  odchodu se vojenská spolupráce 

op t zintenzivnila, de Gaulle by si zcela jist  býval p ál nezávislejší Francii. 

 

                                                        
34 Hoffmann, str. 307, 308. 
35 Sicherman, str. 17, 18. 
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Když byl Jacques Chirac roku 1995 zvolen francouzským 

prezidentem, zd dil politiku, která již neodpovídala výzvám sv ta po konci 

studené války.36 Chirac za al postupn  n které principy definované svým 

edch dcem p ehodnocovat. Jeho hlavním cílem se stalo utužování 

spojenectví Francie se Západem.37 Neo-gaullisté zd raz ují vyvažující 

aliance a mén  sází na solitérské jednání Francie. 

 

Neo i post-gaullismus p edstavuje rovn ž jiný pohled na mocenskou 

rovnováhu. Jacques Chirac a zejména jeho nástupce Nicolas Sarkozy 

za ínají zd raz ovat roli Spojených stát  jako nestaršího p ítele a spojence 

Francie. Zem  však musí z stat neutrální, neangažovaná, nestranná a 

nezávislá na USA. Francie rovn ž odmítá unilaterální ešení prosazovaná 

Spojenými státy a zasazuje se o podporu mezinárodní spolupráce a respektu 

k mezinárodnímu právu, ne iní tak ovšem z irého altruismu.38 Jedin  

v multilaterálním sv  je francouzský hlas i dnes brán v potaz. Reintegrace 

do NATO na konci první dekády dvacátého prvního století pak sice byla 

kterými pozorovateli vnímána jako symbolický rozchod s gaullistickou 

politikou, ale jednalo se spíše o symbolický akt v liniích neo-gaullismu.39 

 

 Je možné položit si otázku, jak moc má francouzská bezpe nostní 

politika spole ného se zahrani ní politikou v i Québecu. Na asové ose se 

odchod z velících struktur NATO shoduje s de Gaullovým provoláním „A  

žije svobodný Québec“ na montréalské radnici. V roce 1995 probíhaly 

jaderné testy v Pacifiku a Jacques Chirac b hem konání referenda podpo il 

québeckou nezávislost. Na konci první dekády našeho století Nicolas 

Sarkozy reintegroval Francii do velících struktur NATO a rovn ž zavrhl 

myšlenku nezávislého Québecu. Nalézáme tedy jisté paralely – ím vyšší 

francouzská touha po nezávislosti a vlivu – tím v tší podpora nezávislému 

Québecu. A naopak. 

 
                                                        

36 Sicherman, str. 25. 
37 Ibid., str. 17, 26. 
38 Howorth, str. 199, 200, 206. 
39 Keiger, str. 158. 
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Francouzský vliv se po odchodu Charlese de Gaulla z prezidentské 

funkce snižoval a po konci studené války si m žeme klást otázku, zdali 

jaký francouzský vliv ve sv , a to i v Québecu, v bec existuje. Nejedná 

se jen o gaullistický mýtus?40 Možná ano, ale francouzští prezidenti jej 

budou i nadále p stovat. Když se pak na konci první dekády dvacátého 

prvního století Francie znovu za lení do vojenských struktur NATO, 

prezident Sarkozy hovo í o zvýšení francouzského vlivu ve sv .41 A  už je 

francouzským cílem udržení si moci i vlivu, p ipome me si slova Stanleyho 

Hoffmanna, který tvrdí, že grande politique – ekn me ambiciózní i 

velmocenská politika – se vede i p esto anebo práv  proto, že Francie již 

není velmocí. Tuto ambiciózní politiku pak pot ebuje, aby nesestoupila ješt  

níže.42 

 

1.3 Metodologie a kritika literatury 
 

Ve spole enských v dách je nutné si uv domit, že kvalitativní 

výzkum je ovliv ován subjektivními schopnostmi a p edstavami 

výzkumníka.43 I proto je zapot ebí se mít p i studiu pramen  vždy na pozoru, 

aby bylo možné odhalit, zdali autor sepsáním daného textu i p ednesením 

daného projevu zamýšlel pouze p isp t k prohloubení znalostí o daném 

tématu anebo sledoval jeho uve ejn ním n jaké konkrétní politické cíle. 

Rovn ž hraje d ležitou roli i fakt, z jakého kulturního prost edí autor 

pochází a jaké akademické prost edí jej formuje. Jakkoliv mohou být 

pohnutky autora up ímné, paradigma, v jakém je zvyklý se na problematiku 

dívat, m že do velké míry zanechat stopu na výsledné práci. 

 

I když autor této práce respektoval standardní spole enskov dní 

postupy, je nutno tená e upozornit, že rovn ž studoval semestr na 

Université de Montréal, která je považována za jednu z nejseparatisti jších 

univerzit v Kanad  a prost edí, ve kterém se pohyboval, jej formovalo. 
                                                        

40 Howorth, str. 209. 
41 Ibid., str. 208. 
42 Hoffmann, str. 310. 
43 Drulák (2008), str. 19. 
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Pokud jde o výb r literatury, pro teoretické a metodologické zázemí této 

práce sloužily obecné p íru ky o teoriích mezinárodních vztah  v eštin  a 

angli tin  vydané jak odborníky na Karlov  a Masarykov  univerzit , tak i 

v zahrani í. Problematikou gaullismu v mezinárodních vztazích se zabývá 

množství akademik  p ímo ve Francii, pro ú ely této diplomové práce však 

autor využil p evážn  prací anglosaských autor , publikovaných nap íklad 

ve Foreign Affairs, ale i t ch francouzsky psaných zve ejn ných v Politique 

étrangère.  

 

Pokud jde o samotný p edm t výzkumu, objevil se zdánliv  ne ekaný 

problém. A koliv se práce, až na n kolik málo výjimek, týká francouzské 

zahrani ní politiky, auto i ve francouzském akademickém prost edí o 

vztazích své zem  s Kanadou a Québecem nepublikují. Národní deníky sice 

i d ležitých událostech (nap íklad referendum v roce 1995) zve ejní lánek 

seznamující tená e se situací, ale s francouzskými zájmy v Kanad  události 

ímo nespojují. Triangulárními vztahy mezi Pa íží, Québecem a Ottawou se 

v posledních patnácti letech dokonce podrobn ji nezabývá ani Le Monde 

Diplomatique, Politique étrangère i Esprit.  

 

Naproti tomu  na druhé stran  Atlantiku, v Québecu i ve zbytku Kanady, 

auto i o francouzsko-kanadsko-québeckých vztazích píší, a to jak lánky v 

impaktovaných asopisech, tak i monografie. Na druhou stranu, je nutné 

podotknout, že lánky québeckých autor  psané ve francouzštin  není možné 

nalézt v anglosaských, ale jen ve francouzských vyhledávacích portálech. 

Tito auto i se tedy pochopiteln  zabývají mezinárodními vztahy p edevším 

ze své kanadské anebo québecké perspektivy, zatímco cílem této práce je 

postihnout francouzský pohled. P ed autorem tedy vyvstává výzva, aby 

pomocí operacionalizace získal z t chto text  informace o francouzské 

zahrani ní politice.  

 

Existence lánk  publikovaných ve frankofonní, jakožto i v anglické 

Kanad , vybízí k triangulaci. Analýza francouzské zahrani ní politiky 

frankofonních a anglofonních autor  je totiž dost odlišná. Zatímco zájem 
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Pa íže o Québec se na frankofonních montréalských univerzitách považuje 

za legitimní, v anglosaském akademickém prost edí je tato politika chápána 

jako vm šování se do vnit ních záležitostí Kanady. I v rámci Québecu m že 

být interpretace francouzské politiky dost odlišná. Zatímco Frédéric Bastien 

se domnívá, že se politika Pa íže od devadesátých letech p íliš nezm nila, 

Anne Legaréová tvrdí, že pro Francii je spojenectví s federální vládou 

v Ottaw  nyní d ležit jší než její zájmy v Québecu. Tato autorka si ovšem 

ob as proti í. P i hodnocení médií je pochopitelné, že se frankofonní 

québecký deník Le Devoir asto ozna uje za separatistický. Naproti tomu 

média anglické Kanady zejména v posledních letech zd raz ují francouzsko-

kanadské p átelství a do velké míry bagatelizují québeckou otázku. Jak by 

ekl Frédéric Bastien, jednají p esn  podle diplomatické p íru ky federální 

vlády.  

 

V porovnání s ostatními zdroji se vymyká monografie Johna F. Boshera 

The Gaullist Attack on Canada, kterou knihovna Masarykovy univerzity 

nemusela zakoupit, ale byla jí p ízna  v nována federální vládou. Kniha 

spíše než fakta p edkládá opakující se kvalifikované dohady postavené na 

teoriích zn jících spiklenecky. Kritizuje kanadskou vládu za to, že 

nedostate  reaguje na gaullistickou hrozbu. Gaullisté od té doby, co se v 

roce 1958 ve Francii p evratem chopili moci a založili Pátou republiku, prý s 

Kanadou vedou jakousi obdobu Studené války.44 Celou Bosherovou knihou 

se prolíná p edstava o mocné skupin  vlivných francouzských gaullistických 

intelektuál  a politik , kte í v rámci francouzské spole nosti i centrálních 

ad  propagují myšlenku québecké samostatnosti.  

 

Zahrnutí t chto alternativních zdroj  dat i alternativních metod 

interpretace tak autorovi pom že potvrdit i vyvrátit výsledky. Mimo 

triangulaci mezi standardy mého kvalitativního interpretativního výzkumu 

samoz ejm  pat í i sebereflexe, poctivost a d ryhodnost.45 

 

                                                        
44 Bosher, str. 5. 
45 Drulák (2008), str. 26. 
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Autor každé práce musí respektovat anebo si alespo  uv domovat 

existenci hermeneutického kruhu. „Jednotlivostem nem žeme porozum t 

bez porozum ní celku a naopak celek nem žeme pochopit, pokud 

nechápeme jednotlivosti.“46 Postupn  nahlížíme na jednotlivost i celek, a 

jelikož porozum ní jednotlivosti nám dovoluje lépe chápat celek, což nám 

poté usnad uje chápání jednotlivostí, naše poznání se neustále prohlubuje. 

Teoretické koncepty nás p edb žn  p ipravují na data, která se chystáme 

zkoumat a ve sv tle t chto dat pak musíme koncepty revidovat. Rovn ž nám 

nabízí metodologii, základní pojmy a vznáší nevy ešené otázky. 

Operacionalizace pak propojuje abstraktní pojmy s konkrétními 

pozorováními. 47 

 

i vytvá ení této diplomové práce m l autor možnost zažít fungování 

hermeneutického kruhu v praxi. K problematice kanadsko-québeckých a 

kanadsko-francouzských autor p icházel s p edporozum ním na základ  

etby n kolika v deckých a žurnalistických text  a zkušenosti se studiem ve 

Francii a v Québecu. To mu umožnilo formulovat hypotézu, která m la 

postihnout dynamiku vývoje t chto triangulárních vztah  mezi Pa íží, 

Québecem a Ottawou. Studium dalších text  a pramen  p isp lo k hlubšímu 

porozum ní tématiky, což vedlo k alespo áste nému p ehodnocení 

hypotézy. Auto i realistických a neorealistických teorií p edur ili, v jakém 

sv tle je v rámci této diplomové práce nahlíženo na francouzskou politiku 

i Québecu a Kanad . Vhodn  formulovanými otázkami autora p ivedli k 

tomu, která data jsou pro výsledky práce relevantní a která mén , a umožnili 

mu používat pojmy jako národní zájem i vliv ve správném kontextu. Reálný 

vývoj t chto vztah  ale dokazuje, že ne vždy je možné tyto teorie ve 

francouzské zahrani ní politice považovat za sebenapl ující proroctví a že 

kroky francouzských prezident  nespadají vždy mezi weberovské ideální 

typy Morgenthauova anebo Waltzova pojetí mezinárodních vztah . 

 

                                                        
46 Drulák (2008), str. 20. 
47Ibid., str. 20, 23, 25. 
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Ve spole enských v dách se asto setkáváme s dilematem, zda lze 

z jednoho p ípadu zobec ovat, tím získat informace o širší kategorii 

problém  a dosáhnout obecn jšího teoretického poznání.48 V této diplomové 

práci nicmén  autor zastává stanovisko, že i p es absenci jasného nástroje 

pro verifikaci výsledk  výzkumu mají detailní a expertní znalosti v deckou 

hodnotu samy o sob .49 Metodologicky je proto tato práce p ípadovou studií 

– detailní analýzou p ípadu, která by m la poskytnout hluboké porozum ní a 

mohla by sloužit i pro budoucí reálné pozorování.50 Tato p ípadová studie se 

bude zabývat asov  i tématicky ohrani eným aspektem historické 

epizody.51 Práce si klade za cíl zhodnotit, zda a jak prom nné ovlivnily 

výsledek. Nebude se p íliš zaobírat tím do jaké míry.52 

 

Zkoumání prom n francouzské politiky v i Québecu je unikátní a 

nemá ambici d lat záv ry o zahrani ních politikách západních stát , ba ani 

všeobecn  o zahrani ní politice Francie, protože její hlavní osou zcela jist  

v posledních n kolika desítkách let není region Severní Ameriky. A koliv 

autor považuje použité teorie za univerzáln  platné, analýza vztahu mezi 

Pa íží a Ottawou nemá za cíl potvrdit ani vyvrátit Morgenthauovu teorii 

mezinárodních vztah . Hlavním a jediným cílem je porozum t vývoji 

transatlantických vztah  mezi dv ma frankofonními národy. Tato práce by 

se mohla stát východiskem pro budoucí pozorování, zejména pro analýzu 

politiky nového francouzského prezidenta Françoise Hollanda. V souladu 

s ambicemi, které si kladou p ípadové studie, diplomová práce neodpovídá 

na otázku, jak moc se zm nily francouzsko-québecké vztahy. Místo toho se 

ale autor v souladu s hypotézou bude ptát, zda došlo ke zm  ve 

francouzské zahrani ní politice a v jejích prioritách a zdali skute  

provincie Québec p estala být hlavním partnerem Francie v Severní Americe 

a stala se jím federální vláda. Tato práce bude také analyzovat, jakým 

                                                        
48 Drulák (2008), str. 29, 35. 
49 Ibid., str. 29, 30. 
50 Ibid., str. 33, 34. 
51 Ibid., str. 32, 33. 
52 Ibid., str. 40. 
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zp sobem zm na francouzské zahrani ní politiky ovlivnila vztahy 

s Québecem. 

 

1.4 Struktura 

 

Oblast kultury hraje ve francouzské zahrani ní politice zásadní roli. 

V novodobých d jinách se Francie stala jednou z prvních zemí sv ta, která je 

esv ena o tom, že kulturní diplomacie pat í mezi velmi d ležitou 

sou ást zahrani ní politiky a slouží mimo jiné i k ochran  mocenských 

zájm  zem  v zahrani í. Cílem množství festival , výstav a promítání film  

není jen p edstavit francouzské um lecké mistrovství, ale také sdílet pohled, 

jakým se Francouzi dívají na sv t.  

 

Do oblasti kulturní diplomacie spadá i klí ová otázka francouzské 

zahrani ní politiky - vzd lání. Byla to práv  škola, která v minulosti 

z mladých Francouz  bez vlastní zkušenosti s monarchií a císa stvím 

vychovala ob any v ící v demokratické a republikánské hodnoty T etí 

republiky. I z tohoto historického d vodu je oblast školství, vzd lání a výuky 

klí ová pro analýzu francouzského jednání. Spolupráce v oblasti školství 

mezi Francií a Québecem umož uje setkávání st edoškolských a 

vysokoškolských student , kte í se stále nacházejí v procesu formování a 

které je možné v tomto období nadchnout pro Francii a pro hodnoty, které 

vyznává. 

 

Francie stále považuje sv j jazyk za prost edek, který by m l sloužit 

ke komunikaci v diplomacii, ale i v jiných oblastech lidské innosti. Jeho 

ochrana by m la zaru it pluralitu zp sobu, jakými nahlížejí ob ané na sv t. 

S nadsázkou lze íci, že Francie považuje angli tinu za jakýsi orwellovský 

newspeak. Pokud bude akceptován, tak z mezilidské komunikace bezd  

vymizí zp soby, jakými lze mnohé reálie vyjád it. Práv  proto budou témata 

zmín ná v p edcházejících t ech odstavcích tvo it zásadní sou ást této 

diplomové práce. Francophonie a UNESCO p edstavují platformu pro 
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zabývání se t mito tématy. ást práce je v nována i bilaterální spolupráci 

v kulturních otázkách. Autor na tomto p íkladu vysv tlí, pro  se 

privilegovaným partnerem Francie stal práv  Québec a jak se v této oblasti 

Francie stav la ke spolupráci s federální vládou. 

 

Ve struktu e této práce se nacházejí i odstavce a kapitoly o 

vzájemných vztazích mezi vrcholnými politiky. Emocionální výstupy a 

átelská anebo naopak vlažná gesta t chto osobností vytvá ejí symbolický 

odraz reálného vývoje triangulárních vztah . Úkolem autora je pak podrobit 

tento odraz analýze a p etavit jej do další dimenze odhalující reálnou podobu 

francouzské politiky v i Québecu. 

 

Celou prací se prolíná zd raz ování role intelektuál , tedy 

politických, ekonomických, akademických a také kulturních elit, které 

v diskuzích a disputacích hledají již zmín ný neorealistický signál, jenž 

ukazuje tv rc m zahrani ní politiky cestu, kterou se vydat. 

 

ást práce se v nuje válce v Iráku a obecn  roli Spojených stát  

amerických ve vtazích mezi Francií, Québecem a Kanadou. V rámci 

edporozum ní daného tématu autor chápe tuto krizi jako další zlom 

v triangulárních vztazích. Francie nachází v Kanad  nového partnera, se 

kterým vytvá í vyvažovací alianci stanovující limity p ílišné mocenské 

expanzi USA. V období irácké krize Francie za íná chápat, že federální stát, 

obsahující anglofonní i frankofonní prvek, jí m že pomoci rovn ž 

prosazovat její kulturní politiku. Zárove  se spole  také mohou zasazovat 

o aplikování multilaterálního p ístupu p i ešení mezinárodních krizí. ím 

více aktér  se takovýchto ešení ú astní, tím snáz se Francie m že považovat 

za velmocenského hrá e. 

 

Práce obsahuje i dva odstavce o hospodá ských vztazích. Tento 

omezený rozsah má však spíše dokázat, že ekonomické vazby ve 



25 
 

francouzské zahrani ní politice nep edstavují v Severní Americe oproti 

otázkám spojených s kulturou a vzd láním p íliš d ležitou roli. 

 

1.5 Hypotéza 

 

Od roku 1995, po neúsp chu québeckého referenda o suverenit , 

estává Francie podporovat vznik samostatného frankofonního státu v 

Severní Americe, jelikož to již z hlediska realistického vid ní mezinárodních 

vztah  nadále nep ispívá k maximalizaci její moci. Francie už nev í, že by 

se  Québec  mohl  osamostatnit,  a  i  kdyby  se  tak  stalo,  je  pro  ni  v  sou asné  

dob  výhodn jší spolupracovat s federální vládou Kanady, protože Francie 

nyní p ikládá v tší d ležitost spole ným zájm m obou zemí. Francie a 

Kanada se shodnou na podpo e multilaterálních ešení otázek mezinárodních 

vztah . Francie považuje za d ležit jší než kdy d íve spolupracovat s 

Kanadou bilateráln  i v rámci r zných mezinárodních organizací. 

 

 

1.6 Jazyková poznámka 

 

která slova použitá v této diplomové práci se nenacházejí 

v pravidlech eského pravopisu. Autor je p esv en, že sou asná eská 

slovní zásoba bohužel není schopna postihnout realitu francouzsko-

kanadských a francouzsko-québeckých vztah , proto uvádí na pravou míru 

které pojmy zde užívané. Pojmu Québec (s árkou) je dávána p ednost 

ed slovem Quebec (bez árky), to samé platí i u odvozených p ídavných 

jmen. Québec je slovo využívané ve francouzštin  a vyslovuje se [kebek], 

zatímco slovo bez árky evokuje anglickou výslovnost [kvibek]. Otázky 

výslovnosti byly p edm tem politických spor  a nyní i anglicky mluvící 

Kana ané používají pojem Québec, pokud mají zájem být korektní, protože 

jsou si v domi toho, že výslovnost [kvibek] obyvatele frankofonní provincie 

irituje. Podobnou logiku autor aplikuje i u slova Montréal. Pokud jde o 

sklo ování, autor využívá možností dané eskými pravidly, tj. bez Québecu i 
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Québeku. Vlastní jména podrobuje také eským pravidl m – Trudeau, 

s Trudeauem, Sarkozy, bez Sarkozyho, Lévesque, bez Lévesqua. P echyluje 

ženská jména – Beaudoinová, Royalová. 

 

Pokud se jedná o lingvistické pojmy, v opozici jsou asto využívány 

eštin  ne p íliš blízké pojmy federalista, suverenista a od nich odvozená 

adjektiva . Autor tím má na mysli ob any, kte í vidí budoucnost Québecu 

v rámci kanadské federace anebo naopak mimo ni. Slovo separatista autor 

nechápe pejorativn . Ozna uje tak québecké ob any, jejichž politickým 

cílem je odd lit Québec od Kanady. asto užívaný pojem triangulární má 

být elegantním synonymem slova trojúhelníkový, které se dle autorova 

chápání v eském jazyce spojuje spíše s geometrií. Slovo Québecois 

používané ve francouzštin  a ob as i v angli tin  autor p ekládá jako 

Québe an/ka a rozumí tím federalistické i suverenistické ob any Kanady, 

kte í se zárove  ( i pouze) pokládají za p íslušníky québeckého národa. 

 

Realistické teorie nep ikládají mezinárodním organizacím velký 

význam. Tato diplomová práce tento p edpoklad nevyvrací. Netvrdí, že by 

tito akté i m li zásadní vliv na sv tové d ní. P estože jim je ást této práce 

nována, autor se zam uje na mocenské potýkání stát , které jsou 

suverénní anebo se svrchovanými p ejí stát, na p  t chto organizací. 

Zásadní je otázka lenství a reprezentace v t chto strukturách, mén  pak už 

konkrétní politika dohodnutá díky existenci organizace. 

 

2. Francophonie 
 

V triangulárních vztazích zaujímá d ležité místo Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF) založená oficiáln  na konferenci ve 

vietnamském Hanoji v roce 1997, jakožto i její p edch dkyn  Agence de la 

coopération culturelle et technique (ACCT), která vznikla v nigerském 

Niamey v letech 1969-1970. Podn t, který vedl ke vzniku tohoto 

mezinárodního uskupení, vyšel z Afriky. N které erstv  nezávislé zem  si 
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v šedesátých letech p ály vytvo it fórum, jež by seskupovalo bývalé 

francouzské kolonie a zabránilo by zp etrhání ekonomických, kulturních a 

lingvistických vazeb s Francií.53 Pro  tuto  práci  je  d ležité,  že  po átky  

mezinárodního Frankofonního hnutí se asov  shodují s koncem tzv. Klidné 

revoluce, b hem které se v rámci kanadské federace politicky etabloval 

québecký národ. Od konce šedesátých let se lenská základna ACCT a 

pozd ji OIF zna  rozší ila. Francophonie se transformovala do 

mezinárodní organizace, která se snaží elit novým globálním výzvám po 

konci studené války. Poukazuje na odvrácenou stránku globalizace a 

kritizuje v tšinu politik Sv tové obchodní organizace. Proklamuje, že i 

kultura si zaslouží ochranu.54 

 

 Ve dvacátém prvním století je Francophonie ástí ve ejnosti a 

analytik  vnímána jako mocný hlas p i obran  francouzské kultury a jazyka 

a v propagování globálních politických a ekonomických zájm  stát  

Francophonie.55 Akademici opírající se o realismus nicmén  vnímají 

sobení Francie v OIF jako snahu o udržení francouzské politické, 

ekonomické a lingvistické zóny vlivu.56 Francie, Kanada i OIF sice oficiáln  

podporují Aronovu vizi multilaterálního p ístupu p i ešení mezinárodních 

celosv tových problém , v rámci Frankofonního sv ta samotného však 

Francie vždy preferovala bilaterální vztahy, protože mohla snáze prosadit 

svou v li.57 Pod multilaterální rouškou mezinárodní organizace tak 

odhalujeme platformu zajiš ující udržení bilaterální vztah  a také post-

koloniální kulturní vyza ování (rayonnement culturel). Tento výrazný 

prost edek zahrani ní politiky pomáhá Francii zachovat si v cílených zemích 

moc i alespo  vliv díky ší ení své vlastní kultury.58 

 

 Na konci šedesátých let tak gaullistická Francie využila formující se 

Frankofonní hnutí, aby québeckému národu pomohla etablovat se na 
                                                        

53 Paquin, str. 31. Brown (2011), str. 19. 
54 Brown (2011), str. 19. Neathery-Castro, Rousseau, str. 688. 
55 Neathery-Castro, Rousseau, str. 678. 
56 Ibid., str. 679. 
57 Ibid., str. 684. 
58 Bastien b, str. 14. 
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mezinárodní scén  tím, že p im la Gabon, aby pozval Québec na konferenci 

Frankofonních zemí o vzd lání do Libreville, p emž federální kanadská 

vláda pozvánku nedostala.59 Vzd lání je dle kanadské ústavy pln  

v kompetenci jednotlivých provincií, alespo  dle québecké a francouzské 

interpretace. O pár m síc  pozd ji p i zakládání ACCT Francie naléhala na 

Niger, aby se konference neú astnila ottawská, ale pouze québecká vláda, 

emž hrozila p esunutím i dokonce zrušením tohoto summitu.60 Jelikož 

existence ACCT nedávala bez Francie smysl, vlády Gabonu i Nigeru tlaku 

ustoupily a agentura se mohla stát prost edkem p i prosazování národních 

zájm  gaullist . 

 

2.1 Postavení francouzského jazyka 

 

 Je zapot ebí mít na pam ti, že francouzský jazyk a kultura hrají 

v zahrani ní politice Pa íže prvo adou roli. Za Frankofonní zem  (s velkým 

F) považuji státy sdružené v ACCT, respektive OIF, zatímco frankofonní 

zem  (s malým f) charakterizuje d ležitost francouzského jazyka v jejich 

ve ejném život . Paradoxem z stává, že mezi Frankofonní zem  pat í 

Rumunsko, které samoz ejm  není frankofonní. Naopak frankofonní 

Alžírsko z stává i kv li své koloniální historické zkušenosti mimo struktury 

OIF. Kanadská federace pat í mezi Frankofonní státy, ale frankofonní je 

z jazykového hlediska pouze Québec a áste  provincie Nový Brunswick.  

 

Až do prohry Francie v sedmileté válce v šedesátých letech 

osmnáctého století pat ila Kanada mezi území, na nichž dominovalo 

francouzsky mluvící obyvatelstvo. Od konce této války po dv  st  let až do 

Klidné revoluce význam francouzštiny v severní Americe neustále klesal, 

dokud proti tomuto fenoménu neza ali québe tí politici v šedesátých letech 

minulého století bojovat. Je možné p edstavit si paralelu mezi bojem o 

ežití francouzštiny na kanadské úrovni vedeném Québecem a bojem za 

ežití francouzštiny na sv tové úrovni vedeném Francií. De Gaulle i další 
                                                        

59 Paquin, str. 33. 
60 Ibid., str. 37, 40. 
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francouzští prezidenti chápali udržení francouzštiny v Kanad  jako národní 

zájem a zamýšleli Québecu pomoci v jeho boji za d stojnou roli 

francouzštiny v severní Americe. Francie se domnívá, že nesmí dopustit, aby 

byl francouzský moment v Québecu udušen federální vládou pod záminkou 

bilingvismu. De Gaulle m l za to, že federální ú ady považují dvojjazy nost 

za záminku, která má obyvatele Québecu p im t, aby hovo ili anglicky, aniž 

by se ovšem obyvatelé anglické Kanady nau ili plynn  francouzsky.61 

 

 Francouzštinu na konferenci zakládající ACCT vyzdvihoval i de 

Gaull v ministr kultury André Malraux, když hovo il o hodnotách, které se 

mohou ší it díky unikátní spirituální hodnot  tohoto jazyka.62 Ve 

francouzštin  však dnes v tšina hlav stát  OIF schopna vést konverzaci není 

a OIF nesdružuje p íliš velké množství stát , pro jejichž obyvatelstvo by 

francouzština byla mate ským jazykem.63 Frankofonní hnutí tak p edstavuje 

spíše nástroj pro udržení blízkých vazeb mezi Francií a jejími bývalými 

koloniemi ve francouzštin . OIF má nejen napomáhat rozvoji afrických 

zemí, ale zejména narušovat anglosaskou jazykovou dominanci, která je ve 

Francii mnohými považována za prost edek americké síly a moci a za 

neblahý d sledek globalizace.64 

 

 Postavení angli tiny a francouzštiny ve sv  však Kanada i Francie 

chápou rozdíln . A koliv se nap íklad na summitu ACCT v roce 1995 ob  

zem  shodly, že v souvislosti s nástupem informa ních technologií by se 

francouzsky mluvící sv t m l více zapojit do sou asného vývoje, kde 

dominuje angli tina, aby i v informa ní spole nosti bylo nadále možné 

komunikovat francouzsky, tak Pa íž zaujala radikáln jší pozici. Mnozí 

francouzští intelektuálové a politici, mezi nimi i Jacques Chirac a také 

federalisty opovrhovaný vlivný francouzský gaullistický politik; ministr za 

éry první kohabitace a pozd ji p edseda Národního shromážd ní Philippe 

Séguin, se obávají, že p ílišné rozší ení angli tiny povede k redukci myšlení, 
                                                        

61 Bastien b, str. 14. 
62 Brown (2011), str. 20. 
63 Neathery-Castro, Rousseau, str. 687. Brown (2009), str. 132. 
64 Neathery-Castro, Rousseau, str. 688, 689. 
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protože se komunikace bude muset odehrávat v jazyce jedné kultury. Dle 

Séguina jsou to práv  Francie a Québec, kdo musí intenzivn  spolupracovat, 

aby se francouzština udržela jako d ležitý jazyk mezinárodní komunikace a 

aby se mohla dále ve sv  rozvíjet. Významná québecká politi ka a 

intelektuálka bojující za suverenitu Louise Beaudoinová dokonce Séguina 

interpretuje a vyzývá, aby Francie a Québec navázali p i rozvoji 

francouzštiny podobnou spolupráci jako Francie a N mecko po druhé 

sv tové válce p i po átcích evropské integrace.65 Toto p irovnání je pon kud 

ehnané, protože N mecko p edstavuje pro Francii ekonomicky i politicky 

nesporn  mnohem d ležit jšího partnera, v kulturní politice však Québec pro 

Francii znamená mnoho. 

 

Federální vláda narozdíl od té québecké obavy z tohoto scéná e 

nesdílí, dle kanadského premiéra Jeana Chrétiena se nap íklad pozice 

francouzštiny v Severní Americe neustále zlepšuje.66 Tento optimistický 

kanadský názor však nekoresponduje s francouzským vid ním sv ta, ve 

kterém angli tina uzurpuje pozici, jež by mohla náležet francouzštin . Pa íž 

se tak na tomto tématu lépe shodne s pln  frankofonní vládou Québecu, která 

má s bojem proti angli tin  bohaté legislativní i exekutivní zkušenosti.  

 

 Na druhou stranu v roce 2006 Pa íž v rámci Francophonie spouští 

novou zpravodajskou televizi France 24, která má ambici stát se frankofonní 

CNN. ást programu je vysílána v angli tin , v tší pak ve francouzštin . 

Chrétien na návšt  Pa íže prohlašuje, že toto je z kanadského pohledu 

velmi typické.67 I Francie tak áste  p ejala kanadský model 

dvojjazy ného média, ale hlavním úkolem této televize bude 

zprost edkovávat i nefrankofonním poslucha m francouzský pohled na 

sv t. O osud svého jazyka se zem  nep estává strachovat. 

 

                                                        
65 Beaudoin. 
66 Maser. 
67 „En bref. Chirac reçoit Chrétien.“ 
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 Gaullistická Francie považuje za sv j národní zájem udržení 

francouzštiny jako sv tového jazyka, a proto také dlouhodob  monitoruje 

jeho postavení v r zných ástech sv ta. Francie spole  s Québecem 

dokonce ustavila speciální komisi, která se m la zabývat situací a zejména 

budoucností francouzštiny v Severní Americe.68 Sarkozyho Francii však již 

na postavení francouzštiny na východ od Velkých jezer p íliš nezáleží. 

Reagovala chladn  na p ání québeckého p edsedy vlády Jeana Charesta, aby 

se v roce 2008 na summitu ve m st  Québec stalo postavení francouzštiny 

úst edním tématem jednání. Nicolas Sarkozy neprotestoval, když velká ást 

summitu prob hla v angli tin  pod taktovkou federálního kanadského 

premiéra Stephena Harpera.69 Tento summit, který m l mimochodem 

ipomenout založení m sta Québec v roce 1608 a tedy i ty setletou tradici 

francouzského jazyka v Severní Americe, nebral na lehkou váhu pouze 

prezident Sarkozy. Když se o míst  konání konference rozhodovalo, 

federální liberální premiér Paul Martin se k tématu v bec nevyjád il.70  

 

Kanadští liberálové dlouhodob  relativizovali pozici francouzštiny 

v Québecu, v roce 1999 se nap íklad summit konal ve m st  Moncton 

v áste  frankofonní provincii Nový Brunswick a m l dokázat, že Québec 

se, pokud jde o otázku frankofonní kultury, p íliš neliší od ostatních 

provincií federálního státu.71 Vláda v Ottaw  se již od šedesátých let snažila 

Francii p esv it, že nemá smysl bít se pouze za frankofonní obyvatelstvo 

Québecu, protože francouzsky mluvící Kana ané žijí i v jiných ástech 

zem . Québe ané i Francouzi však až do doby Sarkozyho tuto argumentaci 

považovali za federální úskok, jehož cílem je rozm lnit francouzskou 

podporu Québecu a sm ovat ji celému frankofonnímu spole enství 

v Kanad . Dvojjazy nost a p ekrývající se identity t chto Kana an  mimo 

Québec však asto oslabují jejich pouto k frankofonní kultu e a je tak 

pochopitelné, že Francie preferuje Québe any, které je snadn jší 

identifikovat. 

                                                        
68 Neathery-Castro, Rousseau, str. 680. 
69 Brown (2011), str. 29. 
70 Bastien a, str. 219. 
71 Ibid., str. 260. 
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2.2 Role Francie, Québecu a Kanady ve Frankofonním hnutí 

 

2.2.1 De Gaulle, Pompidou, Giscard 

 

 Francophonie sice sdružuje n kolik desítek len , jedná se ale 

edevším o chudé státy, které nemohou zabezpe it financování této 

mezinárodní organizace. Zdroje tedy p icházejí zejména z Francie a Kanady, 

které do velké míry ur ují i politiky OIF, mohou snáze prosazovat své zájmy 

a rozhodují o sm ování celé organizace. Rozvíjející se africké ekonomiky 

se tedy proto na francouzské a kanadské p sobení v rámci Francophonie 

dívají podez ívav .72 Nap íklad televizní stanice TV5 Monde pat í mezi 

orgány Francophonie. Navzdory proklamované nezávislosti se o ekává, že 

bude ší it myšlenky v dc  Frankofonního sv ta. Televizi však financují 

pouze Švýcarsko, Belgie, Kanada a Francie, africký moment není p íliš 

zastoupen. V roce 2008 navíc Francie ostatním akcioná m p ipomn la, že 

toto médium financuje z osmdesáti procent a že by tudíž sv tu m lo p inášet 

spíše francouzský pohled na n j.73 

 

 Financování projekt  v Africe má p ímou souvislost s francouzsko-

kanadským soupe ením o postavení Québecu v rámci ACCT. Ottawská 

federální vláda v ele s šéfem Liberální strany Pierre Elliot Trudeau, který 

il v hlubší smysl budování jednotného kanadského národa, zakládá 

Agence canadienne de développement international (ACDI/CIDA). 

Pozorovatel opírající se o realistické teorie p edpokládá, že jejím cílem je po 

zkušenosti s québeckou ú astí na mezinárodní konferenci v Gabonu získat 

pomocí ekonomických investic ve Frankofonní Africe politický vliv, který 

by Kanadu za adil do podobné role, jakou si historicky získala Francie.74 

Pa íž tak musí bojovat s obavou afrických zemí, že v p ípad  podpory 

mezinárodních ambicí Québecu p ijdou o rozvojovou pomoc v kanadských 

                                                        
72 Neathery-Castro, Rousseau, str. 678, 682. 
73 Brown (2009), str. 134. 
74 Paquin, str. 36. 
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dolarech. Gaullistická Francie tak p ijímá protiopat ení, která mají p esv it 

Niger, aby Québec p eci jen dostal pozvánku na konferenci v Niamey. 

V p ípad , že tento africký stát nezíská 2,8 miliónu kanadských dolar  kv li 

svému vst ícnému postoji v i Québecu, Francie jej odškodní ástkou až do 

výše desíti milión  frank .75 

 

 V rámci Frankofonního hnutí Kanada považovala francouzské akce 

v Gabonu a Nigeru za vm šování se Francie do svých vnit ních záležitostí, 

zejména když v roce 1968 v Libreville Francie africké státy vyzvala, aby 

navázaly diplomatické vztahy s Québecem navzdory námitkám federální 

kanadské vlády, a když na summitu francouzští a Québe tí diplomaté 

vym nili Gabonem p ipravené kanadské federální vlajky za québecké 

národní.76 I když je z hlediska mezinárodního práva tato politika 

nep ijatelná, Francie zvolila podporu québecké rebelie proti federální vlád  

racionáln  proto, aby maximalizovala svou moc. Celá tato gabonská 

záležitost nevypovídá o d ležitosti Québecu na mezinárodní scén , ale spíše 

o vlivu Francie v Africe a zejména o významu, jaký má Québec pro 

Francii.77 

 

 Podpora Québecu a jeho ambic na mezinárodním poli nebyla jen 

osobním rozmarem generála de Gaulla. První prezident Páté republiky 

dokázal p etavit tento sv j mocenský cíl v národní zájem gaullistické 

Francie.  Zahrani ní politika Pa íže se v této otázce výrazn ji neprom nila 

ani za vlády Georgese Pompidoua. Nový gaullistický prezident odhalil, že 

Francie  souhlasila  se  založením  ACCT  zejména  proto,  že  se  jednalo  o  

dobrou záminku pro podporu francouzsky hovo ících obyvatel Québecu. 

Pokud by se Québec nezú astnil druhé zakládající konference v Niamey 

v roce 1970, jednalo by se o paradox. S absencí Québecu ve Frankofonním 

hnutí by celý projekt, kterým se Francie snažila o usnadn ní p echodu 

bývalých kolonií k samostatnému fungování, ztrácel d ryhodnost.78 
                                                        

75 Paquin, str. 37. 
76 Ibid., str. 34,35. 
77 Ibid., str. 34. 
78 Bastien a, str. 268. 
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Zejména v porovnání s úsp chy svého p edch dce by to Pompidou 

považoval za svou prohru v mezinárodních vztazích. Na nep ítomnost 

Québecu by pohlížel jako na francouzské ponížení a výhru anglosaských 

mocností – anglické Kanady, Spojeného království a Spojených stát  

amerických.79 V šedesátých i sedmdesátých letech Francii záleželo na 

mezinárodním postavení Québecu, protože spole  s ním mohla lépe 

postavit vyvažující alianci proti anglicky mluvícímu sv tu.  

 

koliv t etí prezident Páté republiky Valéry Giscard d’Estaing 

nevychází ze stejné politické tradice jako jeho p edch dci, jeho zahrani ní 

politika vykazovala gaullistické rysy. Navzdory protest m z Afriky 

prohlásil, že se nezú astní žádného summitu Frankofonních stát , kterého by 

se neú astnil Québec. I když toho Giscard dle svých slov litoval, žádná 

vrcholná sch ze ACCT se v sedmdesátých letech nekonala. Prezident 

dodržel své slovo a summit kv li Québecu ob toval.80 

 

2.2.2 Mitterand 

 

Mnozí auto i si kladli otázku, zdali Francie nep estane Québec 

podporovat po vít zství socialist , kte í odmítali nacionalismus a 

poukazovali na to, že rok 1981 p edstavoval pro Pátou republiku test 

kontinuity její zahrani ní politiky.81 Socialistický francouzský prezident 

François Mitterand s gaullistickým vid ním sv ta zpo átku vnit  

nesouhlasil a zamýšlel s ním skoncovat. Svou politiku formuloval v opozici 

i gaullismu a považoval za podez elé vše, co kdy de Gaulle ekl i ud lal, 

etn  generálova postoje v i Québecu.82 Kanadskému premiéru 

Trudeauovi, se kterým Mitteranda mimochodem pojila láska k literatu e, 

slíbil, že bude respektovat kanadskou ústavu. Období po átku osmdesátých 

let považujeme za dobu sblížení mezi Francií a kanadskou federální vládou, 

nutno ovšem poznamenat, že liberální premiér Trudeau hovo il plynn  
                                                        

79 Paquin, str. 40. 
80 Ibid., str. 44. 
81 Bastien a, str. 149. 
82 Ibid., str. 266. 



35 
 

francouzsky, studoval v Pa íži a navíc ve ejn  prohlásil, že mu nevadí 

ítomnost komunistických ministr  ve francouzské vlád . Jelikož tito 

minist i iritovali leadera anglosaského sv ta, Spojené státy, Francie v tomto 

ohledu ocenila kanadskou podporu.83 

 

Nicmén  navzdory Mitterandem proklamovanému rozchodu 

s gaullismem a p es jeho lhostejný, podez ívavý až nep átelský postoj ke 

québecké otázce, se ízení zahrani ní politiky Francie Elysejským palácem 

íliš neprom nilo.84 Snad i proto, že proquébecké sympatie vzbuzené de 

Gaullem v šedesátých letech mezitím zako enily a byly p ítomné ve 

francouzské spole nosti, což ovliv ovalo pozice zastávané Mitterandem.85 

Summit ACCT, kterého se Giscard bez québecké p ítomnosti odmítl 

zú astnit, neuspíšil ani Mitterand navzdory kanadsko-francouzskému 

sblížení.  

 

Teprve když v roce 1985 federální volby v Kanad  vyhrál anglofonní 

konzervativec Brian Mulroney, který se dokázal domluvit se separatistickou 

Parti Québecois na mezinárodním angažmá Québecu, zem  Francophonie 

v ele s Francií zorganizovaly první summit této mezinárodní organizace od 

zakládající konference.86 Od roku 1986 se setkání nejvyšších p edstavitel  

ACCT a pozd ji OIF konají každé dva roky. V polovin  osmdesátých let 

byly francouzsko-kanadské vztahy stále na dobré úrovni. Mulroneymu navíc 

nevadilo, že Francie a Québec mají mezi sebou nadstandardní vztahy. Pa íž, 

Québec a Ottawa nalezli kompromis, na základ  kterého jsou summity 

ACCT rozd leny na dv ásti, ást ekonomicko-politická je vyhrazena 

federální vlád , a na druhé ásti, týkající se spolupráce a rozvoje, se pak 

podílí p ímo Québec.87 Francie tak dosáhla svého, protože se Québec ú astní 

setkání hlav stát  Frankofonních zemí, samotnou provincii taktéž nový status 

rovn ž saturuje a federální vláda necítí ohrožení jednoty zem . 

                                                        
83 Paquin, str. 45. 
84 Bastien a, str. 150. 
85 Ibid., str. 266. 
86 Paquin, str. 32. 
87 Ibid., str. 46. 
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2.3 Prom na Frankofonního hnutí od devadesátých let 

 

V souvislosti s prom nou sv ta po konci studené války, transformací 

ACCT do OIF a vytvo ením postu generálního tajemníka Francophonie se 

vyvíjí i agenda summit . Zejména od konce devadesátých let je politicko-

ekonomickým otázkám dáván stále v tší prostor, organizace se více zabývá 

otázkami míru, bezpe nosti, demokracie a lidských práv, které nespadají do 

kompetence québecké vlády.88 Québe tí p edstavitelé tak mohou být na 

jednu stranu spokojeni, protože škála otázek, kterými se OIF zabývá se 

rozši uje a organizace, jejímž je Québec lenem, nabírá na d ležitosti. Na 

druhou stranu m že být tento vývoj pro Québec dvojse ný – ím širší 

agendu OIF zast ešuje, tím více se zvyšuje význam první ásti summit , na 

které není Québec p ítomen p ímo, ale pouze v rámci federální delegace. 

 

Prokazuje se, že prosazování národních zájm  Francie v rámci 

Francophonie má své limity. Navzdory francouzskému slovu v OIF statut 

Québecu v rámci této mezinárodní organizace záleží do v tší míry na 

benevolenci federální vlády než na v li Francie prosadit siln jší roli 

provincie. Frankofonní spole enství Belgie hraje v rámci OIF d ležit jší roli 

než slabá bruselská federální vláda.89 Z vývoje Francophonie po roce 1997 je 

patrné, že prosazování zájm  Québecu již na p elomu století nepat í mezi 

okamžité zájmy Pa íže. 

 

V roce 1997, kdy dochází k p em  ACCT na OIF, sleduje Francie 

ve Francophonii jiné zájmy než podporu Québecu. Poprvé v historii hnutí 

dochází k volb  generálního tajemníka a Francie spole  s Kanadou 

navzdory názor m mnoha afrických stát  prosadí, aby tuto novou funkci 

získal Boutros Boutros-Ghali, bývalý generální tajemník OSN, který se 

hem svého p edchozího p sobení znelíbil Spojeným stát m, a musel proto 

                                                        
88 Molinaro, str. 245. 
89 Paquin, str. 47. 
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z ela Spojených národ  odejít.90 Je z ejmé, že Francie p íliš nelpí na 

multilaterálním charakteru OIF, Francophonie má p edevším sloužit 

k prosazení francouzských zájm , proto p i volb  nového tajemníka v roce 

2002 Francie dle n kterých zdroj  donutila protikandidáta svého favorita 

Abdoua Dioufa, aby boj vzdal.91 

 

Výroky Boutrose-Ghaliho obohatily také debatu týkající se 

mezinárodních sankcí anglosaských mocností proti stát m, které 

nerespektují mezinárodní právo i nedodržují základní lidská práva svých 

ob an . V souladu s obecnou francouzskou pozicí generální tajemník v roce 

2002 kritizoval USA za využívání ekonomických sankcí, protože prý padají 

na bedra zejména sociáln  znevýhodn ných lidí a míjejí se ú inkem.92 Ani 

prezident Jacques Chirac nepovažoval sankce za vhodný nástroj diplomacie 

ve Frankofonním prostoru. Francie si p ála p esv ovat a ne nutit.93 Tato 

otázka p edstavovala problematický bod ve vztazích mezí Francií a 

Kanadou, která zárove  pat ila mezi leny Commonwealthu. Federální vláda 

by ráda používala institut vylou ení i pozastavení lenství podobn  jako 

v Britském spole enství národ .94 I proto kanadský tisk o tehdejším 

federálním premiéru Jeanu Chrétienovi psal, že se p átelí s kriminálníky.95 

edseda vlády s politováním konstatoval, že ješt  nenadešel as, aby 

Francophonie mohla ú inn  disciplinovat své leny.96 Toto nap tí mezi 

Francií a Kanadou z p elomu století se na konci dekády uklidnilo. Prezident 

Nicolas Sarkozy i federální premiér Stephen Harper se již shodnou na tom, 

že pozastavení lenství státu OIF pat í mezi legitimní prost edky, v sou asné 

dob  jsou podmíne  vylou eny Mali, Madagaskar a Guinea-Bissau.97 

 

Klasický realismus považuje osobnost vrcholných p edstavitel  státu 

za d ležité vodítko p i analýze zahrani ní politiky. Osobn jší pouto mezi 
                                                        

90 Brown (2011), str. 24. Neathery-Castro, Rousseau, str. 686. 
91 Neathery-Castro, Rousseau, str. 686. 
92 Ibid., str. 685. 
93 Brown (2011), str. 25. 
94 Brown (2005), str. 99. 
95 Brown (2011), str. 25. 
96 Neathery-Castro, Rousseau, str. 686. 
97 Webové stránky OIF. 



38 
 

francouzskými prezidenty a nejvyššími p edstaviteli Québecu navzdory jisté 

francouzské slabosti pro Québec se p ekvapiv  nikdy nevytvo ilo. Naopak, 

hlubší pojítko existovalo mezi posledními prezidenty a p edstaviteli federální 

administrativy. Mitterand dob e vycházel s premiéry Trudeauem i 

Mulroneym, Chiraca a Chrétiena dokonce m žeme považovat za blízké 

átele, bývalý francouzský prezident Sarkozy si také lépe rozum l 

s federálním premiérem Harperem než s québeckým Jeanem Charestem. To 

dob e ilustruje scéna z již zmín ného summitu OIF v roce 2008, kdy 

prezident Sarkozy tykal anglofonnímu Harperovi, zatímco vykal 

frankofonnímu Charestovi.98 

 

Na tomto setkání se Nicolas Sarkozy tém  v bec nev noval 

Frankofonní agend , p ijel pozd ji a odjel d íve, v Québecu se zdržel st ží 

dvacet ty i hodin, z nichž velkou ást zabral summit Kanada-EU, na kterém 

Sarkozy s Harperem probírali d sledky finan ní krize a otázky obchodní 

dohody mezi Kanadou a EU.99 Francouzsko-québecké vztahy velice ochladil 

také Sarkozyho projev v québeckém parlamentu, který byl mnoha 

komentátory ozna en za proti-suverenistický, nebo  prezident zd raz oval 

jednotu Kanady a francouzsko-kanadského (federálního) p átelství.100 Slovní 

spojení jednota Kanady si v tšina ú astník  vyložila jako nep ípustné 

vm šování se Francie do vnit ních záležitostí Kanady.  

 

Paradoxní bezpochyby je, že v dob  Páté republiky se Francie za 

žádného prezidenta nep estala vm šovat do vnit ních záležitostí Kanady, 

vždy však stála na pro-québecké stran . V roce 2008 se poprvé takto 

ostentativn  p idala na stranu Ottawy. M žeme pochybovat, zda Francie po 

celá desetiletí opravdu respektovala doktrínu ni l’ingérence ni l’indifférence 

(ani vm šování ani lhostejnost), kterou sama formulovala v sedmdesátých 

letech po smrti generála de Gaulla a která m la charakterizovat její politiku 

i Québecu. Jisté je, že ji nerespektoval ani prezident Sarkozy p i svém 

                                                        
98 Brown (2009), str. 131. 
99Ibid., str. 128. 
100 Ibid., str. 130. 
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pobytu v Québecu. Chybí Québe an m ona povzbuzující blahosklonnost, na 

kterou  byli od Francie po desítky let zvyklí?101 

 

3. Severoatlantická aliance 
 

Podstatná ást této diplomové práce se v novala Frankofonnímu 

hnutí. Je možné si ale položit otázku, zdali studiem chování Francie, 

Québecu a Kanady v jiných mezinárodních organizacích nedosp jeme 

k odlišným záv m. Pokud jde o bezpe nostní otázky, Francie i Kanada 

pat í mezi leny Severoatlantické aliance (NATO). Francophonie i NATO 

mají na starosti odlišnou agendu a v otázkách bezpe nosti Québec nem že 

samostatn  jednat v zahrani í. Navíc, kanadská Ústava jasn  definuje 

rozd lení kompetencí mezi federální vládu a provincie. Doktrína Gérin-

Lajoie umož uje Québecu vystupovat v zahrani í v oblastech, ve kterých je 

suverénní na domácí p . Jelikož se NATO nezabývá t mito oblastmi, tedy 

otázkami školství, jazyka a kultury, postrádají Québec i Francie teoretický 

argument, který by na p  NATO ospravedl oval p ítomnost Québecu jako 

samostatného aktéra. 

 

 Navíc Francie ve velících strukturách NATO po v tšinu doby 

existence této mezinárodní organizace nep sobila, generál de Gaulle 

v NATO nevid l dostate nou záruku nezávislosti, neangažovanosti a 

nestrannosti francouzské zahrani ní a bezpe nostní politiky. Mitterand, který 

gaullismus navenek odmítal, kontinuitu v de Gaullov  zahrani ní politice 

zachoval, zemi zavedl zp t do aliance až post-gaullistický prezident Sarkozy. 

V OIF pat í Kanada a Francie mezi dva nejd ležit jší leny zajiš ující 

financování této organizace, zatímco v NATO dominují USA a Francie a 

Kanada zde nemají takové mocenské postavení jako v OIF. Hypotézu o 

vývoji triangulárních vztah  tedy není možné testovat na p íkladu aliance, 

jejíž agenda nepat í mezi kompetence québecké vlády, a ve které Francii 
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nenáleží tak dominantní postavení jako v OIF. Podobn  není relevantní 

analýza francouzsko-kanadských vztah  v rámci OSN, G8, G20 i OECD. 

 

 esto pro relativizaci p edcházejících dvou odstavc  je nutné 

zmínit epizodu z konce ty icátých let minulého století, kdy se kanadský 

premiér Mackenzie King rozhodoval, zda se k formující alianci p ipojit i 

nikoliv. P edseda vlády si nep ál, aby se jeho zem  stala sou ástí n jakého 

vojenského spolku starého p edvále ného typu, ale spíše nové demokratické 

aliance, kde budou mít všichni lenové kontrolu nad sm ováním 

organizace. Zdánlivé sblížení s Francií znamenalo tehdy pro Kanadu 

vytvo ení jakési vyvažovací aliance, která zajiš ovala v rámci NATO více 

mocenských  pól .  Ve  stejné  dob  zn lo  z  Ottawy,  že  Francie  znamená  pro  

Kanadu zdroj kultury a její velikost musí být po druhé sv tové válce 

obnovena.102 Nicmén  tyto události nakonec nevedly k žádné hlubší 

koordinaci vzájemných politik a Kanada se na po átku druhé poloviny 

minulého století orientovala na spolupráci s ostatními zem mi anglosféry, ke 

kterým m la kulturn  blízko.103 Žádné užší vazby s Kanadou tedy po návratu 

generála de Gaulla do ela Francie v roce 1958 nebránily navázání 

privilegovaných vztah  s Québecem. 

 

4. UNESCO 
 

Sou ástí OSN je nicmén  jeden aktér, který je z hlediska této 

diplomové práce relevantní – UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, 

du a kulturu. A koliv již z názvu vyplývá, že se tato organizace zabývá 

agendou, která spadá zejména do p sobnosti Québecu a nepat í tedy mezi 

kompetence federální vlády, lenství v UNESCO náleží pouze Ottaw . 

Narozdíl od OIF tato organizace nep iznává Québecu žádnou formu lenství, 

vznikla totiž již v roce 1945, tedy patnáct let p ed za átkem Klidné revoluce, 

v dob , kdy pro francouzské Kana any québecká identita znamenala pouze 

geografické místo ur ení. A koliv se sídlo organizace nachází v Pa íži, 
                                                        

102 Massie, str. 121, 122. Bastien b, str. 9. 
103 Bastien b, str. 10. 
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podobn  jako v NATO Francie v UNESCO nedisponuje tak dominantní rolí 

jako ve Frankofonním hnutí. Jelikož sou ástí organizace jsou tém  všechny 

státy  sv ta,  Francie  si  nemohla  dovolit  podporovat  v  rámci  UNESCO  

mezinárodní ambice Québecu tak, jak to d lala v ACCT. Ve Francii i 

v Québecu se považuje za paradox, že lenem této organizace se v listopadu 

2011 stala Palestina, p emž Québec mezi plnoprávné leny nepat í. 

Zástupci frankofonní provincie se konferencí ú astní pouze jako sou ást 

kanadské federální delegace. 

 

Québec sice tvo í pouze ást kanadské delegace v UNESCO, 

nicmén  má v ní odlišný statut. Dle kanadské Ústavy má Ottawa minimální 

pravomoc v otázkách vzd lání, v dy a kultury, nesmí jednat unilateráln , 

protože by ji za to provincie mohly žalovat u Nejvyššího soudu, což se ob as 

také d je. V rámci UNESCO i mimo n j tak Francie v otázkách kultury, 

vzd lání a výzkumu nachází jediného možného partnera v Québecu, ob  

zem  se v t chto tématech navzájem dopl ují. Kv li lingvistickým 

vod m, bereme-li v potaz jazykovou vybavenost francouzských student  a 

akademik , Francie není schopna a ani nemá zájem hledat partnery 

v ostatních provinciích.104 Navíc, dle interpretace gaullist , québeckých 

suverenist , ale i québeckých federalistických liberál , fakt, že frankofonní 

provincie má z kulturních a jazykových d vod  zaru eno stálé místo v rámci 

kanadské delegace, implikuje rozdílný politický statut Québecu, než jakému 

se  t ší  ostatní  provincie,  a  to  jak  v  UNESCO,  tak  i  mimo  n j.  Dle  Jeana  

Charesta federální vláda v dohod  týkající se UNESCO uznala mezinárodní 

právní subjektivitu Québecu a jeho specifické postavení ve sv .105 

 

Tlak Francie má na výše zmín né dohod , která se rodila na za átku 

tohoto století, zásadní podíl. Probíhající debata o kulturní diverzit  a o 

nutnosti explicitn  uznat pot ebu její ochrany na p dorysu UNESCO je 

spojena s triangulárními vztahy mezi Pa íží, Québecem a Ottawou, a koliv 

všechny t i vlády byly p esv eny, že bránit diverzitu je zapot ebí. Když 
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byl Québec pozván do Francie na setkání ministr  kultury, Kanada 

protestovala proti tomu, aby se Québec zú astnil jako samostatný len a 

nakonec se sama nedostavila. 106 V tomto kontextu je nutno zmínit, že 

v Pa íži existuje silné québecké lobby. Na druhou stranu se tomu 

federálnímu ve Francii ale nikdy nepoda ilo zako enit.107 V roce 1999 se 

socialistický francouzský ministr zahrani í Hubert Védrine ironicky 

podivoval, že Kanada podporuje kulturní diverzitu jako koncept, ale 

prakticky ji odmítá p iznat Québecu.108  

 

Na druhou stranu, francouzská vláda nem la zájem na diskreditaci 

Kanady v této otázce, nebo  je to práv  liberály vedená Ottawa, které se 

s Francií poda ilo onu dohodu o ochran  kulturní diverzity prosadit na 

sv tové úrovni a navzdory odporu Spojených stát  amerických v rámci 

UNESCO v roce 2005. Kanada snad paradoxn  pomohla na mezinárodní 

úrovni prosadit n co, co sama vnit  nedodržuje, alespo  dle gaullistických 

interpretací. Chiracova Francie se tak v této otázce mohla v roce 2005 

chlubit trojím úsp chem. Zaprvé již zmín nou dohodou, kterou schválilo 148 

zemí, proti se vyslovily pouze USA a Izrael.109 Zadruhé vyvoláním rozporu 

mezi anglosaskými mocnostmi, kdy se Kanada na tomto bodu zásadn  

neshodla se Spojenými státy. Zat etí, na základ  francouzského tlaku, 

Québec p eci jen dosáhl v otázce UNESCO od federální vlády ústupku a 

jeho zástupci se stali sou ástí delegace. Je t eba ale zmínit i jeden relativní 

neúsp ch, deklarace nevedla k žádným konkrétním projekt m.110 Což ovšem 

pouze potvrzuje realistické teorie, které nep ikládají mezinárodním 

organizacím velký vliv na vývoj sv tové politiky. 

 

 

 

                                                        
106 Bastien a, str. 220. 
107 Ibid., str. 234. 
108 Ibid., str. 239. 
109 Musitelli, str. 11. 
110 Rioux a. 
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5. Referendum 
 

Naprosto zásadní otázku v triangulárních vztazích p edstavuje 

referendum. Gaullisté i suverenisté jej považují za prost edek, kterým 

Québe ané mohou demokraticky vyjád it svou v li ustavit suverénní stát 

Québec, o jehož osudu již nebude rozhodovat vláda v Ottaw . Federalisté, 

nacházející se na území frankofonní provincie anebo mimo ni, se domnívají, 

že místo Québecu je zkrátka v kanadské federaci a prost edek referenda 

nepovažují za legitimní. Pro odpov  na výzkumnou otázku této diplomové 

práce je nicmén  zásadní pozice, jakou k referend m z roku 1980 a zejména 

z roku 1995 zaujímala Pa íž. Francie je totiž v otázce separatistických území 

toužících po rozd lení považována za velmi konzervativní a nepat í mezi 

státy, které by nezávislost nových zemí uznávaly mezi prvními.  

 

Na druhou stranu, po n kolika desetiletích neustálého vyjad ování 

podpory Québecu by si nemohla nechat ujít p íležitost pomoci svému 

sv enci na jeho cest  k suverenit . Separatistický premiér René Lévesque 

tak v roce 1977 od francouzského prezidenta Giscarda uslyšel, že Québec 

že po ítat s podporou a porozum ním Francie na cest , kterou si sám 

vybere.111 Kdyby se v roce 1980 Québe ané vyslovili pro nezávislost, 

Giscard by nový stát pravd podobn  uznal. Každopádn  vít zství 

suverenist  by Francii umožnilo usmí it dva proudy své zahrani ní politiky: 

diplomatický konzervativismus, ale i závazky a sv j speciální vztah ke 

Québecu.112 

 

V roce 1995 se odehrávala druhá kampa  týkající se vyhlášení 

suverenity Québecu, ale zárove  i prezidentská kampa  ve Francii. 

Po áte ní outsider Jacques Chirac a québecký separatistický premiér Jacques 

Parizeau se po átkem roku 1995 setkali a Chirac vyjád il podporu projektu 

referenda, Francie by prý m la být první zemí, která uzná novou situaci.113 

                                                        
111 Bastien a, str. 227. 
112 Belanger. 
113 Bastien a, str. 228. 
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Federální premiér Jean Chrétien reaguje podrážd  a prohlašuje, že zastánci 

suverenity v referendu nezvít zí stejn  tak, jako se Jacques Chirac nestane 

prezidentem Francie. Pozd ji pak svého výroku litoval, když si v kv tnu 

1995 Chirac po svém zvolení na Chrétiena nenašel as, a koliv se kanadský 

premiér nacházel ve Francii na oslavách padesáti let od konce druhé sv tové 

války.114 Chirac každopádn  prezidentské volby ve Francii vyhrál a do 

québecké kampan  se de facto zapojil, ímž porušil dvacet let platnou 

doktrínu ani vm šování, ani lhostejnost. Prezident se do kanadských 

vnit ních záležitostí vmísil, když v závislosti na svých jarních výrocích 

kolik dní p ed hlasováním prohlásil, že Francie plánuje uznat fakt, který 

vyplyne z výsledku referenda, ímž m l na mysli zm nu sou asného stavu, 

tedy vít zství suverenist .115  

 

Chiracovy výroky, jež by se daly hodnotit jako nediplomatické, je ale 

zapot ebí chápat i v kontextu politického klimatu ve Francii, které 

symbolizuje otev ený dopis ty icítky francouzských gaullistických 

intelektuál  podporujících québeckou suverenitu.116 A na za átku svého 

mandátu i sám Chirac stále dodržoval linii francouzské zahrani ní politiky 

vytý ené generálem de Gaullem v šedesátých letech. Federalista Bosher, o 

kterém již byla , ve své knize dokonce ozna uje Chiraca za 

nejhorliv jšího z  de Gaullových prezidentských následník , který prý jen 

ekal na signál z Québecu, aby mohl uznat novou nezávislou Québeckou 

republiku.117 V  tomto  bod  se  Bastien  i  Bosher  shodují,  Chirac  prý  m l  již  

v p edve er referenda sepsáno komuniké, kterým cht l podpo it vznik 

nového státu. Prezident prý také plánoval okamžit  po vyhlášení výsledk  

referenda odlet t do Québecu, aby mohl vyhlášení nezávislosti podpo it 

ímo na míst .118 

 

                                                        
114 „Chretien, Chirac Make up...“ „Chretien Eats His Words on Chirac.“ 
115 Bastien a, str. 228. 
116 Bosher, str. 4. 
117 Ibid., str. 67. 
118 Bosher, str. 169. Bastien a, str. 228. 
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Francie tehdy m la za to, že v zájmu zem , jakožto i celého 

sv tového francouzsky mluvícího spole enství, je vytvo ení nového 

frankofonního státu v Severní Americe, na hranicích Spojených stát , což by 

isp lo k rozší ení jejich vlivu. Gaullistické d dictví, které po v dcích 

Francie vyžadovalo na nikom nezávislou zahrani ní politiku, ovliv ovalo 

samoz ejm  i rozhodování Jacquesa Chiraca. Prezident nem l v plánu 

konzultovat své rozhodnutí s ostatními zem mi Evropské unie i USA, 

naopak je hodlal postavit p ed fait accompli a vystavit diplomatickému tlaku, 

aby nezávislost rovn ž uznali, protože se jedná o fakt.119 

 

V diskuzi týkající se kampan  o suverenit  Québe ané asto 

spekulovali o tom, kdo by vlastn  nový stát uznal. Chirac velice 

pravd podobn  Parizeauovi p islíbil, že zmobilizuje p ibližn  padesátku 

frankofonních zemí, zejména v Africe, aby uznaly québecké ANO.120 

Navzdory tomu, že tento p íslib nebyl ve ejný, debatovalo se o n m a 

Francie se tak jasn  vmísila do kanadských vnit ních záležitostí, protože 

argumenta  posílila zastánce suverenity a oslabila hlasy, které se obávaly, 

že by Québec p ežíval v mezinárodním právním vakuu. 

 

6. Vztahy mezi p edstaviteli státu 
 

Realismus narozdíl od neorealismu p isuzuje státník m nemalou roli 

i definování zahrani ní politiky zem . Nicmén  pro realitu mezinárodních 

vztah  bývají asto d ležité i osobní vztahy mezi jednotlivými p edstaviteli 

státu. Udává se, že zvláštní vztah mezi Spojeným královstvím a USA 

v osmdesátých letech by vypadal jinak, pokud by Margareth Thatcherová a 

Ronald Reagan nenavázali p átelské styky. I mezinárodní vztahy mohou být 

mnohdy ovlivn ny fungující chemií mezi lidmi.  

 

                                                        
119 Bastien a, str. 228, 229. 
120 Ibid., str. 228. 
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Nejinak se dají definovat triangulární vztahy. Konzervativní federální 

premiér Mulroney byl na p elomu osmdesátých a devadesátých let naklon n 

spolupráci s Francií, považoval Mitteranda za p ítele, v soukromí mu íkal 

François, hrál aktivní roli v ACCT a narozdíl od Trudeaua tak 

pravd podobn  ne inil proto, aby zastínil Québec. Na druhou stranu Francie 

i nadále udržovala intenzivní kontakty se separatistickou stranou Parti 

Québecois, a koliv se v této dob  nacházela v opozici.121 P esto v období 

vlády prezidenta Mitteranda nedošlo k žádné eskalaci nap tí v triangulárních 

vztazích, Mitterand vykonával stejnou pro-québeckou zahrani ní politiku 

jako jeho gaullisti tí p edch dci.122 Nicmén  Mulroney nepovažoval tento 

privilegovaný vztah mezi Québecem a Francií za p ekážku, nebo  nechápal 

francouzskou zahrani ní politiku jako hrozbu pro jednotu Kanady. Kanadské 

konzervativní vlády narozdíl od liberál  tradi  nechávají provinciím více 

prostoru pro seberealizaci. 

 

6. 1 Jacques Chirac a Jean Chrétien 

 

Vztahy se vyhrotily v polovin  devadesátých let, kdy se konalo 

referendum o získání suverenity a ve Francii i v Kanad  došlo ke st ídání na 

nejvyšších postech. A koliv tato krize skon ila v íjnu 1995 výsledkem 

plebiscitu, kdy se pro setrvání Québecu v kanadské federaci vyslovilo 50,6% 

voli , francouzsko-kanadské vztahy je možné ješt  n kolik let považovat za 

napjaté. V tom samém roce Jacques Chirac usp l p i za azení bosenské 

otázky na po ad jednání skupiny G7, a koliv se tomu po adatelská zem  

Kanada bránila.123 Pohledy obou zemí na ešení balkánských krizí se zna  

lišily, což se op t prokázalo v roce 1999 p i bombardování Miloševi ovy 

Jugoslávie.124 V roce 1997 pak kanadští liberálové chápali jako provokaci 

nápad gaullistických intelektuálních kruh  vydat pam tní známku jako 

ipomínku de Gaullovy kontroverzní návšt vy v Québecu z roku 1967. 

                                                        
121 Bastien a, str. 208. 
122 Ibid., str. 268. 
123 MacLeod. 
124 Manulak. 
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Tento projekt byl nakonec realizován, i díky velké podpo e osobností, které 

v roce 1995 sepsaly zmín ný dopis na podporu québecké nezávislosti.125 

 

Navzdory t mto neshodám, z nichž otázka referenda byla zásadní, 

Jacques Chirac a Jean Chrétien k sob  pomalu za ali nacházet cestu. 

Politicky se shodli nap íklad v otázkách mezinárodního rozvoje a vývoje role 

Frankofonního hnutí, s výjimkou québecké otázky.126 Jsou to práv  dva výše 

zmín ní politici, kdo transformovali ACCT do OIF a za ali dávat d raz na 

politické a ekonomické otázky, kterými se organizace zabývá. Práv  

Chrétien a Chirac se shodli, že je do ela OIF zapot ebí prosadit Boutrouse-

Ghaliho, p es jeho neoblíbenost v USA. P i analýze vztahu t chto dvou 

politik  se však více než politická témata, na kterých se shodnou, jeví 

ležit jší osobní rámec jejich vztahu. Když Chrétien v roce 1997 navštívil 

Pa íž, tak p átelská gesta, která si se Chiracem vym nili, protokol 

nevyžadoval.127 A koliv d ležitou roli sehrál fakt, že Chrétien mluvil plynn  

francouzsky, oba dva politici dle mnohých pozorovatel  si užívali as, který 

spolu trávili a navázali velmi blízké p átelské vztahy.  

 

Výjime né vztahy ilustruje i pr h recepce, kterou Chirac uspo ádal 

v prosinci 2003 na po est Chrétienova odchodu z vysoké politiky. 

Francouzský prezident p i této p íležitosti prohlásil, že Francie i Kanada 

mají velice podobné názory na koncepci mezinárodních vztah  založené na 

právním státu, respektu pro lidská práva a roli OSN v multilaterálním 

sv .128 Jsou to sice vzletná slova, ale krom  spole ných hodnot 

demokratických stát  prezident ocenil spolupráci obou zemí p i budování 

sv ta založeném na více mocenských pólech. Tento multilaterální sv t, kde 

Francie chápe samu sebe v ele Frankofonního hnutí, by m l umožnit omezit 

po et situací, kdy je vyžadován jednotný pohled na v c, a m l by p ipustit 

kritické smýšlení o hodnotách, které brání Západ. M l by to být sv t, kde je i 

v demokratických zemích vyvažována hegemonická pozice Spojených stát . 
                                                        

125 „Chretien and Chirac chat... 
126 Kinsman. 
127 Chretien, Chirac Make up... 
128 Cheadle. 
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Aby své výroky na oné recepci Chirac podpo il, teatráln  objal Chrétiena, 

podíval se mu do o í a ekl: „Chci prohlásit ve ejn , drahý Jeane, že vztahy 

Francie a Kanady nebyly nikdy lepší než dnes. Nikdy.“129 

 

Otázka, kterou si autor klade, je, zdali tato situace byla p ízna ná a 

zdali ilustruje zm ny triangulárních vztah  v novém století. Je možné se ptát, 

jestli tento projev indikuje oslabení francouzsko-québeckých vztah  a 

posílení francouzsko-kanadských. Tato otázka bude rozebrána 

v následujících kapitolách. Modifikaci triangulárních vztah  m lo nesporn  

na mysli množství québeckých intelektuál , když pár dní nato publikovali v 

deníku Le Devoir komentá  k výše rozebírané recepci. Prohlásili sice, že jim 

nevadí p átelské vztahy mezi ob ma státníky, a koliv pro Québec to 

neznamenalo p íliš dobrou zprávu, tvrd  však kritizovali nicmén  jinou ást 

Chiracova projevu, kdy prezident Chrétiena ocenil za jeho íkladné kroky, 

které vedly k op tovnému potvrzení jednoty Kanady.130 Chirac hovo il o 

„potvrzení paktu zakládajícího Kanadu“, ímž se po osmi letech op t vmísil 

do kanadských interních záležitostí, tentokrát na opa né stran . 

 

Dle t chto intelektuál  Chrétien nesl odpov dnost za proces, kterým 

Kanada v roce 1982 získala plnou suverenitu na Spojeném království tzv. 

Repatriací kanadské Ústavy. Federální vláda v ele s Trudeauem a 

Chrétienem coby ministrem spravedlnosti využila politické oslabení 

québecké vlády po prvním neúsp šném referendu a po souhlasu Spojeného 

království p ijala b hem tzv. Noci dlouhých nož  plnou suverenitu Kanady 

pouze s devíti provinciemi. Québec tento ústavní akt spojený s p ijetím 

Listiny základních práv a svobod nikdy neuznal. Francie provincii v tomto 

postoji podporovala, Mitterandova vláda dokonce intervenovala u britské 

premiérky Thatcherové, jelikož Westminsterský parlament byl sou ástí 

tohoto ústavního procesu. Québe ané dodnes chápou akt z roku 1982 jako 

polí ek, který jim ušt il premiér Trudeau s ministrem Chrétienem. A proto 

                                                        
129 Cheadle. 
130 “L’hommage de Jacques Chirac...“ – v originále: „présidé au mouvement par lequel le 
pacte constitutif [du Canada] a pu être réaffirmé au terme d'un processus exemplaire“ 
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považují projev Jacquesa Chiraca  za významný posun francouzské politiky 

v québecký neprosp ch, jelikož jím vyzdvihuje kroky muže, který svými 

iny potla oval québeckou diverzitu.131 V tom mají áste  pravdu, protože 

alespo  co do diskurzu, pokud je možné usuzovat z projev  francouzských 

státník , tak boj za québeckou suverenitu a za v tší roli provincie na 

mezinárodním poli po roce 1995 postupn  mizí. Obecná podpora 

frankofonní komunity v Severní Americe ale z stává. 

 

7. Válka v Iráku 

 
Prom nu role Québecu ve francouzské politice dob e ilustruje i 

irácká krize v roce 2003, kdy Spojené státy bez širší mezinárodní podpory 

podnikly invazi do této zem  Perského zálivu. Kanada jako jeden z 

nejbližších amerických spojenc  tuto intervenci nepodpo ila, což bylo 

mnohdy interpretováno jako úsp ch francouzské zahrani ní politiky. A koliv 

kanadské vlády, zejména ty konzervativní, asto stály po boku svého jižního 

souseda, liberál Chrétien po dlouhém váhání odmítl kanadské vojáky poslat 

na St ední východ, protože tažení nem lo mandát Rady bezpe nosti OSN, 

nerespektovalo principy multilaterálního ešení problém  a narušovalo 

transatlantickou solidaritu.  

 

Francie i Kanada byly v p ípad  širší mezinárodní shody ochotny se 

tažení ú astnit.132 Kanada se snažila p edložit kompromis, pokoušela se ze 

své pozice hrát roli prost edníka a p im t USA i evropské státy k jednáním, 

jejichž výsledkem by bylo pokra ování p ísn jších kontrol, které m ly 

dokázat, zda se v Iráku nacházejí zbran  hromadného ni ení.133 Jelikož 

federální vláda v této diplomatické misi neusp la, tak nakonec použila stejné 

argumenty jako Francie, která mimo jiné zamýšlela zachovat autoritu Rady 

bezpe nosti zd razn ním, že jedin  tento orgán m že schválit i zamítnout 

                                                        
131 „L’hommage de Jacques Chirac...“ 
132 Massie, str. 125. 
133 Lachapelle, str. 915. 
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vojenskou akci.134 Dle názoru Anne Legaréové Francie vyvinula zna né 

úsilí, aby získala podporu Kanady, protože od prohry suverenist  se více 

soust edila na federální vládu než na Québec.135 N které další komentá e 

proto mají za to, že Francie využila OSN a kanadské lp ní na 

multilateralismu a solidarit , aby vládu v Ottaw  získala pro sv j pohled na 

c. Tento fenomén kanadské politiky bývá nazýván French connection.136 

 

Výše zmín né pojetí tedy p edjímá, že Francie se soust edila na 

Ottawu, aby prosadila sv j zájem, p emž québeckou kartu nechala stranou. 

Jelikož Québec nemá p ímý vliv na formulování kanadské bezpe nostní 

politiky, tak nemohl sloužit okamžitým zájm m Francie. Jiné interpretace 

ale nazna ují, že práv  kv li pozici Québecu se Ottawa nakonec rozhodla 

nezasáhnout. Patnáctého února 2003 p i minus dvaceti šesti stupních Celsia 

demonstrovalo proti válce v Iráku v ulicích Montréalu na 150 000 lidí na 

nejv tším protestním shromážd ní v historii Québecu, p emž v mnohem 

tším m st  Torontu to bylo „jen“ 10 000. Tato událost se p ipojila 

k dalším masovým demonstracím v Evrop , zejména v Pa íži a Barcelon .137 

žeme tedy konstatovat, že v Québecu se formuje velké protestní hnutí 

proti válce v Iráku vedené bez souhlasu Rady bezpe nosti OSN.138 Názor 

Québe an  na válku byl naprosto odlišný od ostatních kanadských provincií 

a jelikož pramenil z áste  evropského a áste  severoamerického 

charakteru québeckého národa, blížil se spíše evropským a francouzským 

pozicím, protože tyto zem  se také stav ly proti intervenci.139 Vnímavost 

Québe an  v i náladám ve Francii byla logickým d sledkem dlouhodobé 

francouzské podpory Québecu a kulturního sp ízn ní. Anne Legaréová tvrdí, 

áste  v rozporu s celkovým vyzn ním své knihy, že Francie necht la 

zasahovat do vztah  mezi dv ma anglosaskými mocnostmi – USA a 

                                                        
134 Massie, str. 124. 
135 Legaré (2003), str. 188. 
136 Massie, str. 124. 
137 Massie, str. 123, Lachapelle, str. 920. 
138 Lachapelle, str. 913. 
139 Ibid., str. 917. 
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anglickou Kanadou, a tak se zam ila spíše na ovliv ování postoje 

frankofonního Québecu.140 

 

Velice pravd podobn  to nebyl pouze francouzský diplomatický tlak 

na Kanadu, ale zejména mín ní ulice a québeckých suverenistických i 

federalistických elit, které se staly determinujícími faktory, na jejichž 

základ  se federální vláda rozhodovala, jestli v Iráku zasáhne.141 Francie 

tedy ovlivnila kanadskou pozici dv ma kanály, jednak p ímou cestou na 

mezistátní úrovni, ale také nep ímo, když postoj francouzských politik , 

intelektuál  a médií formoval názory québecké spole nosti, kterou pak 

musela vzít federální administrativa v potaz.  

 

Ve ejné projevy québeckých elit je ob as t žké rozlišit od 

intelektuálního a politického diskurzu ve Francii. Québecké ve ejné mín ní a 

postoj elit totiž de facto kopírují vývoj ve francouzsky mluvící Evrop . 

Jelikož francouzská média jednotn  a velice siln  zastávala postoje proti 

válce v Iráku, ovliv ovala tím velké množství svých tená . A vzhledem 

k tomu, že autorita Le Monde a dalších tišt ných i audiovizuálních médií je 

respektována i ve francouzsky mluvící Severní Americe, formování názor  

na válku probíhalo u b žných Francouz  a Québe an  velmi podobn . Kv li 

jazykové barié e jsou Québe ané vystaveni mnohem mén  americkému a 

anglicky psanému tisku, naopak pro dopln ní informací tou francouzské 

noviny a podléhají tedy francouzskému pohledu na mezinárodní d ní.142 

 

Je též možné si položit otázku, která ze dvou výše zmín ných cest 

isp la více k finálnímu kanadskému rozhodnutí. Québe tí akademici Anne 

Legaréová a Frédéric Bastien se v odpov di na ni neshodnou. Dle prvn  

jmenované se privilegovaným partnerem Francie po roce 1995 postupn  

stává Ottawa, Kanada by prý nebýt francouzského tlaku pravd podobn  

ustoupila americké rozhodnosti, nehled  na pozici ve ejného mín ní 

                                                        
140 Legaré (2003), str. 202. 
141 Lachapelle, str. 915. 
142 Haglund, str. 83. 
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v Québecu.143 Naopak Bastien pochybuje o tom, že ú ast i neú ast Kanady 

v iráckém tažení byla pro Francii skute  tak zásadní, jak tvrdí mnozí další 

auto i.144 P es francouzsko-kanadské sblížení Pa íž stále chápe Kanadu 

spole  se Spojeným královstvím jako sou ást anglosféry, která je ve svých 

zahrani -politických pozicích blízká Spojeným stát m.  

 

Bastien narozdíl od Legaréové pochybuje, že by se irácká krize 

mohla stát momentem, který by dokázal na dlouhou dobu skute  sblížit 

tyto dv  zem , protože ve vztahu Francie a Kanady p edstavuje spíše 

krátkodobou záležitost. Bastien v í, že Francouzi nejsou tak cyni tí, aby 

opustili koncept dlouhodobé podpory Québe an  kv li tomu i onomu 

mezinárodnímu tématu, protože zárove  nev í, že by federální vláda 

organizovala sm nný obchod vým nou za francouzskou rezignaci na své 

zájmy v Québecu.145 Jelikož realistické teorie p edpokládají, že je Francie ve 

své zahrani ní politice racionální a pragmatická spíše než idealistická, tak 

z dlouhodobého hlediska by došlo ke snížení její moci, pokud by podporu 

frankofonnímu obyvatelstvu v severní Americe sm nila za souhlasné 

stanovisko Kanady v irácké krizi. Francie si nem že být jistá, že se p i další 

podobné krizi Kanada op t postaví na její stranu, pokud nap íklad v Ottaw  

dojde ke zm  vlády.  

 

Zkušenost navíc ukazuje, že vztahy mezi Pa íží, Québecem a 

Ottawou nemusí být vždy nutn  triangulární. To znamená, že vývoj 

francouzsko-kanadských vztah  nemusí mít nutn  spojitost s t mi 

francouzsko-québeckými. Nap íklad v sedmdesátých letech Georges 

Pompidou provád l pokusné jaderné výbuchy, které byly Kanadou 

odsouzeny. Prezident však nem l v zájmu sm šovat problémy, a proto 

odmítal na federální vládu vyvíjet nátlak tím, že by ješt  ostentativn ji 

podporoval québecké separatisty.146 

 
                                                        

143 Legaré (2003), str. 202. 
144 Bastien a, str. 235. 
145 Ibid., str. 236. 
146 Ibid., str. 236. 
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Jako protiklad války v Iráku m žeme uvést operaci v Afghánistánu, 

která byla ústy prezidenta Sarkozyho ozna ena za legitimní, protože je 

založena na p irozeném právu Ameri an  na obranu své vlasti.147 Navzdory 

ur ité ostražitosti a nezávislosti své zahrani ní politiky se Francie stále 

považuje za nejstaršího spojence USA. I p es opozici v antimilitaristickém 

Québecu se federální vláda rozhodla Spojené státy podpo it, protože tak 

inilo i Spojené království a Francie. Pokud mezi Londýnem, Pa íží a 

Washingtonem dojde ke shod  na n jakém d ležitém mezinárodním 

podniku, Ottawa zachová pro svou zahrani ní politiku typickou 

transatlantickou solidaritu a k této koalici se p ipojí.148 Francie tak m že 

v n kterých zásadních momentech ovliv ovat zásadní pozice Kanady p i 

definici zahrani ní politiky díky federální citlivosti na shod  mezi západními 

spojenci. V p ípad  afghánského tažení p íliš nezklame ani svého 

québeckého spojence, protože tato operace vyvolává menší kontroverze než 

Irák. 

 

8. Vztahy mezi Pa íží, Québecem, Ottawou a 

Washingtonem 

 
Hlavním ú elem této diplomové práce je objasnit roli Québecu ve 

francouzské zahrani ní politice a analyzovat triangulární vztahy. Dobrat se 

správného výsledku je však možné pouze, pokud zahrneme další prom nnou 

a tou je role Spojených stát  amerických. P ípadová studie francouzsko-

amerických vztah  m že mít v deckou hodnotu sama o sob  a 

pravd podobn  by se jednalo o studii instrumentální, která by obohatila 

teorii gaullismu anebo post-gaullismu. Autor této diplomové práce má však 

za to, že francouzskou severoamerickou politiku je nutno brát jako celek. 

Když Pa íž definovala své vztahy s Ottawou a Québecem, nep ímo tak 

ovliv ovala i své vztahy s Washingtonem. 

 

                                                        
147 Massie, str. 127 
148 Ibid., str. 127. 
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Francie se obávala maximalizace moci USA na severoamerickém 

kontinentu, ke které by mohlo dojít, pokud by se Kanada a Québec staly 

americkými satelity i zónami vlivu. Proto Francie nepodporuje integra ní 

projekty na druhé stran  Atlantiku a d sí se situace, ve které by Kanada 

ijala za svou m nu americký dolar a došlo by k tzv. dolarizaci Québecu.149 

Všechny francouzské akce v severní Americe mají proto zabránit realizaci 

tohoto erného scéná e. Existuje zde teoretická možnost v podob  vytvo ení 

dvou mocenských pól  – francouzsky a anglicky mluvícího. Již Charles de 

Gaulle vládnoucí v dob  probíhající dekolonizace p edpokládal, že se 

Québec jednoho dne osamostatní a v této perspektiv  generál i jednal.150  

 

Nic nenazna uje, že by se obsah zahrani ní politiky nezávislého 

Québecu do zna né míry lišil od politiky Kanady. Je nicmén  

pravd podobné, že by se nezávislý Québec stal blízkým spojencem Francie, 

což by do velké míry mohlo iritovat USA, protože by na jejich hranicích 

vznikl stát, ve kterém by intelektuální elity koketovaly 

s antiamerikanismem.151 Na druhou stranu ani Francie si nem že není jistá 

tím, že by zahrani ní politika nového státu nastavila podobnou orientaci jako 

evropské zem .152 Pokud by Québec získal suverenitu, vzrostla by jiná 

hrozba, že by se zbytek Kanady n jakým zp sobem p idružil ke Spojeným 

stát m.153 Od konce devadesátých let tak ve francouzských reflexích za íná 

evažovat p edstava, ve které by nezávislý Québec paradoxn  vedl 

k nár stu moci USA, emuž Francie musí zabránit, protože tato situace by 

zastínila výhody spojené se vznikem vysp lého v tšinov  francouzsky 

mluvícího nezávislého státu. Dle Anne Légaréové proto za aly pa ížské elity 

it tomu, že udržení frankofonního Québecu v rámci Kanady podpo í 

kanadskou kulturní diverzitu a zajistí tak v tší autonomii federální vlády na 

USA a udrží mocenské pom ry v regionu v rovnováze.154 

 
                                                        

149 Legaré (2003), str. 190, 191. 
150 Bastien b, str. 14. 
151 Belanger. 
152 Legaré (2003), str. 202. 
153 Bastien b, str. 14. 
154 Legaré (2003), str. 198. 
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8.1 Diaspora 

 

Dle Haglundovy interpretace m že být dokonce p ítomnost 

frankofonního momentu ve v tšinovém anglosaském prost edí pro 

francouzskou zahrani ní politiku p ínosná. Tento autor si klade otázku, zdali 

je na Québe any možné nahlížet jako na francouzskou diasporu, která hájí 

zájmy Francie v severní Americe, stejn , jako na židy lobbující za zájmy 

Izraele v USA. Jelikož všichni francouzsky mluvící Evropané, kte í se 

v minulých staletích odebrali do severní Ameriky, migrovali z jazykových 

vod  do francouzské Kanady, krom  Québecu se v severní Americe 

nevytvo ila žádná jiná francouzská diaspora, což znesnad ovalo 

francouzskou komunikaci s USA a podkopávalo francouzské strategické 

zájmy, protože zemi chyb l prost edník s americkým pasem.155 Jednalo se o 

velkou nevýhodu, protože ostatní zejména evropské národy tuto diasporu 

li, krom  již zmín ných žid  nap íklad Italové i Irové. 

 

Kritérium diaspory tak mohli v minulosti splnit práv  jen francouzští 

Kana ané, nicmén  ur it  nep edstavovali použitelnou diasporu, pokud jde 

o francouzské globální zájmy. V historii obou sv tových válek, kdy 

k francouzskému vít zství významn  p isp ly severoamerické mocnosti, 

zejména USA, protivále  nalad ní francouzští Kana ané preferovali 

izolaci, než aby pomohli své bývalé vlasti.156 Situaci zm nila až Klidná 

revoluce probíhající cca v letech 1960 – 1966, která francouzské Kana any 

transformovala na Québe any. Páté francouzské republice pak byli tito lidé 

užite jší než p edcházejícím režim m. Haglund pak tvrdí, že gaullistická 

podpora Québecu a de facto vm šování se do vnit ních záležitostí Kanady 

nem lo za primární cíl narušit autoritu federální vlády, posouvat kup edu 

Frankofonní hnutí i nechat vzniknout novému samostatnému státu 

v Severní Americe. Dle Haglunda gaullisté svou politikou zejména sledovali 

narušení vztah  mezi anglosaskými mocnostmi, krom  Kanady také 

Spojených stát  a také Spojeného království, jelikož až do roku 1982 nebyla 
                                                        

155 Haglund, str. 89. 
156 Ibid., str. 91. 
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Kanada pln  suvérenní.157 V roce 2003 se pak tato kultivovaná diaspora 

ukázala být velmi užite ná, nebo  to bylo v dob , kdy Francie vedla opozici 

proti americkému tažení do Iráku a Québec jí pomohl p enést pochybnosti o 

této válce i do Severní Ameriky.158 

 

Tyto úvahy, jakkoliv mohou být nadsazené, mají vliv na 

francouzskou severoamerickou politiku a zejména její kanadské a americké 

reflexe. French connection již není chápána pouze v souvislosti s jednou 

mezinárodní krizí, ale je na ni pohlíženo z širší dlouhodobé perspektivy 

onoho kulturního vyza ování. Francie tak na severoamerický kontinent 

prost ednictvím québeckých intelektuál  a médií nep ináší jen sv j pohled 

na globalizaci, módní levicový anti-neoliberalismus a tzv. p átelský anti-

amerikanismus, který nechápe USA jako protivníka, ale spíše se snaží o 

kritickou reflexi americké politiky.159 Navíc, jak je nazna eno v nadpisu a 

prvním odstavci této kapitoly, všechny ty i póly na sebe navzájem p sobí. 

Politika USA v i Kanad  tak ovliv uje francouzskou zahrani ní politiku, 

zejména v i Québecu. P átelství s Kanadou p edstavuje pro Francii alianci 

z rozumu, zatímco p átelství mezi Francií a Québecem je up ímn jší. 

Francouzi poci ují v i Québe an m jisté sympatie, které se v realistickém 

vid ní sv ta p etavují do ochrany mocenských zájm . I proto nevidí 

Francouzi rádi québecké sbližování se Spojenými státy, jelikož ho chápou 

jako ohrožení svého vlivu.160 

 

9. Spole né hodnoty 
 

V minulém odstavci autor uvedl, že Francouzi cítí v i Québecu 

sympatie. Francie je totiž p esv ena, že komunikace je pouze jedna 

z mnoha rolí francouzského jazyka a že frankofonní národy tak spojuje ješt  

co více. Francie má pocit, že mezi ní a Québecem existuje kulturní 

                                                        
157 Haglund, str. 91. 
158 Ibid., str. 91. 
159 Ibid., str. 83. 
160 Legaré (2003), str. 188, 193. 
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spojení, Francouzi poci ují v Québecu stopy své tradice, vlivu a také sv tové 

ležitosti staré Francie.161 Pa íž rovn ž považuje za d ležité, že Francouzi i 

Québe ané vyznávají stejné hodnoty – sociální zodpov dnost státu, centrální 

roli státu v politice anebo náboženskou nezávislost (laïcité) ve ejných 

institucí.162 Francouzi si jsou v domi toho, že tyto hodnoty nesdílí anglicky 

hovo ící obyvatelé Severní Ameriky, kde je na zodpov dnost jednotlivce 

kladen mnohem vyšší d raz a kde náboženská p íslušnost politik  hraje v tší 

roli. Proto Pa íž chápe Québec jako ostrov, na kterém je nahlížení na sv t 

podobné jako ve Francii a který zabra uje, aby se pohled Spojených stát  

rozší il na celý kontinent. 

 

Na druhou stranu již bylo zmín no, že québecká spole nost má 

charakter evropsko-severoamerický. Ne ve všech tématech se tak provincie 

shodne s Pa íží, nap íklad v aktuální otázce integrace imigrant  Québec 

ijal za svou multikulturní politiku platnou v celé Kanad , je zd raz ováno 

právo muslimských žen nosit burku a nikáb. Tento postoj se velmi liší od 

asimila ního p ístupu, který je v sou asné dob  v kurzu v Evrop . 

 

10. Francouzský pohled na québeckou suverenitu po 

roce 1995 
 

V úvodní hypotéze autor této práce uvedl, že Francie p estala po 

výh e federalist  ve druhém referendu v it, že se Québec jednoho dne m že 

stát samostatným státem. Diskurz francouzských politik  se m ní, 

nep edpokládají, že by Québe ané mohli získat svrchovanost. Hypotéza 

edpokládá, že Francie za íná považovat za d ležit jší pro ochranu svých 

zájm  spolupráci s Kanadou. Nicmén  v této fázi je nutné oba dva tyto 

aspekty odd lit a studovat podrobn  pouze jednu ást, tedy jak se prom nil 

pohled Francie na eventuální možnost získání suverenity. Podobn  jako 

                                                        
161 Legaré (2003), str. 194. 
162 Ibid., str. 191. 
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v dalších otázkách triangulárních vztah  existují v literatu e dva proudy 

zastávající odlišné názory. 

 

Ten první zd raz uje ztrátu francouzského zájmu o québeckou 

svrchovanost. Na konci devadesátých let by se v Pa íži mohlo zdát, že 

québecká otázka p estala mnoho politik  zajímat, protože docházelo 

k neshodám v samotném suverenistickém hnutí. Francie nepovažovala 

problematiku referenda i samostatnosti za aktuální.163 Skeptici tvrdí, že 

Pa íž nemá žádný zájem na rozd lení Kanady, protože by tím byl oslaben 

její spojenec.164 Pokud byly mezinárodní zájmy Kanady a Québecu 

v konfliktu, nebyla mimo Francophonii Québecu ze strany Pa íže poskytnuta 

kýžená podpora.165 Na druhou stranu, metodologie nám neumož uje 

uspokojiv  odpov t na otázku, jak moc mohla Francie podporovat Québec 

mimo Francophonii. V jiných mezinárodních organizacích a p i jednání 

s ostatními státy nemá Francie dostate nou moc pro prosazení toho, aby 

s Québecem bylo zacházeno jako se samostatným státem. 

 

Je možné íci, že reorientace na Kanadu probíhá kontinuáln  

s celkovou revizí francouzské zahrani ní politiky, kdy Jacques Chirac 

postupn  opouští sm r vyty ený Charlesem de Gaullem, který francouzskou 

politiku spíše podn coval k zasazování se o nezávislost Québecu. Francie 

tedy m ní sm r a s ním i slovník, gaullistické ozna ení Québe an  jako 

kanadští Francouzi nahrazuje pojmy, které respektují federální vládu. 

Jednotná Kanada je nyní chápána jako ideální forma koexistence.166 Tuto 

zm nu reflektuje i již zmín ný Chirac v projev, ve kterém kvitoval 

Chrétionovo úsilí o nové potvrzení paktu, díky kterému vznikla Kanada. Dle 

québeckých suverenistických intelektuál  tak Chirac nep ímo podpo il 

federální zákon z roku 2000 o srozumitelnosti referenda. Tento zákon dává 

federálnímu parlamentu právo rozhodnout, zda je otázka položená 

v referendu dostate  srozumitelná a zda je výsledek referenda dostate  
                                                        

163 Drohan. 
164 Legaré (2003), str. 202. 
165 Molinaro, str. 247. 
166 Legaré (2005), str. 91. 
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jasný.167 Zákon se tak vydává do metodologicky t žko uchopitelné oblasti, 

ve které by lenové parlamentu m li zkoumat, do jaké míry srozumitelnost 

otázky ovlivnila výsledek. 

 

Prezident v hold Chrétienovu úsilí o znovu sjednocení Kanady a tedy 

nep ímo i výše zmín né zásadní, ale vágní norm  dle Québe an  potvrzuje 

prom nu Chiracova osobního názoru na postavení frankofonní provincie ve 

sv  a s tím spojenou prom nu názoru ásti francouzských gaullistických 

elit. Sám Chirac v sedmdesátých letech, když byl p edsedou vlády v é e 

prezidenta Giscarda, prohlásil, že Francie ud lá vše, co si Québe ané p ejí, 

aby jim pomohla posílit jejich postavení. Pozd ji se v roli starosty Pa íže 

kolikrát setkal s leadery suverenist .168 O tvrtstoletí pozd ji je nicmén  

patrné, že Francie s Chiracem v ele p ehodnotila své chápání québecké 

reality a svých vztah  s Québecem, a již není sama ochotna bojovat za 

emancipaci québeckého národa a za posilování jeho pozice v rámci Severní 

Ameriky.169 

 

Sama Légaréová jako reprezentantka skeptik , pokud se jedná o 

francouzsko-québecké vztahy, pak sv j názor ale áste  koriguje, když 

ipouští, že diplomatická pozice Pa íže je ambivalentní. Konzulové 

v Québecu nejsou nenaklon ni otázce suverenity, kdežto do Ottawy jsou 

jmenováni velvyslanci, kte í prosazují kanadskou jednotu. Pa íž tak aplikuje 

dvojí diplomacii, která má na jedné stran  udržet francouzsko-québecké 

átelství, když provincii zaru uje jako nesuverénnímu aktérovi rozdílný 

diplomatický statut, ale na druhé stran  ochra uje francouzské zájmy 

plynoucí z kanadské duality.170 

 

Mezi akademiky však existuje i druhý proud, který na vývoj 

francouzsko-québeckých vztah  nahlíží pozitivn ji. Bastien sice tvrdí, že ve 

dvacátém prvním století nepat í do programu francouzské vlády podpora 
                                                        

167 „L’hommage de Jacques Chirac...“ 
168 Bosher, str. 71. 
169 „L’hommage de Jacques Chirac...“ 
170 Legaré (2003), str. 200. 
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québecké suverenit , ale o nic více ani podpora federalismu. Je možné, že 

jednotliví francouzští politici budou podporovat tu i onu formu vnit ního 

uspo ádání. Nic nenasv uje tomu, že by Francie nepodpo ila Québec, 

pokud by se jeho ob ané sami rozhodli p ekro it práh a vyhlásit nezávislost 

na Kanad .171 Dosv ují to i výroky jednotlivých francouzských politik . 

Alain Juppé, který zastával mnoho funkcí v pravicových vládách a 

v Québecu i žil, v roce 1996 prohlásil, že Francie vždy bude stát po boku 

Québecu i v p ípad  dalšího referenda. V roce 1997 Chirac potvrdil, že 

Québec stále m že spoléhat na p átelství a solidaritu Francie. To samé 

zopakoval i Lionel Jospin, socialistický premiér v dob  t etí kohabitace, a 

Chirac znovu v roce 2000.172 I v roce 2003 se francouzský prezident ú astnil 

ve e v soukromé rezidenci nov  zvoleného québeckého premiéra Jeana 

Charesta. Není p íliš asté, aby se hlava Francie setkávala soukrom  s v dci 

nesuverénních stát .173 Podle t chto gest by se mohlo zdát, že se po roce 

1995 vlastn  nic nezm nilo, Legaréová však deklarace francouzských 

politických p edstavitel  považuje za cynické a neodpovídající skute nému 

stavu v cí.174 

 

Pokud bychom dali za pravdu Legaréové, události po roce 1995 by 

edstavovaly naprostý zvrat oproti politice, kterou Francie vedla za 

posledních t icet let. I sama autorka p ipouští, že pokud by privilegované 

partnerství mezi Pa íží a Québecem nahradilo partnerství mezi Pa íží a 

Ottawou, tato tendence by se projevila rovn ž v sektoriálních politikách, ale 

nic takového se nestalo.175 A koliv je možné, že p edstavitelé Francie v etn  

rných gaulllist  ztratili víru v to, že Québec se jednoho dne stane 

samostatným státem, tak spolupráce na intenzivn jší úrovni probíhá stále 

s frankofonní provincií a vztahy mezi francouzskými a québeckými 

edstaviteli jsou v elejší. Bosher dokonce píše, že i ve druhé polovin  

devadesátých let prý Francouzi nadále s Québe any konspirují proti 

                                                        
171 Bastien a, str. 234. 
172 Ibid., str. 237. 
173 „Charest reçoit Chirac à dîner.“ 
174 Bastien a, str. 238. 
175 Ibid., str. 232. 
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federální Kanad . Sv j zájem Francie vyjád ila i v roce 1997 hojnou 

ítomností v Québecu p i odhalení sochy Charlese de Gaulla na po et 

icátého výro í jeho návšt vy, p i které pronesl  žije svobodný Québec.176 

 

Autor této diplomové práce sice pochybuje, že by francouzští 

edstavitelé p ipravovali konspiraci, nicmén  n které události potvrzují, že 

ne všichni gaullisté se vzdali myšlenky na suverénní Québec. A koliv 

Jacques Chirac b hem svých prezidentských mandát  postupn  upoušt l od 

princip  prosazovaných de Gaullem, ve francouzské politice a státní správ  

stále z stalo dostate né množství lidí, kte í se nedomnívají, že tyto kroky 

povedou k posílení národního zájmu Francie. Mezi takové muže pat í již 

zmi ovaný Philippe Séguin, který ve funkci p edsedy Národního 

shromážd ní v roce 1996 uvítal ve francouzském parlamentu Luciena 

Boucharda, québeckého suverenistického premiéra, jako hlavu státu. 

Solidarita  s  Québe any  se  projeví  i  u  reflexe  již  zmi ovaného  zákona  o  

srozumitelnosti referenda. Normu p ísn  odsoudil nap íklad Pierre-André 

Wiltzer, pozd ji ministr Chiracovy vlády zodpov dný za rozvojovou politiku 

a Francophonii, který ji ozna il za hazardní právní konstrukt. Dokonce i 

francouzská levice se shodla na tom, že ú elem nového zákona bylo 

potla ení svobody projevu a práva na sebeur ení francouzsky mluvící 

komunity.177 

 

11. Francouzsko-québecká spolupráce ve dvacátém 

prvním století 

 
Francie si za vlády Charlese de Gaulla vybrala Québec za svého 

privilegovaného zahrani ního partnera a navzdory všem p tkám a zvrat m 

na p elomu devadesátých let a první dekády našeho století sv j výb r 

nezm nila.178 Francie neuzav ela v tší množství mezinárodních dohod 

                                                        
176 Bosher, str. 126, 244. 
177 „L’hommage de Jacques Chirac...“ 
178 Bastien a, str. 226. 
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s žádnou jinou zemí sv ta a p es sblížení s federální vládou nep estala 

podporovat mezinárodní ambice Québecu. Speciální statut, který Pa íž 

frankofonní provincii zaru uje, je v porovnání s ostatními zem mi unikátní. 

Na druhou stranu symbolická hodnota uzav ených smluv mnohdy zasti uje 

jejich obsah a Francie nedokázala p esv it žádnou jinou zemi sv ta, aby 

québecká vláda získala podobné zacházení.179 N kolik desítek let intenzivní 

francouzské diplomatické ofenzívy nedokázalo zm nit postoj žádného jiného 

státu, což nechává mnohé pochybovat, zdali by kdy Francie dokázala 

esv it ostatní zem , aby uznali suverenitu frankofonní provincie, kdyby 

se tak Québe ané sami rozhodli. 

 

To Pa íž nicmén  neodradilo, aby na Québec kulturn  vyza ovala a 

spolupracovala v oblasti školství a kultury. Kooperuje tak množství institucí, 

nap íklad audiovizuální stanice, orchestry, mládežnické organizace. 

Spole  se po ádají velkolepé výstavy a festivaly v obou nejv tších 

frankofonních metropolích sv ta, Pa íži a Montréalu.180 V posledních letech 

se rozvíjí i meziuniverzitní spolupráce, jež je sice financována federální 

vládou, které kanadská Ústava zaru uje právo utrácet, ale z této kooperace 

profitují zejména québecké instituce nacházející partnerství za Atlantikem.181 

Ani jedna ze stran nedovolila, aby vzájemné rozep e ohrozily investice do 

vzd lání, v dy a výzkumu. Byly vytvo eny další orgány, nap íklad komise 

historik  zabývající se spole nými vzpomínkami Québe an  anebo komise 

organizující sout že pro st edoškoláky, ve kterých mají tito mladí lidé za 

úkol tvo it literární díla o st etávání francouzské a québecké kultury. Tento 

projekt fungoval tak dob e, že jeho obdobu Francie zavedla i 

s N meckem.182 Jedním z mnoha mezivládních orgán , založených již v roce 

1968, je i Office franco-québecois pour la jeunesse. Navzdory nevinn  

zn jícímu jménu Francie umožnila Québecu v rámci tohoto orgánu 

navazovat vztahy i s aktéry mimo Frankofonní prostor, nap íklad od roku 

2003 navazovat obchodní vztahy v Mexiku, aniž by k tomu m la zapot ebí 

                                                        
179 Molinaro, str. 243, 244. 
180 Bastien a, str. 207, 208, 209. 
181 Ibid., str. 233. 
182 Ibid., str. 210, 211. 
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zprost edkování federální vládou tak jako ostatní provincie.183 I  b hem  

druhého mandátu Jacquesa Chiraca tak Pa íž stimulovala mezinárodní 

rozm r québecké politiky. 

 

Všech t chto aktivit se ú astní velké množství ob an , vzájemná 

interakce obyvatel se pohybuje na vysoké úrovni. I když p ijde Francouz m 

québecký p ízvuk úsm vný a n které lingvistické výrazy zvláštní a navzdory 

tomu, že považují Québe any za áste  amerikanizované p íbuzné 

odn kud zdaleka, vnímají je p esto jako bratrský národ. To ostatn  nep estal 

popírat ani prezident Sarkozy. 

 

Je možné se ptát, pro  Francie neobešla Québec a neuzavírala tyto 

dohody p ímo s federální vládou. Odpov  je nutné hledat p ímo v kanadské 

Ústav  z roku 1867, která z pohledu devatenáctého století marginální 

pravomoci v oblasti kultury, školství a také zdravotnictví sv ila natrvalo 

provinciím. V oblastech, které považuje Pa íž ve své zahrani ní politice za 

klí ové pro ochranu svých zájm , tak spolupráce s Ottawou nefunguje. 

Jelikož má federální vláda v t chto otázkách minimální pravomoci, tak 

nep edstavuje pro francouzské politiky rovnocenné partnery a Francouzi tak 

musejí jednat p ímo se zástupci Québecu.184 Navíc, konzervativní vlády 

nikdy nespat ovaly užitek v zasahování do t chto pravomocí provincií. 

 

12. Nástup Harperovy konzervativní vlády 

 
12.1 Harper a Chirac 

 

edešlé kapitoly s výjimkou pojednání o Francophonii se zabývaly 

triangulárními vztahy p edevším v dob  vlády liberálních kanadských 

premiér  Chrétiena a Martina. V únoru 2006 se nicmén  v Ottaw  po t inácti 

letech liberální vlády dostává k moci Kanadská konzervativní strana 
                                                        

183 Bastien a, str. 216. 
184 Ibid., str. 267. 
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Stephena Harpera. N které aspekty politiky konzervativc  mají dlouhodobý 

vliv na podobu triangulárních vztah . Podobn  jako Mulroney neklade 

Harper takový d raz na jednotu Kanady jako Trudeau i Chrétien. Ottaw  

tak p estává vadit, že provincie jednají v mezinárodních otázkách 

v oblastech svých kompetencí samostatn , Harper tak implicitn  uznává 

doktrínu Gérin-Lajoie.185 Na druhou stranu se v prvních m sících vztahy 

s Pa íží zna  ochladí, porovnají-li se s pouty, které mezi sebou m li Chirac 

a Chrétien. Harper se pár m síc  po svém zvolení vydal na oficiální 

návšt vu do Francie, ale noviná i to tém  nezaznamenali, což p edstavuje 

velký kontrast s poslední Chrétienovou cestou.186 

 

Nový tandem se neshodl ani v dalších mezinárodních otázkách, 

nap íklad izraelská intervence proti Hizballáhu v Libanonu v roce 2006 je 

Francií odsouzena, zatímco Kanada ji podpo ila. Francii také vadí chladný 

kanadský p ístup k napl ování Kjótského protokolu.187 A koliv dochází 

k relativnímu uklidn ní triangulárních vztah , Francie cítí ohrožení svých 

zájm  v Severní Americe. Federální zahrani ní politika se totiž za íná 

ibližovat prioritám americké administrativy, což Francii zneklid uje. 

 

12.2 Sarkozyho mandát 

 

Zásadní obrat do triangulárních vztah  p inesl bývalý francouzský 

prezident Nicolas Sarkozy, který na p elomu let 2008 a 2009 formuloval 

svou novou politiku. „Up ímn , ani vm šování, ani lhostejnost, to není m j 

šálek aje,“ prohlásil Sarkozy, když p edával v únoru 2009 federalistickému 

québeckému premiérovi Charestovi ád estné legie.188 Zm na této doktríny 

byla ve Francii tabu, o kterém si nikdo do té doby nedovolil diskutovat. Dle 

Sarkozyho sv t zasažený krizí nepot ebuje rozd lování, nenávist, ale hlavní 

poselství Frankofonních zemí by m ly být jednota, porozum ní, otev enost a 

                                                        
185 Bastien a, str. 221. 
186 Rioux a. 
187 Ibid. 
188 Chouinard. 
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tolerance.189 V narážce na québecký separatismus Sarkozy rovn ž zmínil, že 

Francie by m la odmítnout sektá ství, uzav enost do sebe a definování své 

identity v opozici k ostatním.190 

 

Radikální zm nu tohoto diskurzu je nutno chápat v rámci širšího 

kontextu, kdy m l Sarkozy v plánu celkov  reformovat Francii, nejen ve 

vnit ní politice, ale i v zahrani ní. Vymezuje se ke gaullismu, znovu definuje 

nap íklad francouzský vztah k Izraeli, USA i NATO. Hospodá ská krize 

Francii také nutí k hledání nových recept  a m ní jeho pojetí politiky, 

v Severní Americe Sarkozy nachází privilegovaného partnera v Kanad , 

kterou krize z roku 2008 zasáhla mén  než Evropu i USA a která se stává 

pro ostatní zem  vzorem. 

 

Toto velice ostré a jasné vyjád ení francouzského prezidenta 

edstavovalo zásadní obrat ve francouzské zahrani ní politice, ale vyvolalo 

množství reakcí, které následn  donutily prezidenta Sarkozyho své výroky 

zmírnit. Socialisté, kte í p ijali p vodn  gaullistickou doktrínu ani 

vm šování ani lhostejnost za svou, kritizovali fakt, že takto zásadní posun 

nebyl diskutován v Národním shromážd ní, Sarkozy prý iní velkou chybu, 

když Québecu a obecn  Frankofonnímu hnutí nev nuje dostate nou 

pozornost.191 Dle význa ného socialistického politika Pierra Moscoviciho 

není úkolem Francouz , aby Québe an m íkali, zdali si mají vybrat 

suverenitu anebo být sou ástí federace. Svrchovanost není možné považovat 

za uzavírání se do sebe i sektá ství, ale politickou volbu, která náleží 

Québe an m. Jakkoliv se frankofonní provincie rozhodne, Francie by ji 

la v této volb  podpo it.192 

 

Nicmén  nelze konstatovat, že by v adách parlamentní v tšiny 

panoval plný souhlas s touto zm nou. Množství vlivných gaullist , kte í byli 

leny vládní strany UMP, stále považovali n které principy zahrani ní 
                                                        

189 Chouinard. 
190 Ibid. 
191 Rioux c, Bloche. 
192 Rioux b, Rioux c. 
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politiky, které Francii dal do vínku zakladatel páté republiky za 

nedotknutelné. Proto se ani v pravé ásti politického spektra nedostalo 

Sarkozyho výrok m velkého porozum ní. Narozdíl od Charlese de Gaulla 

nedisponoval Nicolas Sarkozy takovou autoritou, aby se zahrani ní politika 

Pa íže ídila pouze jeho názory. Ve Francii se formuje složitý kompromis 

z debat vládních, ale i opozi ních politik , vysokých ú edník , noviná , 

akademik  a intelektuál , kte í, jak íká v Québecu oblíbený francouzský 

filozof Michel Foucault, jsou tady od toho, aby formulovali názory t ch, 

kte í na to nemají intelektuální kapacitu. Tato široká názorová základna není 

nutn  v rozporu s realistickými teoriemi, protože tito Francouzi jist  mají na 

mysli národní zájem republiky, hledají snad jen onen neorealistický 

automatický signál. 

 

Sarkozyho projev, ve kterém hovo il o sektá ství, však nebyl ur en 

Francouz m, ba ani suverenistickým Québe an m, prezident jej adresoval 

zejména federalist m v Québecu i ve zbytku Kanady. Sarkozy se zasazoval o 

potvrzení svého spojenectví s Kanadou v reakci na sbližování Stephena 

Harpera a George W. Bushe, emuž Francie cht la zabránit. Dle analýzy 

Christiana Riouxe, pa ížského dopisovatele québeckého deníku Le Devoir, 

byla ale tato taktika p edem odsouzena k neúsp chu. Rioux má za to, že 

federální vláda udržovala dobré vztahy s Francií zejména proto, aby oslabila 

osu Pa íž – Québec, a proto paradoxn  francouzsko-kanadské vztahy 

nemohou být na dobré úrovni, pokud Francie nebude zárove  udržovat 

privilegovaná pouta s frankofonní provincií.193 

 

V Sarkozyho é e ale Pa íž ne iní žádné zásadní kroky pro znovu 

nastartování dobrých vzájemných vztah  s Québecem. Po odchodu de Gaulla 

Francie ve vysoké politice z ídkakdy bránila québecká privilegia, aniž by o 

to byla požádána samotným Québecem. Kdykoliv tedy québecká vláda 

im la Francii, aby ve své politice reflektovala québecké zájmy, vyvolalo to 

federální diplomatickou protiofenzivu s cílem podpo it osu Pa íž – Ottawa. 

Na druhou stranu dynamika triangulárních vztah  m že být i utlumována. 
                                                        

193 Rioux a. 
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Od doby p íchodu Jeana Charesta do k esla premiéra v roce 2003 nedostaly 

francouzsko-québecké vztahy žádný významný impuls.194 Nerozvíjely se tak 

jako v minulých desetiletích, privilegované partnerství postupn  ochabovalo. 

Prezident Sarkozy m l za to, že jej m že nahradit siln jším poutem 

s Ottawou, ale pro konzervativní vládu p edstavuje zajímav jšího partnera 

Washington. 

 

Jelikož se federální Harperova vláda nestrachuje o jednotu Kanady, 

vzhledem k tomu, že intenzivní francouzsko-québeckou spolupráci 

v sektoriálních politikách nepovažuje vláda v Ottaw  za riziko, vezme-li se 

dále v úvahu, že implicitn  uznává doktrínu Gérin-Lajoie vykonávanou 

federalistickou québeckou vládou, a protože Harper nepovažuje 

multilaterální ešení za st edobod kanadské zahrani ní politiky orientované 

spíše na Ameriku a na Asii, Nicolas Sarkozy nemá šanci dosáhnout 

vyrovnaného francouzsko-kanadského partnerství. Ani jeho výroky 

kritizující québecký separatismus nebyly ottawskými politiky docen ny. 

 

13. Hospodá ské vztahy 

 
Nicolas Sarkozy se b hem svého mandátu soust edil na ekonomická 

témata. Tuto tendenci ješt  zesílil nástup ekonomické krize v roce 2008. 

Realita hospodá ských pout pom že osv tlit Sarkozyho reflexi vztah  

s Québecem a Ottawou. Pro Francii, orientující se na jadernou energii, vždy 

hrály d ležitou roli velké kanadské zásoby uranu. Proto byly ob  zem  

považovány za komplementární, jedna dodává suroviny, které druhá 

pot ebuje.195 V Kanad  pat í Francii místo druhého nejv tšího zahrani ního 

investora s podílem deseti procent, zaostává více než šestkrát za Spojenými 

státy, které p edstavují celých šedesát ty i procent veškerých investic. 

Aktivita velkých francouzských firem je zastoupena ve všech kanadských 
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provinciích.196 Jak již bylo uvedeno d íve, Kanada p edstavovala svým 

vyrovnaným rozpo tem a odoláváním ekonomické krizi pro Francii vzor. Na 

druhou stranu, Kanada recesi nepocítila zejména díky velkému množství 

nerostných surovin. 

 

Naproti tomu Québec nep edstavoval pro Sarkozyho v ekonomických 

otázkách partnera, protože historické, kulturní a emo ní vazby se nikdy 

netransformovaly ve vztahy ekonomické, jak by se dalo o ekávat.197 Pokud 

jde o francouzské firmy, v Québecu jsou p ítomny zejména malé a st ední 

podniky, které nemají ve francouzském hospodá ství takovou roli jako 

v Itálii i N mecku.198 Ob  dv  zem  pro sebe nejsou vzájemn  p íliš 

ležité, Québec obchoduje spíše s ostatními provinciemi a USA, Francie 

pak s Evropou.199 

 

Záv r 

 
Chirac na konci roku 2003 a Sarkozy o p t let pozd ji sice dali 

symbolicky a z hlediska realismu racionáln  najevo, že je v národním zájmu 

Francie p stovat dobré vztahy s federální vládou, ale zárove  nikdy 

nep ehodnotili nutnost úzké a intenzivní spolupráce s Québecem v oblasti 

jeho výsostných kompetencí – kultury a vzd lání. Jelikož má pro 

francouzskou zahrani ní politiku možnost kulturního vyza ování ve 

francouzštin  prvo adý význam, Québec musí vždy nutn  být v pop edí 

francouzského zájmu. Francie do anglofonních provincií Kanady ve 

francouzštin  kulturn  vyza ovat není schopna, protože jí v dohledné 

budoucnosti nebude rozum t tolik lidí jako v Québecu a pravd podobn  

nikdy nebude tolik lidí schopno íst francouzské noviny a poslouchat 

France 24. Francie vede na sv tové úrovni podobný boj za záchranu jeho 
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197 Molinaro, str. 246. 
198 Legaré (2003), str. 196. 
199 Bastien a, str. 212. 
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role podobn  jako Québec v rámci Kanady. Proto se ob  dv  zem  navzájem 

pot ebují. 

 

V blízké dob  nebudou mladí obyvatelé zbytku Kanady jezdit na 

vým nné studentské pobyty do Francie ve stejném množství jako Québe ané 

a dokud se radikálním zp sobem neprom ní lingvistická politika a jazykové 

znalosti, tak mladí Francouzi si pro svá studia neza nou vybírat finan  

velmi nákladné školy v anglofonních provinciích Kanady i v USA. Kde 

jinde by m li možnost studovat ve svém mate ském jazyce, aniž by se na 

dlouhá léta dop edu zadlužili, a navíc na školách, jejichž kvalita je 

oce ována v r zných srovnávacích žeb cích. Možnost této neustálé 

vzájemné interakce a socializace mezi Francouzi a Québe any pak umož uje 

vytvo ení jakési sít , v rámci které se oba národy cítí býti velmi blízké.  

 

Od poloviny devadesátých let žádný z francouzských vysokých 

politik  nezpochybnil, že by Francie uznala suverenitu Québecu, pokud by 

se ji Québe ané rozhodli vyhlásit a pokud by tak u inili demokratickým 

zp sobem, nap íklad na základ  referenda. Tuto možnost nevylou il ve 

svých  projevech  dokonce  ani  Nicolas  Sarkozy.  Oficiální  rétorika  v tšiny  

francouzských politik  a intelektuál  se v posledních desetiletích nezm nila, 

Pa íž Québec bude vždy podporovat, bez ohledu na to, jakou cestu si ob ané 

provincie zvolí. Pro-québecké sympatie jsou ve francouzské spole nosti 

hluboce zako en né, oba dva národy vyznávají podobné hodnoty. Pro jeden 

tiletý prezidentský mandát je tak dost složité tuto situaci zm nit. 

 

Francie však již nechce prožít další zklamání z p ehnaného o ekávání 

a nepovažuje scéná  vít zného referenda v blízké dob  za reálný a nehodlá 

tak ohrožovat své zájmy p íliš ostentativní podporou suverenist , protože si 

s federální vládou pot ebuje udržet dobré vzájemné vztahy. Ob  zem  jsou 

schopny se domluvit na mnohých otázkách p i sm ování Francophonie, 

shodnou se na pot eb  aplikace multilaterálního p ístupu i d ležitosti 

ochrany kultury a jazykové diverzity. Francouzské prezidenty navíc 
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s kanadskými federálními premiéry pojí p átelství, pop ípad  je obdivují 

anebo obojí.  

 

Cílem, jehož d ležitost je soum itelná se stimulací Frankofonního 

hnutí, je totiž zabrán ní scéná e, ve kterém by se federální Kanada, 

s Québecem anebo bez n j, stala zónou vlivu Spojených stát  amerických. 

Tato situace by totiž narušila mocenskou rovnováhu ve sv tové politice a 

stabilita mezinárodního systému by byla ohrožena, emuž se Francie snaží 

zabránit d razem na vytvo ení vyvažovací aliance s kanadskou federální 

vládou. Ú elem Francophonie je pak i obecné narušování anglofonní síly a 

moci. Podobn  jako frankofonní prvek Québecu z Kanady d lá ne tak zcela 

typickou anglofonní mocnost. Pokud by se Québec osamostatnil, tak by 

zbytek Kanady snáze podlehl vlivu USA.  

 

Navíc na p íkladu války v Iráku se potvrdilo, že to byl mimo 

standardního diplomatického tlaku práv  blízký vztah Francie a Québecu, 

který nakonec federální vládu p im l neú astnit se této Francouzi odmítané 

americké operace. 

 

Francie dlouhá léta mezinárodní ambice a separatistické tendence 

Québecu podporovala. Nep esv ila však ostatní státy sv ta, aby Québecu 

zaru ily podobný diplomatický statut, jakému se t ší ve Francii, ale sama 

za ala pochybovat o tom, jestli se podpora québeckých separatist  neminula 

inkem. Navzdory organizaci dvou referend v letech 1980 a 1995 se 

québecká suverenita nezdá být pravd podobn jší než v letech vlády Charlese 

de Gaulla. 

 

Tato p ípadová studie by m la usnadnit a zasadit do kontextu i další 

výzkum daného tématu, zejména postoj nového francouzského prezidenta 

Françoise Hollanda, který se na rozdíl od Nicolase Sarkozyho vrátí 

k politice, která podporuje Québec na cest , kterou si sami Québe ané 
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vyberou, aniž by však podporoval suverenisty.200 Francouzi však už vznik 

nového nezávislého státu v Severní Americe za svou prioritu nepovažují, 

nebudou proti této možnosti ale ani zasahovat. 

                                                        
200 „Royal et le Québec: la réaction de François Hollande.“ 
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Summary 

 
 The  aim  of  this  master  thesis  was  to  prove  whether  after  the  1995  

referendum in Québec France stops to support the international ambitions of 

this province and its desire to become independent. This is actually true 

because France has found a new ally in North America, federal Canada. 

Paris and Ottawa are able to agree on various topics of international 

relations,  such  as  protection  of  cultural  diversity  or  multilateralism.  On the  

other hand, France has not totally forgotten Québec. Majority of French 

politicans say that France will always support Québec whatever future its 

citizens choose. Moreover, in the fields of education, culture and protection 

of French language Québec remains the privileged partner of France 

worldwide. 



73 
 

Použitá literatura 

 

Knihy 
 

Bastien, Frédéric. Le poids de la coopération: le rapport France-Québec. 

Montréal: Québec/Amérique, 2006, 275 str. V poznámkách uvedeno jako 

Bastien a. 

Tomáš Blažek, Pavel Pšeja [et al.]. ehled teorií mezinárodních vztah . 

Brno: Masarykova univerzita, 2005, 160 str. 

Bosher, Josh Francis. The Gaullist Attack on Canada, 1967-1997. Montreal: 

McGill-Queen’s University Press, 1999, 331 str. 

Burchill, Scott. The National Interest in International Relations Theory. 

Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005, 224 str. 

Drulák, Petr. Teorie mezinárodních vztah . Praha: Portál, 2003, 224 str. 

Petr Drulák [et al.]. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie 

v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008, 255 str. 

Guzzini, Stefano. Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní 

politické ekonomii. Brno: Barrister & Principal, 2004, 299 str. 

Legaré, Anne. Le Québec, otage de ses alliés: les relations du Québec avec 

la France et les Etats-Unis. Montréal: VLB, 2003, 328 str. 

 

Periodika 
 

Bastien, Frédéric. „De l'alliance sans lendemain au « Vive le Québec 

libre ! ».“ Guerres mondiales et conflits contemporains 223, no 3. (2006): 5-

15. URL : www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-

contemporains-2006-3-page-5.htm. DOI : 10.3917/gmcc.223.0005. 

(accessed May 17, 2012). V poznámkách uvedeno jako Bastien b. 

Brown, Peter. "Vive le Canada libre! The 12th Sommet de la Francophonie, 

Quebec City, October (17–19 October 2008)." International Journal Of 

javascript:open_window("http//ckis.cuni.cz/F/AK2XK2FINHXHRBXU3MH9AF1CSPJIF9DJI9U5HY19Y5Y7RNSJRX-42822?func=service&doc_number=000394782&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window("http//ckis.cuni.cz/F/AK2XK2FINHXHRBXU3MH9AF1CSPJIF9DJI9U5HY19Y5Y7RNSJRX-42822?func=service&doc_number=000394782&line_number=0014&service_type=TAG%22);
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-3-page-5.htm
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-3-page-5.htm
http://dx.doi.org/10.3917/gmcc.223.0005


74 
 

Francophone Studies 12, no. 1 (April 2009): 127-136. Academic Search 

Complete, EBSCOhost (accessed May 17, 2012). 

Brown, Peter. "Some reflections on the 10th Sommet de la Francophonie, 

Ouagadougou, Burkina Faso, 25--26 November 2004." International Journal 

Of Francophone Studies 8, no. 1 (January 2005): 93-103. Academic Search 

Complete, EBSCOhost (accessed May 17, 2012). 

Brown, Peter. "La Francophonie: From the Postcolonial to the Post-Cold 

War Eras." Australian Journal of French Studies 48, no. 1 (2011): 19-

33,117. http://search.proquest.com/docview/863687814?accountid=15618 

(accessed May 17, 2012). 

DePorte, ,A.W. "Frances New Realism." Foreign Affairs (Pre-1986) 63, no.  

001 (1984): 144-165. 

http://search.proquest.com/docview/198187953?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

Haglund, David G. "French connection? Quebec and anti-Americanism in 

the transatlantic community." Journal Of Transatlantic Studies (Routledge) 

6, no. 1 (April 2008): 79-99. Academic Search Complete, EBSCOhost 

(accessed May 17, 2012). 

 Hoffmann, Stanley. „La France dans le monde. 1979-2000.“ Politique 

étrangère 65, no. 2 (2000): 307-317.doi : 10.3406/polit.2000.4938 

url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-

342x_2000_num_65_2_4938 (accessed May 17, 2012). 

Howorth, Jolyon. "Sarkozy and the American Mirage Or Why Gaullist 

Continuity Will Overshadow Transcendence." European Political Science: 

EPS 9, no. 2 (2010): 199-212. doi:10.1057/eps.2010.3. 

http://search.proquest.com/docview/356537571?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

Keiger, ,J.F.V. "The Novelty of Sarkozys Foreign Policy Towards NATO 

and the US: The Long View." European Political Science: EPS 9, no. 2 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_2000_num_65_2_4938
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_2000_num_65_2_4938


75 
 

(2010): 155-164. doi:10.1057/eps.2010.7. 

http://search.proquest.com/docview/356537765?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

Lachapelle, Guy. „Pourquoi le gouvernement canadien a-t-il refusé de 

participer à la guerre en Irak ?“ Revue française de science politique 53, no. 

6 (2003): 911-927. URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-science-

politique-2003-6-page-911.htm. DOI : 10.3917/rfsp.536.0911. (accessed 

May 17, 2012). 

Legaré, Anne. „La France et le Québec.“ Cités 23, no 3 (2005): 89-104. URL 

: www.cairn.info/revue-cites-2005-3-page-89.htm. DOI : 

10.3917/cite.023.0089. (accessed May 17, 2012). 

Massie, Justin. "United West, divided Canada? Transatlantic (dis)unity and 

Canada's Atlanticist strategic culture." Journal Of Transatlantic Studies 

(Routledge) 8, no. 2 (Summer2010 2010): 118-138. Academic Search 

Complete, EBSCOhost (accessed May 17, 2012). 

Musitelli, Jean. „La Convention sur la diversité culturelle : anatomie d'un 

succès diplomatique.“ Revue internationale et stratégique 62, no. 2 (2006): 

11-22.  

URL : www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2006-2-page-

11.htm. DOI : 10.3917/ris.062.0011. (accessed May 17, 2012). 

Molinaro, Ines. "Quebec in Europe: Constraints and Opportunities." The 

American Review of Canadian Studies 32, no. 2 (2002): 239-258. 

http://search.proquest.com/docview/213998795?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

Neathery-Castro, Jody and Rousseau, Mark O. „Does French Matter? France 

and Francophonie in the Age of Globalization.“ The French Review , 78, No. 

4 (Mar., 2005): 678-693. Published by: American Association of Teachers of 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-6-page-911.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-6-page-911.htm
http://dx.doi.org/10.3917/rfsp.536.0911
http://www.cairn.info/revue-cites-2005-3-page-89.htm
http://dx.doi.org/10.3917/cite.023.0089
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2006-2-page-11.htm
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2006-2-page-11.htm
http://dx.doi.org/10.3917/ris.062.0011


76 
 

French Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25479913 (accessed 

May 17, 2012). 

Paquin, Stéphane. „La relation Québec-Paris-Ottawa et la création de 

l'organisation internationale de la francophonie (1960-2005).“ Guerres 

mondiales et conflits contemporains 223, no. 3 (2006): 31-47. URL : 

www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-3-

page-31.htm. DOI : 10.3917/gmcc.223.0031. (accessed May 17, 2012). 

Sicherman, Harvey. "Chirac: Beyond Gaullism?" The National Interest no. 

42 (1995): 16-26. 

http://search.proquest.com/docview/218399384?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

 

Ostatní elektronické zdroje: 

Webové stránky Organisation Internationale de la Francophonie 

http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html (accessed May 

17, 2012). 

"Chretien, Chirac make Up: Relations were Frosty Following Remarks 

During Quebec Referendum." Kingston Whig - Standard, Jan 24, 1997. 

http://search.proquest.com/docview/353134108?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

"Chretien and Chirac Chat about De Gaulle Stamp." The Gazette, Mar 07, 

1997. http://search.proquest.com/docview/433155633?accountid=15618. 

(accessed May 17, 2012). 

"Chretien Eats His Words on Chirac: Referendum Comparison Backfires as 

Paris Mayor Becomes President." The Spectator, May 09, 1995. (accessed 

May 17, 2012). 

http://search.proquest.com/docview/269777634?accountid=15618.  

http://www.jstor.org/stable/25479913
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-3-page-31.htm
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-3-page-31.htm
http://dx.doi.org/10.3917/gmcc.223.0031
http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html
http://search.proquest.com/docview/433155633?accountid=15618


77 
 

„En bref. Chirac reçoit Chrétien.“ Le Devoir, Dec 8, 2006. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/124401/en-bref-chirac-recoit-

chretien (accessed May 17, 2012). 

 „Charest reçoit Chirac à dîner.“ Le Devoir, Aug 8, 2003. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/33531/charest-recoit-chirac-a-

diner (accessed May 17, 2012). 

„L’hommage de Jacques Chirac à Jean Chrétien – Il n’y a pas eu de 

„processus exemplaire“, M. le président!“ Le Devoir, Dec 20, 2003. 

http://www.ledevoir.com/non-classe/43375/l-hommage-de-jacques-chirac-a-

jean-chretien-il-n-y-a-pas-eu-de-processus-exemplaire-m-le-president 

(accessed May 17, 2012). 

„Royal et le Québec: la réaction de François Hollande.“ TF1 News, Jan 23, 

2007. http://www.wat.tv/video/royal-quebec-reaction-francois-

1duyg_2exyh_.html (accessed May 18, 2012). 

Belanger, Louis. "The United States and the Formative Years of an 

Independent Quebecs Foreign Policy." The American Review of Canadian 

Studies 27, no. 1 (1997): 11-11.  

http://search.proquest.com/docview/213982253?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

Beaudoin, Louise. „La France et le Québec: un avenir commun?“ Le Devoir 

(opinions), Jan 7, 2011. http://www.vigile.net/La-France-et-le-Quebec-un-

avenir (accessed May 17, 2012). 

Bloche, Patrick. „Une majorité ni silencieuse, ni indifférente.“ Le Devoir 

(opinions), Fev 18, 2009. http://www.vigile.net/Une-majorite-ni-silencieuse-

ni (accessed May 17, 2012). 

Drohan, Madelaine. "French Dont Grill Chretien on Quebec Sovereignty 

Question was Not a Major Issue in Talks with Chirac, Juppe, PM Says." The 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/124401/en-bref-chirac-recoit-chretien
http://www.ledevoir.com/politique/canada/124401/en-bref-chirac-recoit-chretien
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/33531/charest-recoit-chirac-a-diner
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/33531/charest-recoit-chirac-a-diner
http://www.ledevoir.com/non-classe/43375/l-hommage-de-jacques-chirac-a-jean-chretien-il-n-y-a-pas-eu-de-processus-exemplaire-m-le-president
http://www.ledevoir.com/non-classe/43375/l-hommage-de-jacques-chirac-a-jean-chretien-il-n-y-a-pas-eu-de-processus-exemplaire-m-le-president
http://www.wat.tv/video/royal-quebec-reaction-francois-1duyg_2exyh_.html
http://www.wat.tv/video/royal-quebec-reaction-francois-1duyg_2exyh_.html
http://www.vigile.net/La-France-et-le-Quebec-un-avenir
http://www.vigile.net/La-France-et-le-Quebec-un-avenir
http://www.vigile.net/Une-majorite-ni-silencieuse-ni
http://www.vigile.net/Une-majorite-ni-silencieuse-ni


78 
 

Globe and Mail, Jan 24, 1997.  

http://search.proquest.com/docview/384739585?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

Dutrisac, Robert. „Le Québec jouit déjà d’un statut politique distinct, 

soutient Charest.“ Le Devoir, Aug 4, 2006. http://www.vigile.net/Le-

Quebec-jouit-deja-d-un-statut (accessed May 17, 2012). 

Cheadle, Bruce. "Chirac Salutes Chretien as Exceptional Statesman." 

Kingston Whig - Standard, Dec 10, 2003. 

http://search.proquest.com/docview/352780074?accountid=15618.  

(accessed May 17, 2012). 

Chouinard, Tommy. „Sarkozy plaide pour „l’unité et contre le „sectarisme“ 

www.cyberpresse.ca Feb 2, 2009. http://www.vigile.net/Sarkozy-plaide-

pour-l-unite-et,17598 (accessed May 17, 2012). 

Kinsman, Jeremy. "Who is My Neighbour? Trudeau and Foreign Policy." 

International Journal 57, no. 1 (2002): 57-77. 

http://search.proquest.com/docview/220808174?accountid=15618.  

(accessed May 17, 2012). 

MacLeod, Alex. "French Policy Toward the War in the Former Yugoslavia: 

A Bid for International Leadership." International Journal 52, no. 2 (1997): 

243-243. 

http://search.proquest.com/docview/220855260?accountid=15618.  

(accessed May 17, 2012). 

Manulak, Michael W. "Canada and the Kosovo Crisis: A "Golden Moment" 

In Canadian Foreign Policy?" International Journal 64, no. 2 (2009): 565- 

581. 

http://search.proquest.com/docview/220811037?accountid=15618.  

(accessed May 17, 2012). 

http://search.proquest.com/docview/384739585?accountid=15618
http://www.vigile.net/Le-Quebec-jouit-deja-d-un-statut
http://www.vigile.net/Le-Quebec-jouit-deja-d-un-statut
http://www.cyberpresse.ca/
http://www.vigile.net/Sarkozy-plaide-pour-l-unite-et,17598
http://www.vigile.net/Sarkozy-plaide-pour-l-unite-et,17598


79 
 

Maser, Peter. "Chirac and Chretien Sound the Alarm Over Crushing Power 

of English Language." Calgary Herald, Dec 03, 1995. 

http://search.proquest.com/docview/244439499?accountid=15618. (accessed 

May 17, 2012). 

 Rioux Christian. „Des relations plutôt tièdes.“ Le Devoir, July 19, 2006. 

http://www.vigile.net/Des-relations-plutot-tiedes (accessed May 17, 2012). 

V poznámkách uvedeno jako Rioux a. 

Rioux, Christian. „Beaudoin revient sur les propos „méchants“ de Sarkozy.“ 

Le Devoir, Avr 15, 2009. http://www.vigile.net/Beaudoin-revient-sur-les-

propos (accessed May 17, 2012). V poznámkách uvedeno jako Rioux b. 

Rioux, Christian. „Paris – Les socialistes condamnent la position de Sarkozy 

sur le Québec.“ Le Devoir, Avr 16, 2009. http://www.vigile.net/Paris-Les-

socialistes-condamnent (accessed May 17, 2012). V poznámkách uvedeno 

jako Rioux c. 

http://www.vigile.net/Des-relations-plutot-tiedes
http://www.vigile.net/Beaudoin-revient-sur-les-propos
http://www.vigile.net/Beaudoin-revient-sur-les-propos
http://www.vigile.net/Paris-Les-socialistes-condamnent
http://www.vigile.net/Paris-Les-socialistes-condamnent

