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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá povahou boje proti terorismu administrativy Baracka Obamy. 

Cílem práce je ověřit hlavní hypotézu, jež zní: „proměna války s terorismem po nástupu 

Baracka Obamy do funkce prezidenta Spojených států má znaky strategie zadržování v pojetí 

Iana Shapira“. Ověření bude probíhat srovnáním moderní strategie zadržování dle pojetí 

Iana Shapira s americkou strategií války s terorismem, uplatňovanou administrativou Baracka 

Obamy v období od jeho nástupu do prezidentské funkce v lednu 2009. V Obamově strategii 

války proti terorismu bude tato práce hledat rysy moderní doktríny zadržování a následně 

hodnotit Obamovu strategii a celkové pojetí národní bezpečnosti z této pozice.  

Klíčová slova 

Americká zahraniční politika, terorismus, Barack Obama, zadržování, bezpečnostní politika 



 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the nature of fight against terrorism of Barack Obama’s 

government. Its objective is to verify the main hypothesis which says: “The transformation of 

war against terrorism, after Barack Obama acceded to the office, has got characteristics of 

Strategy of Containment as perceived by Ian Shapiro.“ Verification process will be done by 

comparing modern Strategy of Containment by Ian Shapiro to american strategy of war with 

terrorism, exercised by Barack Obama’s Administration after his accession to the office in 

January 2009. In Obama’s strategy of war against terrorism this paper will look for modern 

outlines of the containment doctrine and consequently it will evaluate Obama’s strategy and 

concept of national security from this perspective as whole. 
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Úvod: Boj s terorismem Baracka Obamy - návrat doktríny zadržování? 

Konec studené války na přelomu osmdesátých a devadesátých let znamenal mimo jiné 

konec bipolarity v mezinárodních vztazích. Pádem jedné z tehdejších supervelmocí nastala 

historicky nezvyklá situace globální dominance vítězné supervelmoci – Spojených států 

amerických (USA). Tuto dominanci můžeme spatřovat v míře, v jaké ostatní globální aktéři 

(státy, mezinárodní organizace, nestátní aktéři) při tvorbě vlastních postojů a postupů 

zohledňovali, či byli nuceni zohledňovat postoje a jednání Spojených států. Bezprostředně po 

pádu komunistického režimu v Sovětském svazu a vzniku Ruska si mohly Spojené státy 

užívat bezprecedentní postavení jediné světové supervelmoci. Konec bipolarity však 

znamenal rovněž rozvolnění mezinárodních vztahů a kontroly v obou dříve nepřátelských 

blocích. Rozvolnění studenoválečných vazeb umožnilo vyplout na povrch dříve 

potlačovaným a upozaďovaným konfliktům a patologickým jevům ve společnostech napříč 

kontinenty. Tyto pak v následujících letech mohly propuknout nebývalou intenzitou a 

v novém bezpečnostním prostředí rychle zaujmout čelní místa v žebříčku bezpečnostních 

hrozeb, a to jak pro západní okruh, tak i pro celé globální společenství. 

Útoky al-Káidy na věže Světového obchodního centra a další cíle ve Spojených 

státech 11. září roku 2001 tento žebříček globálních hrozeb proměnily zásadním způsobem. 

Terorismu, jakožto fenoménu provázejícímu lidskou společnost dle některých autorů 

přinejmenším již od dob římského impéria, byla náhle přiřazena nejvyšší priorita. A v jeho 

světle se posuzovaly další bezpečnostní hrozby, ať již se jednalo o šíření a hrozbu zbraní 

hromadného ničení (ZHN), zhroucené státy či tzv. darebácké státy (rogue states), tedy státy 

chovající nepřátelský postoj k euroatlantickému společenství v čele se Spojenými státy, 

nepřátelský postoj ke všemu, co toto společenství ztělesňuje. Přitom teroristické akty ve své 

sofistikovanější, moderní podobě provázely lidskou společnost celou druhou polovinu 20. 

století. Násilné akty ve formě terorismu ale v této době zapadaly vedle mocenského soupeření 

Spojených států a Sovětského svazu (SSSR), jež hrozilo přerůst v nový celosvětový konflikt 

s dalekosáhlejšími a mnohem drastičtějšími důsledky než všechny dosavadní válečné střety. 

Myšlení lidí, zabývajících se bezpečností, se tak stále pohybovalo především v intencích 

střetnutí dvou jasně vymezených protivníků konvenčními prostředky v otevřeném boji (se 

vznášejícím se stínem hrozby vypuknutí jaderného konfliktu). Po konci studené války upadl 

západní okruh do vítězné euforie z nového bezpečnostního prostředí a věnoval se primárně 

novému nastavení mezinárodních vztahů po konci bipolárního rozdělení světa. A to i přesto, 

že v 90. letech rostly řady nepřátel, kteří byli ochotni užívat terorismu k prosazení svých cílů.  
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Právě 11. září 2001 se stalo mezníkem, kdy terorismus přestal být považován pouze za 

riziko a naopak se stal globální bezpečnostní hrozbou nejvyššího stupně. Bezprostředně po 

těchto událostech se na fenomén terorismu zaměřila celospolečenská pozornost a rozproudila 

se vášnivá diskuze ohledně jeho závažnosti, důsledků a zejména prostředků, jak mu čelit. 

Pozice republikánské administrativy George W. Bushe, jež se s těmito událostmi musela 

nějak adekvátně vyrovnat, byla následně shrnuta v několika strategických dokumentech z let 

2002-2006. Zde připomeňme zejména Strategie národní bezpečnosti Spojených států 

amerických (National Security Strategy of the United States of America  - NSS), představené 

v letech 2002 a 2006. Takzvaná Bushova doktrína se odvrátila od tradičního, poněkud 

zdrženlivého pojetí zahraniční politiky Republikánské strany a naopak deklarovala vůli vlády 

Spojených států převzít úlohu globálního bojovníka za demokracii a pořádek. Nezůstalo však 

jen u deklarací vůle ke vzdoru, Bushova vláda se zároveň zavázala k exportu demokratických 

hodnot a kapitalismu do všech končin světa a osobovala si rovněž nárok preventivního zásahu 

kdekoli, kde budou Spojené státy cítit ohrožení svých bezpečnostních zájmů. Bushova vláda 

pod silným vlivem neokonzervativců takto vyhlásila válku teroristům a jejich 

podporovatelům. Následné jednostranné kroky americké vlády v této válce vyvolaly vlnu 

nesouhlasu po celém světě, který nadále eskaloval po napadení Iráku v roce 2003. 

Kroky Bushovy vlády a všeobecný odpor ke způsobu, jakým vyhlášenou válku 

s terorismem vedla, daly podnět k návrhům na alternativní strategie a koncepce tvorby 

národní bezpečnosti vůbec. S nástupem vlády Baracka Obamy, který v tomto směru sliboval 

změnu americké zahraniční politiky, se proto nabízí otázka, nakolik se vskutku uplatnila 

alternativní bezpečnostní strategie. Většinou se zmiňují návrhy na mezinárodní dohody o 

omezení zbrojení apod., ale tato práce se zaměřuje spíše na případné oživení klasické doktríny 

zadržování, která patřila k významným alternativám, jež byly předloženy. Oživit doktrínu 

zadržování navrhl např. americký politolog Ian Shapiro a založil na ní svou kritiku politiky 

Bushovy vlády. V práci se budeme ptát, natolik se prvky této doktríny uplatňují v pojetí 

zahraniční a bezpečnostní politiky prezidenta Baracka Obamy.  

Doktrína zadržování je původně navrhovanou koncepcí George Kennana, diplomata 

éry po druhé světové válce. Kennan vytvořil tuto koncepci v reakci na expanzionistickou 

politiku Sovětského svazu, přičemž jeho pojetí bylo jakousi praktickou třetí cestou mezi 

zdiskreditovaným appeasementem a nereálným nárokem Spojených států na totální kontrolu 

nad světovou bezpečností. Cílem Spojených států zde dle Kennana neměl být zisk vojenské 

nadvlády nad světem, nýbrž zabránění nadvládě cizí, a to bez neúměrných vojenských 
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nákladů a závazků. Prostřednictvím hospodářské podpory možných protivníků SSSR, 

pobízení rivality uvnitř komunistického hnutí či posilování stávajících demokracií, Spojené 

státy měly být schopné úspěšně bránit sovětské expanzi až do vítězného konce. Jak historie 

ukázala, Kennanovy předpoklady se potvrdily. Ian Shapiro ve svém díle Politika zadržování: 

staronová strategie proti světovému terorismu přichází s tvrzením, že je možné tuto strategii 

v pozměněné podobě aplikovat v novodobém boji s terorismem. Dle něj mohou Spojené státy 

politikou zadržování dosáhnout na tomto poli podstatně výraznějších úspěchů, a to za 

mnohem nižších ekonomických, společenských a vojenských nákladů. 

Na základě teoretických východisek zformulovaných Ianem Shapirem je v práci 

zkoumána podoba bezpečnostní a protiteroristické strategie Baracka Obamy. Pro tento 

kvalitativní výzkum byl zvolen výzkumný design případové studie, která „(…) umožňuje 

hlubší analýzu zkoumaného případu v jeho přirozeném prostředí a pochopení hlubších 

souvislostí a vztahů (…)“
1
. Cílem této práce bude ověřit základní hypotézu, jež zní: „proměna 

války s terorismem po nástupu Baracka Obamy do funkce prezidenta Spojených států má 

znaky strategie zadržování v pojetí Iana Shapira“. Platnost hlavní teze bude ověřována 

pomocí platnosti podtezí, jimiž budou zásady politiky zadržování dle pojetí Iana Shapira, 

extrahované z jeho knihy Politika zadržování: staronová strategie proti světovému terorismu. 

Hlavní hypotéza nebude platit absolutně v případě, jestliže neplatí všechny podteze současně. 

Ověření tedy bude probíhat srovnáním moderní strategie zadržování právě dle pojetí Iana 

Shapira s americkou strategií války s terorismem, uplatňovanou administrativou Baracka 

Obamy v období od jeho nástupu do prezidentské funkce v lednu 2009. V Obamově strategii 

války proti terorismu bude tato práce hledat rysy moderní doktríny zadržování a následně 

hodnotit Obamovu strategii z této pozice. V první řadě bude nezbytné najít odpověď na 

otázku, zda vůbec došlo ke změně americké strategie války proti terorismu po vystřídání G. 

W. Bushe Barackem Obamou ve funkci prezidenta USA. Pokud ano, bude tedy možné 

hovořit o opětovném návratu strategie zadržování na čelní místo v tvorbě zahraniční a 

bezpečnostní politiky vůči terorismu?  

Srovnání těchto konceptů sebou přináší přirozeně řadu úskalí, která mohou výsledná 

hodnocení velmi znesnadnit a výsledky studie zkreslit. Důraz totiž bude kladen na zásadní 

dokumenty a projevy, týkající se terorismu a národní bezpečnosti USA, přičemž jsou zde 

myšleny zejména Strategie národní bezpečnosti Spojených států amerických a dokumenty 

                                                 
1
 NEKOLA, Martin, VESELÝ, Arnošt, OCHRANA, František: Metody a metodologie v analýze a tvorbě 

veřejných politik. In VESELÝ, Arnošt, NEKOLA, Martin (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Principy, 

metody a praxe. Praha: SLON, 2007, s. 152. 
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obdobné relevance a zaměření. Problémem zde však může být citelný rozdíl mezi „teorií“, 

obsaženou ve zmíněných dokumentech či významných projevech, a „praxí“, tedy konkrétním 

jednáním americké politické reprezentace a vedení ozbrojených sil. Jeví se jako nezbytné 

udržovat stálou pozornost k odlišení reálných záměrů a vždy vděčných politických deklarací. 

Reálný postup americké vlády vzhledem k častému vysokému stupni utajení záležitostí 

bezpečnosti může nabývat odlišných podob. My proto v této práci dokumenty a projevy 

uchopíme jako závazek Spojených států ke konkrétnímu jednání, kterému by následné 

konkrétní kroky měly odpovídat. 

K naplnění vytyčených výzkumných cílů a otázek této práce byla zvolena následující 

struktura práce, přičemž k jejímu zpracování bude využita analýza primárních a sekundárních 

dat, konkrétně analýza strategických dokumentů a dat. Analyzovány byly zahraniční a 

bezpečnostní strategie USA a proslovy předních činitelů Obamovy administrativy, které se 

dotýkaly předmětu našeho zájmu. První část práce se bude zabývat výchozím stavem 

zkoumaného případu, tedy vypuknutím samotné války proti terorismu po 11. září 2001. Tato 

část se zaměří na Bushovu doktrínu, její ideové pozadí, realizaci a důsledky. Ke zpracování 

této části budou opěrnými body zejména Strategie národní bezpečnosti z let 2002 a 2006, 

které poslouží k představení ideového rámce Bushovy zahraniční politiky a její konkrétní 

implementace. K dokreslení tohoto rámce budou rovněž využity významné projevy a texty 

čelních amerických představitelů – stojí za připomenutí, že zde je nutné mít na paměti 

politický charakter, účelovost a adresování těchto zdrojů. Bude vždy nutné přistupovat 

obezřetně k objektivitě těchto sdělení a jejich věrohodnosti. Odlišný pohled na stav věcí zde 

mohou nabídnout vzpomínkové knihy zainteresovaných činitelů, z nichž jmenujme například 

Against All Enemies: Inside America´s War on Terror z pera Richarda A. Clarka, či kniha 

Douglase J. Feitha War and Decision: Inside the Pentagon at the Dawn of the War on 

Terrorism. Tito autoři se pokouší přiblížit a osvětlit události z počátku války s terorismem, a 

to z pohledu přímých účastníků reakce americké administrativy na útoky z 11. září 2001. 

Mimoto bude v této části věnována patřičná pozornost neokonzervativnímu obratu americké 

zahraniční politiky, který ve své době znamenal naprostý obrat jak vzhledem k tradičnímu 

pojetí Spojených států obecně, tak i vzhledem k tradičnímu pojetí zahraniční politiky 

Republikánskou stranou. Právě tento obrat určil podobu a směr, v jakém Spojené státy za 

prezidentství G. W. Bushe budou čelit terorismu jakožto nejzávažnější hrozbě americké 

bezpečnosti v 21. století. 
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Druhá část se zaměří na samotnou doktrínu zadržování a jako taková se bude věnovat 

dvěma podobám doktríny zadržování. V první řadě se zde jako nezbytné jeví připomenutí její 

„historické“ verze dle G. Kennana, představení určujících rysů a přirozeně určitý nástin 

mezinárodně-politických podmínek, za kterých jako taková vznikala. Neboť její reinkarnace 

Ianem Shapirem v 21. století se na ni ve velké míře pokoušela navázat a Kennanova verze 

byla Shapirovým hlavním zdrojem inspirace. Po této spíše historizující části, bude pozornost 

zaměřena již přímo na strategii zadržování jakožto staronovou strategii pro boj s terorismem. 

V rámci této části bude hlavním cílem sestavení základních rysů strategie zadržování v boji 

s terorismem a přiblížení Shapirovy kritiky dosavadního způsobu boje proti terorismu, 

vedeném na základě Bushovy doktríny. Základní literaturou pro tuto část budou zejména 

texty pojednávající o strategii zadržování. Pro představení původního Kennanova pojetí 

doktríny zadržování poslouží např. dílo Johna Gaddise Strategies of Containment: A Critical 

Appraisal of Postwar American National Security Policy či přímo klíčové texty George 

Kennana, totiž známý „Dlouhý telegram“ (Long telegram) a článek, jenž Kennan publikoval 

pod pseudonymem „X“ - The Sources of Soviet Conduct (Zdroje sovětského jednání). Druhá 

kniha bude opěrným bodem celé předkládané práce, totiž výše zmiňovaná kniha Iana Shapira 

Politika zadržování: staronová strategie proti světovému terorismu, na jejímž základě bude 

strategie zadržování jako prostředku boje proti světovému terorismu konstruována. 

Právě určující rysy Shapirovy strategie zadržování budou analyzovány v třetí části a 

poměřovány s bezpečnostní a protiteroristickou strategií, kterou se zavázala sledovat 

administrativa Baracka Obamy. Klíčovým materiálem pro tuto část budou opět zásadní 

dokumenty, pojednávající o americké národní bezpečnosti. Jak je zvykem v americké politice, 

zhruba každé čtyři roky představuje úřadující prezident a jeho administrativa základní 

strategický dokument – nám již známé Strategie národní bezpečnosti Spojených států 

amerických, a tak i Barack Obama rok po nástupu do funkce představuje svou vizi o americké 

bezpečnosti. Konkrétně je zde myšlena jeho novelizace tohoto dokumentu z roku 2010. 

Druhým, neméně významným zdrojem Obamovy strategie boje proti terorismu, je dokument 

pojednávající už konkrétně o národní protiteroristické strategii (National Strategy for 

Counterterrorism - NSC) z června 2011. Zejména tyto dva a další dokumenty se stanou 

určujícími pro jejich hodnocení z hlediska strategie zadržování. 
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1. Zlomové 11. září 2001 - Spojené státy čelí novému protivníku 

Žádná analýza Obamovy strategie války proti terorismu a národní bezpečnosti obecně 

se neobejde bez náčrtu výchozí situace, kterou je právě zahájení této války Spojenými státy 

bezprostředně po útocích al-Káidy na americké cíle 11. září 2001. Ve svém uchopení války 

proti terorismu se Obamova administrativa musela nějakým způsobem vypořádat s dědictvím, 

jež po sobě zanechala předchozí administrativa George W. Bushe. Jakkoli se tato 

práce nezaměřuje primárně na srovnávání přístupů a uchopení války proti terorismu oběma 

prezidenty a jejich poradci, nemůže pojetí této války Bushovou administrativou a případnou 

Obamovu změnu vynechat. Jednak z již uvedeného důvodu načrtnutí výchozí situace, ale 

rovněž z důvodu, že Ian Shapiro své oživení strategie zadržování pro válku s terorismem 

formuloval jako alternativu k postupu vlády G. W. Bushe na tomto poli. Navíc, v rozboru 

Shapirova pojetí strategie zadržování se setkáme s odkazy na Bushovu doktrínu a její 

uplatňování, tudíž dle přesvědčení autora by tak bez úvodních slov o začátku války 

s terorismem citelně utrpěla přehlednost, celková provázanost a srozumitelnost práce. 

Zahájení a podobu Bushovy války s terorismem využijeme jako výchozí bod studia 

ne/platnosti hlavní hypotézy této práce. Jeví se jako vhodné tuto část využít i jako určitý vhled 

do problematiky, s níž se hlavní aktéři a koncepce potýkají. Je-li cílem předkládané práce 

hledat Shapirovu koncepci zadržování v Obamově bezpečnostní a protiteroristické strategii, 

nevyhneme se při naplňování výzkumného záměru krátkému pojednání o samotném 

fenoménu terorismu, které nám umožní si o něm - před rozborem myšlenek Iana Shapira a 

administrativami deklarovaných strategií - učinit alespoň rámcovou představu a celkově nám 

pomůže jej lépe uchopit.  

Druhou část této kapitoly věnujeme právě zahájení války proti terorismu po událostech 

11. září 2001. Pozornost bude věnována způsobu, jakým se s novou bezpečnostní situací 

pokusila vypořádat administrativa G. W. Bushe. Zajímavým okamžikem v rozhodování o 

způsobu reakce je razantní návrat neokonzervativců do americké exekutivy a vůbec vliv jejich 

myšlenek na výsledný postup. O celkové míře nekonzervativních momentů v Bushově 

zahraniční politice se vedou dalekosáhlé debaty, a je možné ji studovat z mnoha úhlů pohledů, 

my se v této práci omezíme pouze na zdůraznění hlavních rysů neokonzervatismu a jejich 

přítomnost v dokumentech o přijaté strategii. Dále budou stručně představeny zásadní 

momenty Bushova prezidentství – válka v Afghánistánu a Iráku, a to ve světle zásadních 

dokumentů a projevů prezidenta či jeho poradců. 
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1.1 Terorismus a jeho nová vývojová fáze 

Případy teroru v politické praxi se objevují již v daleké minulosti, ale teprve doba 

moderní je svědkem jeho ohromujícího masového účinku a globálního dopadu. Prvotní 

použití pojmu teror(ismus) v pojetí alespoň částečně blízkém pojetí modernímu, literatura 

klade do doby Francouzské revoluce, a to v souvislosti s jakobínskou diktaturou v letech 

1793-1794. Zde byl tento pojem užíván k popsání represí a násilného jednání s opozicí ze 

strany jakobínské vlády.
2
 Akty podobné terorismu – jakožto násilí v politice, které koná 

někdo mimo moc – však můžeme nalézt například ve vraždách tyranů v antickém Řecku a 

Římě, působení židovských zélótů v Palestině či islámských hašašínů (asasínů) v dobách 

křižáckých výprav.
3
  

 Vliv terorismu na vnitrostátní a mezinárodní politiku však začal rapidně eskalovat 

teprve ve století předchozím, přičemž jakéhosi zlomu dosáhl na přelomu nového tisíciletí. 

V období na konci studené války se o terorismu stále nehovořilo jako o hrozbě, nýbrž pouze 

jako o riziku.
4
 Změna v jeho vnímání přišla teprve v polovině 90. let, kdy se objevují skutečně 

masívní teroristické útoky s desítkami a stovkami mrtvých. Zlomem skutečně zásadního 

významu se staly útoky al-Káidy 11. září 2001, které svým ohromujícím psychologickým 

dopadem otřásly samotnými základy mezinárodní bezpečnosti a posunuly terorismus do 

centra zájmu většiny globálních aktérů. 

Terorismus představuje novou formu války ve smyslu jiného složení aktérů, užitých 

prostředků a cílů.
5
 V klasické válce jsou hlavními aktivními aktéry státy, případně koalice 

států. Ozbrojené síly válčících států podnikají akce zejména obranného či útočného rázu. 

Civilní obyvatelstvo sice může být rovněž k úkolům tohoto rázu částečně mobilizováno, 

primárně však nese ekonomickou zátěž války.
6
 Schéma klasické války terorismus zásadním 

způsobem nabourává a převrací. Státu je zde odebrána možnost iniciativy a v počátku 

přisouzena pouze pasivní role. Roli pasívního diváka terorismus vnucuje i aktérům dalším, 

například obyvatelstvu a ozbrojeným silám, jejichž nejsilnější prvky obrany se v okamžiku 

                                                 
2
 Viz WAISOVÁ, Šárka: Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Dobrá voda u Pelhřimova: Nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2003, s. 132. Či podrobněji HOFFMAN, Bruce: Terrorismus. Der unerklärte Krieg. Neue Gefahren 

politischer Gewalt. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2001, s. 15-18. 
3
 LAQEUR, Walter: A History of Terrorism. New Brunswick: Transaction Publishers, 2007, s. 7-8. 

4
 EICHLER, Jan: Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010, s. 142. 

5
 Tamtéž. 

6
 Tamtéž. 
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útoku ocitají zcela mimo hru.
7
 Teroristé se v tento okamžik stávají jediným aktivním aktérem, 

který sám rozhoduje o čase, místě a způsobu. 

Klasické války spočívají hlavně v přímých, čelních soubojích, odehrávajících se na 

jedné či několika frontách. Účastníci klasických válek vždy mají alespoň určitou představu o 

tom, kdo je jejich nepřítel, jaké jsou jeho cíle a síly k jejich prosazení, kde a jak může nepřítel 

udeřit.
8
 Teroristické skupiny naopak uplatňují nepřímou strategii, společnost zasahují na těch 

nejzranitelnějších místech.
9
 Poněkud paradoxně při velmi nízkých početních stavech a 

poměrně nízkých nákladech dosahují teroristé mnohonásobně vyšších ničivých účinků 

s ohromujícími psychologickými dopady na zasažené společnosti.
10

 Následující podkapitoly 

se pokusí zvláštní charakter terorismu jako takového a jeho nové formy (přičemž bude o něm 

pojednáno na základě terorismu praktikovaného al-Káidou) osvětlit na pokusech, jež učinili 

vybraní autoři k přesnějšímu vymezení fenoménu terorismu. 

1.1.1 Terorismus a jeho charakteristické rysy 

Terorismus jako pojem je stižen podobným neduhem, jako většina 

společenskovědních termínů. Totiž že neexistuje jedna všeobecně přijímaná definice. To je 

způsobeno mimořádnou heterogenitou objektu zkoumání a jeho provázaností s řadou dalších 

                                                 
7
 SOULEIMANOV, Emil: Terorismus ve spleti asymetrických hrozeb současnosti. In SOULEIMANOV, Emil 

(ed.): Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: SLON, 2010, s. 26-27. 
8
 LAQEUR, Walter: A History of Terrorism. New Brunswick: Transaction Publishers, 2007, s. 3. Dále 

EICHLER, Jan: Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010, s. 144. Či dále 

SOULEIMANOV, Emil: Terorismus ve spleti asymetrických hrozeb současnosti. In SOULEIMANOV, Emil 

(ed.): Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: SLON, 2010, s. 13 
9
 Určitý mezistupeň mezi klasickou válkou a terorismem představuje guerilla či partyzánský boj. Vzájemně 

sdílejí řadu společných rysů a v mnoha případech se mohou i prolínat. Mezi ideálními typy těchto kategorií však 

existují podstatné rozdíly. Guerillová uskupení nejsou pravidelnými jednotkami jako armády v případě 

klasických válek. Naopak od teroristů se odlišují zejména tím, že neútočí na civilní, nýbrž primárně na vojenské 

cíle – letecké či logistické základny, sklady munice či komunikace. Touto cestou bojují například proti 

okupačním mocnostem či nenáviděným vládám. Častým rysem guerillových jednotek je určitá vázanost na 

nějaké konkrétní území, které je základnou pro jejich činnost. Civilní obyvatelstvo tedy není terčem, nýbrž 

podporou, sympatizantem či neutrálním aktérem. Je nutné zmínit, že jde o velmi zjednodušující charakteristiku, 

mnohé historické příklady nabourávají jednotlivé rysy či představují zvláštní kombinaci prvků terorismu a 

guerilly. Například bojovníky al-Káidy v odlehlých částech Afghánistánu lze do jisté míry označit za guerillu, 

zároveň mnohá guerillová uskupení zároveň využívají teroristických metod apod. Viz např. EICHLER, Jan: 

Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010, s. 143., či dále SOULEIMANOV, Emil. 

Terorismus. Pokus o terminologickou jasnost. In SOULEIMANOV, Emil (ed.): Terorismus. Pokus o 

porozumění. Praha: SLON, 2010, s. 34-39, 41. 
10

 Thomas J. Biersteker a Sue E. Eckert v úvodní kapitole své edice, pojednávající o finanční stránce terorismu a 

boje proti němu, spočítali náklady na provedení vybraných teroristických útoků. Útoky z 11. září se jako 

nejdražší operace pohybovaly v rozmezí mezi 400,000$-500,000$. Náklady, vynaložené na bombové atentáty na 

Bali z roku 2002 a Istanbul z roku následujícího, se vyšplhaly každý do výše přibližně 20,000$-40,000$. Pro 

srovnání s napadenými stranami autoři poukazují na výrok Donalda Rumsfelda: „Poměr nákladů a přínosů je 

proti nám! Naše náklady jsou v řádech miliard oproti nákladům teroristů v řádech milionů.“. Viz 

BIERSTEKER, Thomas J., ECKERT, Sue E.: Introduction. The Challenge of Terrorist Financing. In 

BIERSTEKER, Thomas J., ECKERT, Sue E. (eds.): Countering the Financing of Terrorism. New York: 

Routledge, 2008, s. 6-8. 
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společenských fenoménů.
11

 Nejasné vymezení není jen úskalím pro vědecký výzkum, nýbrž i 

pro samotnou politickou praxi. Neboť neexistuje-li shoda mezi experty na tom, co je a co není 

terorismus, pak se s tímto termínem na politickém poli při tvorbě politik operuje podstatně 

obtížněji.  

Rozpory při vytváření definice terorismu jsou způsobeny buď přílišnou obecností 

definic, jež zapříčiňuje zahrnutí příliš velkého množství variant činnosti, nebo naopak přílišná 

konkrétnost a omezenost definicí, které množství variant teroristické činnosti zase vylučují. 

Začněme tedy od základů. Etymologicky je základem slova terorismus latinské substantivum 

terror, jež nese význam strach, hrůza či hrozba, či sloveso terrere – strašit, působit strach, 

hrůzu.
12

 V souvislosti s tím se přinejmenším zde prezentovaní autoři shodují, že podstatným 

rysem terorismu je násilné zastrašování a vlastně násilí obecně.
13

 Přesto je to pouze podmínka 

pro označení za terorismus nezbytná, nikoli plně dostačující. Potíže při definici totiž může 

dále působit například neshoda ohledně samotného charakteru terorismu, příkladně jedná-li se 

o specifickou formu ideologie či jde o metodu.  

Další otázka spočívá v tom, můžeme-li vůbec vytvořit definici, jež pokrývá veškeré 

činnosti různých aktérů, které bývají označovány za teroristické. Není bez závažnosti fakt, že 

v průběhu doby vznikly různé typologie terorismu, které se pokouší různé projevy vzájemně 

odlišovat. Můžeme se tak setkat s termíny jako státní terorismus, etnoterorismus, náboženský 

terorismus apod.
14

 Tyto typologie jsou však budované na základě kritéria původce 

teroristických aktů, přičemž odlišnost terorismů nahlížejí z perspektivy odlišnosti aktérů a 

jejich cílů, vyplývající z jejich identity. Předkládaná práce se pokouší od podobných dilemat 

odhlédnout a zaměřit se čistě na pojetí terorismu jako specifické metody boje či války, neboť 

je-li cílem práce prostudovat strategii zadržování dle Iana Shapira v Obamově přístupu k 

válce proti terorismu, budou pro nás důležité užité prostředky, strategie a postupy terorismu, 

jimž se tato strategie hodlá vybranými, specifickými nástroji bránit.
15

 Moderní studie 

                                                 
11

 SCHMID, Alex P., JONGMAN, Albert J.: Political Terrorism.  New Brunswick: Transaction Publishers, 

2005, s. 1-7. 
12

 ZEMAN, Jan: Terorismus. Historicko-psychologická studie. Praha: TRITON, 2002, s. 21. 
13

 Viz procentuální zastoupení definičních prvků ve 109 definicích v SCHMID, Alex P., JONGMAN, Albert J.: 

Political Terrorism.  New Brunswick: Transaction Publishers, 2005, s. 5-6. 
14

 Přehledné shrnutí různých typologií terorismu se dočkalo svého kvalitního zpracování i v českém prostředí. 

Viz např. pasáže, věnující se rozboru teoretického uchopení terorismu v kvalitní publikaci Miroslava Mareše 

Terorismus v ČR či knihu Emila Souleimanova a kolektivu autorů Terorismus: válka proti státu. Ze zahraničních 

autorů se přehledu typologií dle různých kritérií (aktér, oběť, motivace atd.) věnovali například Schmid a 

Jongman v knize Political Terrorism. 
15

 Uchopíme-li však válku podle okřídleného výroku Carla von Clausewitze jako pokračování politiky jinými 

prostředky, nepřímo se tím vlastně hlásíme ke studiu typu terorismu politického, který vychází z typologie 

nejvyšší úrovně obecnosti a jehož jsou výše zmíněné projevy (etnoterorismus, státní terorismus atd.) subtypy. 
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terorismu se k pojetí terorismu jakožto metody obecně přiklánějí, ačkoli spojování terorismu 

s určitými ideovými proudy přetrvává dodnes.
16

 Přijetím terorismu jakožto metody se na této 

bázi vytvářejí specifické entity – teroristé, které tak můžeme chápat jako aktéry, definované 

formou vlastní činnosti a způsoby dosahování vlastních cílů, nikoli identitou vyplývající 

právě z těchto jejich cílů.
17

  

Tito teroristé zneužívají obyvatelstvo jako rukojmí, útoky a hrozbami hodlají 

ovlivňovat nálady a postoje veřejného mínění, vydírat státní činitele k podvolení se svým 

požadavkům. Jan Eichler toto pregnantně shrnul v obecné tezi, že cílem útoků a působení 

škod je ovlivnit rozhodování toho, kdo má být vystaven strachu, pod jehož vlivem má být 

tlačen, aby něco udělal či naopak neudělal.
18

 Podívejme se nyní na některé vybrané definice, u 

nichž se pokusíme všimnout rysů společných i rozdílných, a které se pokouší hlavní rysy 

terorismu jakožto metody boje postihnout. To by nám mělo pomoci lépe pochopit 

charakteristické rysy terorismu a zároveň postihnout i ty rysy, které mohou být zdrojem 

polemik. 

V rámci české akademické obce se pokusil Jiří Šedivý – na základě poznatků z ankety 

uspořádané mezi předními světovými experty na problematiku terorismu, a publikované 

Schmidem a Jongmanem v knize Political Terrorism – zformulovat obecnou výchozí definici: 

„Terorismus je metoda použití síly či hrozby silou prováděná skrytými jednotlivci, skupinami 

nebo státem podporovanými aktéry. Akt násilí je zaměřen proti nevinným osobám nebo 

civilním cílům. Hlavním účelem teroristického aktu je vyvolat pocit strachu. Vedlejším účelem 

může být upoutání pozornosti (propaganda činem), nebo získání dílčích výhod či ústupků ze 

strany atakovaného aktéra. Konečným cílem terorismu je politická změna“.
19

  

                                                                                                                                                         
Dalšími kategoriemi v této nejobecnější typologii jsou terorismus kriminální (konaný za účelem získání 

osobních materiálních výhod) a tzv. psychopatologický (dosažení psychického sebeuspokojení). Viz typologie 

terorismu např. v SOULEIMANOV, Emil. Terorismus. Pokus o terminologickou jasnost. In SOULEIMANOV, 

Emil (ed.): Terorismus. Pokus o porozumění, Praha: SLON, 2010, s. 35. CLAUSEWITZ, Carl: O válce. Dílo z 

pozůstalosti generála Carl von Clausewitze. Brno: Bonus A, 1996, s. 36. 

16
 Toto naráží na problematiku morálního aspektu terorismu. Stojí-li vůči sobě v kontrapozici dva subjekty (z 

nichž jeden či oba dva aplikují teroristické metody), je jejich činnost vzájemně zřídkakdy uznávaná. Činnost 

jednoho je zavrhovaná z hlediska morálních hodnot, zastávaných druhým ze subjektů. Terorismus je ve výsledku 

zavrženíhodný a často spojován přímo s podstatou druhého subjektu. Spojíme-li si toto s předmětem naší práce, 

velmi intenzivní a obsáhlé diskuze se vedly na téma, zda terorismus není přímo obsažen v samotném islámském 

náboženství a tudíž nedílnou součástí identity islámských teroristů. Podrobněji o morální dimenzi terorismu 

srovnej např. WARDLAW, Grant: Political Terrorism. Theory, Tactics, and Counter-measures. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1989, s. 4-5. 
17

 MAREŠ, Miroslav: Terorismus v ČR. Brno: Centrum strategických studií, 2005, s. 18. 
18

 EICHLER, Jan: Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010, s. 145-146. 
19

 ŠEDIVÝ, Jiří: Nové paradigma terorismu, Mezinárodní vztahy, Vol. 27 (2003), No. 1, s. 5. 
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Již zmínění výzkumníci Alex P. Schmid a Albert J. Jongman se ve výše zmíněné knize 

pokusili, kromě jiného, vytvořit definici vlastní. Terorismus je pak dle těchto autorů „(…) 

metoda boje, ve které náhodné, či symbolické oběti slouží jako cíl násilí. Tyto oběti sdílí 

skupinové nebo třídní charakteristiky, které utváří podklad k jejich viktimizaci. Za 

předchozího použití násilí a věrohodných výhrůžek, jsou ostatní členové této skupiny 

vystaveni stavu chronického strachu (teroru). Členové této skupiny nebo třídy, jejichž pocit 

bezpečí je účelně podkopáván, jsou cílem teroru. Viktimizace cíle násilí je považována 

většinou pozorovatelů z řad přihlížejícího publika za mimořádnou na základě její krutosti, 

načasování (např. období míru) či místa (mimo bojiště) viktimizace, nebo bezohlednost 

k pravidlům boje akceptovaných v konvenčním válčení. Porušení norem vede k vytvoření 

pozorného publika mimo skupinu obětí, sektory tohoto publika se mohou stát hlavním 

objektem manipulace. Účel této nepřímé metody boje je buď paralyzace oběti, s cílem 

vytvoření dezorientace a poddajnosti, nebo zmobilizování druhotných dotčených cílů (např. 

vlády), nebo cílů pozornosti (např. veřejného mínění) k změně názorů a postojů vyhovujícím 

krátko- či dlouhodobým cílům uživatelů této metody boje“.
20

 

Za účelem rozmanitosti přejděme od pokusů o definici z řad akademiků k pracovní 

definici terorismu amerického ministerstva obrany (Department of Defense – DOD). Definice 

DOD je poměrně krátká a tím pádem obecná - o terorismu hovoří jako o „neoprávněném užití 

násilí či hrozby násilím k vštípení strachu, zamýšleném k přinucení či zastrašení vlád nebo 

společností. Terorismus je často motivován politickými, náboženskými či jinými ideologickými 

přesvědčeními a páchán pro naplňování cílů, které jsou obvykle politické.“.
21

 

Pro cíle své knihy Political Terrorism sestavil na základě zohlednění různých definic 

Grant Wardlaw vlastní definici, přičemž předem upozorňoval na nezbytnost systematického 

užití teroristických metod, aby bylo možné použít označení „terorismus“. V takovém případě 

tedy Wardlaw odmítá považovat za terorismus ojedinělé individuální akty. Politický 

terorismus je dle Wardlawa ve výsledku „užití, nebo hrozba užitím násilí jednotlivcem nebo 

skupinou, jednající za nebo pro opozici k ustavené autoritě, kde taková akce je určená 

k vytvoření extrémního napětí a/nebo strachu nabuzujících účinků v cílové skupině, která je 

větší než okamžité oběti, a to s cílem přinutit tuto skupinu k přistoupení na požadavky 

pachatelů“.
22

 

                                                 
20
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21

 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, The Defense Technical Information 
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22
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U všech představených definicí lze nalézt styčné body. Všechny definice ve svém 

základu hovoří o užití násilí, či hrozbě jeho užití za účelem vyvolání strachu v rámci cílové 

společnosti. Zastrašení společnosti a jejích představitelů má následně přinutit společnosti či 

jejich představitele k teroristy preferovanému jednání. Samozřejmě se v mnoha detailech 

rozcházejí, například co se motivace, povahy oběti či cíle týče, ale pro naši práci se jako 

dostačující jeví využít definici Schmidovu a Jongmanovu, neboť tato svou šíří do sebe dokáže 

alespoň rámcově pojmout jak ostatní definice, tak i některé výše probrané znaky, a tím 

v daných podmínkách nejpřesněji vymezit, co můžeme terorismem chápat. Na místě je však 

vždy opatrnost, neboť ani Schmidova a Jongmanova definice nevyčerpává všechny stránky a 

projevy terorismu bezezbytku. Terorismus je nesmírně složitým společenským fenoménem, 

jehož perfektní postižení definicí představuje stále výzvu, byť s malou nadějí na úspěch. 

1.1.2 Globální terorismus – nová etapa 

Hovoří-li nadpis o globálním terorismu jako o nové etapě, je zřejmé, že terorismus 

musel v průběhu doby projít určitým vývojem. Názorů na tento vývoj existuje celá řada, 

přičemž tyto se mezi sebou liší distinktivními znaky, na jejichž základě charakteristiku vývoje 

terorismu jejich autoři provedli.
23

 Pro účely naší práce využijeme distinktivního znaku 

prostorového. Totiž před námi studovanou etapou globálního terorismu se objevil nejdříve 

národní terorismus a následně terorismus mezinárodní. V žádném případě nelze říct, že by při 

nástupu nové etapy terorismu vymizely projevy terorismu, typické pro etapu předchozí - 

vývojové fáze označují objevení nové etapy, nikoli úplný konec předchozí. Dnes se tak 

můžeme setkat se zástupci všech tří etap. Národní terorismus charakterizuje úsilí o změnu ve 

vnitřní politice států, jeho prvními představiteli byly anarchistické skupiny 19. století, 

můžeme sem však zařadit i organizace se separatistickými tendencemi, jako například 

baskickou Euskadi Ta Askatasuna (Baskicko a svoboda - ETA) či Irskou republikánskou 

armádu (IRA). Mezinárodní terorismus přichází na scénu přibližně v 70. letech 20. století, a 

zaměřuje se hlavně na zahraniční politiku států a jeho primárním cílem je dosáhnout změn 

                                                 
23
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2004, s. 47. 



20 

 

v zahraniční politice státu či států v některé části světa. Příkladem za všechny nám budiž 

Hizballáh v Libanonu.
24

 

U mnoha autorů se setkáme s přesvědčením, že s razantním nástupem al-Káidy – 

symbolicky po 11. září 2001 – přichází na mezinárodní scénu nová forma či etapa terorismu.
25

 

Jiří Šedivý výskyt nové podoby terorismu datuje již od raných 90. let a vztahuje jeho počátek 

například k pokusu zničit Světové obchodní centrum v New Yorku v roce 1993.
26

 Nový typ 

terorismu je dle Šedivého obecně charakteristický transcendentními cíli a ochotou 

k sebeobětování, snahou dosáhnout skutečně hromadného ničivého účinku a specifickou 

organizací.
27

 John G. Ikenberry v souvislosti s nemožností Spojených států bojovat s touto 

formou terorismu na pouhé národní úrovni například hovoří o „moderním terorismu 

transnacionálního charakteru“
28

, Lawrence Freedman zase předkládá termín 

„superterorismus“.
29

 S odkazem nejen na prostorovou dimenzi terorismu se dále užívá termín 

„globální terorismus“, který budeme v této práci používat i my, a to pro označení nové 

podoby a aktivit teroristických organizací - v našem případě zejména al-Káidy, která je 

zdaleka nejvýznamnějším zástupcem této pomyslné kategorie.
30

 Pojem globální terorismus 

dle názoru autora nejlépe vystihuje určující prvky nové formy terorismu, jimiž jsou 

celosvětová působnost a zejména globální dopad jeho aktivit. Celosvětovost tato nová forma 

či etapa terorismu rovněž implikuje i vysokou míru intenzity, nezbytnou pro dosažení 

skutečně globálního vlivu. 

Pro uchopení podstaty globálního terorismu si nyní vezměme al-Káidu jako příklad. 

Bude však nezbytné k tomuto načrtnutí rysů přistupovat s rozvahou, obezřetností a zdravou 

skepsí, neboť její reálná podstata se může od té deklarované v literatuře či dokumentech velmi 

snadno lišit, a to vzhledem k přísnému utajování forem vlastní činnosti a celkové struktury, 

jež přirozeně vyplývá ze samotné podstaty teroristické činnosti. Al-Káida své cíle a 

prostředky definuje prostřednictvím teologických termínů, vlastních extrémně radikalizované 
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verzi islámu.
31

 Vůdci al-Káidy pod vedením Usámy bin Ládina vytvořili během posledních 

let minulého století síť, jejíž jednotlivé odnože působí ve více než 60 zemích napříč čtyřmi 

kontinenty, přičemž na ústředí jsou tyto jen velmi volně vázané.
32

 Z ústředí sítě nejvyšší vůdci 

vysílají ideologická poselství, jež stanovují jen velmi obecnou hlavní linii. O nějaké striktní 

vázanosti na ústředí či silnější podřízenosti pravděpodobně nelze v případě al-Káidy hovořit. 

Nicméně, jak poukazuje Peter Bergen, hlavní linie a některé konkrétní úkoly, deklarované v 

projevech vůdců jako Usámy bin Ládina či Ajmána-Zavahírího, skutečně došly k naplnění či 

byly alespoň podniknuty pokusy o jejich naplnění.
33

  

Na několika základních premisách a tezích by se však jednotlivé odnože al-Káidy 

měly shodnout. Společné by mělo být přesvědčení o nutnosti omezení vlivu USA 

v islámském světě. Shodnou se rovněž i ve způsobech útoků, při nichž usilují o jejich 

maximální smrtonosnost. Jako dlouhodobý a zřejmě konečný cíl al-Káidy je deklarováno 

vytvoření panislámského chálífátu v muslimském světě, byť je otázkou, nakolik teroristé a 

vůdci z řad al-Káidy považují tento cíl za dosažitelný a reálný. Sami sebe pasují teroristé al-

Káidy do role mstitelů, bojujících proti utrpení, strádání a ponížení celé jedné pětiny lidstva.
34

 

Referenčním objektem al-Káidy jakožto činitele globálního terorismu jsou tedy 

mnohamilionové masy muslimských věřících. V kulturní rovině totiž al-Káida svůj boj 

vykládá jako nezbytnost pro uchování tradičních muslimských hodnot a zvyků proti sílícímu 

vlivu západního sekularizmu, materialismu a multikulturalismu. Teroristé z al-Káidy varují 

muslimské věřící před ztrátou vlastní identity islámského světa při střetu se západními 

hodnotami.
35

 

Uvedené cíle globálního terorismu přesahují rámec jednoho státu a možnosti jeho 

domácí či zahraniční politiky. Zatímco dřívější formy terorismu bývaly spojené s aktivitami 

homogenní skupiny vůči konkrétní vládě a bývaly spojené se specifickými požadavky, 

globální terorismus se již neomezuje na jeden stát a na jeho vnitřní politiku, naopak usiluje o 
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nové nastavení mezinárodních vztahů na globální úrovni.
36

 Vysokým počtem obětí a 

mohutným psychologickým dopadem svých útoků hodlají tito teroristé oslovit a zasáhnout 

široké vrstvy společnosti na všech úrovních a ve všech částech světa.  

 

1.2 Bushova administrativa ve válce s terorismem 

Nyní se od pojednání o terorismu přesuneme k reakci Spojených států na útoky z 11. 

září 2001 a dalším okolnostem, jež její výslednou podobu determinovaly. Krátce pojednáme o 

neokonzervativním obratu v americké zahraniční politice, který významným způsobem 

ovlivnil metody a cíle Bushovy administrativy. Stranou naší pozornosti nezůstanou ani 

vybrané významné dokumenty, v nichž jsou zásady Bushovy doktríny zakotveny 

1.2.1 Vliv neokonzervativců na americkou zahraniční politiku za prezidentství G. W. Bushe 

Zahraniční a bezpečnostní politika Spojených států za Bushovy administrativy po 11. 

září 2001 polarizovala jak samotnou Ameriku, tak i světové veřejné mínění vůbec. Po nástupu 

George W. Bushe do úřadu hledala americká politika odpověď na otázku, jak využít svou 

soudobou převahu na vojenském, hospodářském a politickém poli, jak využít unikátní 

postavení, jež Spojeným státům přineslo vítězství ve studené válce.
37

 Jedním z ideových 

proudů, podílející se na této diskuzi, bylo neokonzervativní hnutí. Toto hnutí je poměrně 

obtížné vyčerpávajícím způsobem charakterizovat, neboť netvoří homogenní celek a naopak 

v něm můžeme nalézt různé koncepty a náhledy, tématu zahraniční a bezpečnostní politiky 

nevyjímaje.
38

 Proto se zde zaměříme jen na esenciální zdroje neokonzervativního zahraničně-

politického programu, který tvořili a prosazovali nejvýznamnější představitelé 

neokonzervativního hnutí. Neokonzervativní politici a experti jako Paul Wolfowitz, William 

Kristol a Robert Kagan považovali současný stav (zde myšlen stav postbipolárního období) za 

ideální příležitost, naprosto vyhovující americkým zájmům. Spojené státy stojí před jediným 

úkolem - tento „pax Americana“ zachovat, a to prostřednictvím šíření svobody a demokracie 

v rámci celého světa. Při realizaci tohoto úkolu se musí USA opírat o vlastní politickou i 

hospodářskou moc a zejména vojenskou převahu. Právě udržování vojenské dominance a 
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další rozvíjení ozbrojených sil USA dle názoru těchto autorů zajistí americké strategické 

zájmy a souběžně udrží v bezpečí celý svět.
39

 

O tom, jakým směrem se bude americká zahraniční a bezpečnostní politika ubírat, do 

značné míry rozhodovalo personální obsazení důležitých pozic v prezidentské administrativě.  

Jmenovitě viceprezident Dick Cheney a ministr obrany Donald Rumsfeld byli právě pod 

významným vlivem nekonzervativního proudu.
40

 Vliv neokonzervativců ve vládě G. W. 

Bushe byl sice značný, a po událostech z 11. září rapidně narostl, přesto však nemůžeme o 

bezvýhradném určování zahraniční politiky „neokony“ hovořit, neboť Bushovu 

administrativu tvořili i přívrženci jiných názorových proudů, např. ministr zahraniční Colin 

Powell.
41

 George W. Bush, podobně jako řada předcházejících prezidentů, přicházel do úřadu 

s omezeným přehledem o zahraniční politice či mezinárodních vztazích a svou pozornost 

chtěl v první řadě věnovat vnitropolitickým problémům.  Proto v případě takového prezidenta 

velkou úlohu při formování zahraniční politiky sehrávají zejména poradci a odborníci, které si 

nový prezident s sebou přivádí do úřadu.
42

 

Neokonzervatismus se v 90. letech řadí mezi nejvlivnější proudy v americké politice 

(někdy se pro tento proud užívá název „demokratický globalismus“).
43

 Neokonzervativní 

teoretici jako R. Kagan, W. Kristol volali v tomto období po „remoralizaci“ americké 

politiky. Důraz kladli na nezbytnost návratu ke klíčovým hodnotám americké politiky, totiž 

k individualismu, šíření demokracie ve světě, volnému trhu s nejomezenějšími zásahy státu a 

militantnímu unilateralismu při prosazování amerických zájmů ve světě.
44

   

 Neokonzervativci kriticky pohlíželi na odkaz Richarda Nixona, Geralda Forda a 

Henryho Kissingera, kterým vytýkali jejich důraz na politiku uvolnění, která dle jejich názoru 

nebyla efektním nástrojem k prosazení amerických národních zájmů. Naopak se vraceli 

k odkazu Ronalda Reagana, z něhož učinili téměř ikonickou postavu americké politiky - 
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ideálního prezidenta USA.
45

 Platformou tohoto názorového proudu se stalo několik think-

tanků a kanonických textů neokonzervativních politiků a teoretiků, jako např. think-tank 

Project for the New Century,
46

 či článek W. Kristola a R. Kagana Toward a Neo-Reaganite 

Foreign Policy na stránkách časopisu Foreign Affairs, v němž autoři volají po návratu 

k hegemonismu a včasným důrazným akcím proti darebáckým státům a teroristickým 

organizacím.
47

 Velmi silnou kritiku neokonzervativci věnovali otázce dosavadního přístupu 

administrativ k řešení iráckého problému.  Hlavním cílem Spojených států mělo být zajištění 

relativního míru a stability v podmínkách nového bezpečnostního prostředí. Otřesný dopad 

útoků 11. září na myšlení Američanů dal neokonzervativcům vítanou příležitost k zisku 

dominantního postavení v rámci Bushovy administrativy.
48

 

1.2.2 Zlom americké zahraniční politiky po 11. září 2001 

Po teroristických úderech 11. září 2001 se s velkým napětím očekávala reakce 

úřadující administrativy G. W. Bushe. Tato v prvních dnech po útocích tak omračujícího 

rozsahu reagovala manichejisticky – za jednoznačného pachatele útoků označila al-Káidu, 

poselství útoků však subjektivně prezentovala jako úder sil zla proti silám dobra, útok tmářů 

na USA jako na symbol pokroku a bohatství.
49

 Toto zjednodušování napadla řada autorů. 

Například G. Perkovich ve svém článku Giving Justice Its Due, uveřejněném v periodiku 

Foreign Affairs v roce 2005, spatřoval nástup terorismu jako výsledek procesu globalizace, 

v němž se po konci studené války střetly dvě rozdílné hodnoty. Zatímco Spojené státy a jejich 

spojenci kladli důraz na svobodu (myšleno v politice, v podnikání apod.), muslimský svět na 

druhé straně upřednostňoval spravedlnost. Spojené státy jako vítěz globalizace svou 

jednostrannou politikou, zacílenou na zisk, muslimský svět ponižoval a ovládal. Globální 

terorismus je tak ve výsledku odvetou za nespravedlivý charakter globalizace, která je 
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v muslimském světě chápána jako americký kolonizační projekt.
50

 Lawrence Freedman je ve 

svém hodnocení lakoničtější: „superterorismus byl nežádoucím vedlejším produktem 

aktivistické zahraniční politiky“.
51

 

Jak se s novými bezpečnostními hrozbami jeho administrativa vyrovná, naznačil 

George W. Bush v několika svých projevech, přednesených v době krátce po útocích. Ve své 

zprávě o stavu unie, přednesené na konci ledna roku 2002, definoval G. W. Bush dva základní 

cíle nadcházející americké politiky, a to boj proti teroristům a jejich podporovatelům, a dále 

čelení hrozbě zbraní hromadného ničení. V tomto projevu rovněž charakterizoval Korejskou 

lidově demokratickou republiku (KLDR), Írán a Irák jako režimy podílející se na obou 

hrozbách a označil tyto státy jako „osu zla“ (Axis of Evil).
52

 Přístup k oběma hrozbám Bush 

naznačil ve svém projevu ve West Pointu, v němž deklaroval přesvědčení, že dřívější strategie 

odstrašování a zadržování již neodpovídají novým bezpečnostním hrozbám. Nové přemýšlení 

o bezpečnostní politice by mělo být naopak založeno na aktivním boji proti všem hrozbám, a 

to na boji zahájeném ještě dříve, než se tyto hrozby stačí plně rozvinout. Zmíněnou tezi 

ilustruje prohlášení, že USA budou připraveny podniknout i preemptivní (tedy předstihující) 

akci, když bude nezbytné bránit americkou svobodu a životy.
53

 

Nástup globálního terorismu dal impuls k zahájení dvou velkých válek. V první řadě 

války v Afghánistánu (operace Trvalá svoboda), jež byla bezprostřední reakcí Spojených států 

na útoky 11. září, a dále války v Iráku (operace Irácká svoboda), která bezesporu patří 

k nejkontroverznějším rozhodnutím amerických poválečných dějin. V případě Afghánistánu 

byla hlavním aktérem al-Káida jakožto síť globálního terorismu, jež si zvolila Afghánistán 

jako základnu pro dlouhodobou činnost. V této době vládnul v Afghánistánu krajně represívní 

a fanaticky islamistický režim Tálibán. Vládnoucímu hnutí al-Káida pomohla svými penězi a 

zbraněmi k ovládnutí téměř celého území státu, a to včetně tras obchodu s omamnými 

látkami. Odměnou získal Usáma bin Ládin volnost pro vybudování centra pro válku proti 

Západu. O strukturách al-Káidy v rámci Afghánistánu s odkazem na další autory hovoří 

Eichler jako o „virtuálním státě“.
54
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Po útocích stála Bushova administrativa před rozhodnutím, jak na ně adekvátním 

způsobem odpovědět. Neboť teroristická síť, byť se základnou v Afghánistánu, je velmi 

nejasným protivníkem. Situaci však usnadnila propojenost vládnoucího režimu 

v Afghánistánu a al-Káidy. Spojené státy tedy mohly aktéry globálního terorismu lokalizovat 

do poměrně jasně vymezeného prostoru. V případě Afghánistánu dala Rada bezpečnosti OSN 

Spojeným státům svou rezolucí č. 1378 pravomoc užít všech nezbytných prostředků.
 55

 Přiřkla 

Tálibánu odpovědnost za zneužití území al-Káidou a umožnění jejího jednání. Vládnoucí 

režim totiž nedostál své povinnosti účinně bojovat proti mezinárodnímu terorismu, jak ji 

vymezila rezoluce Valného shromáždění OSN z prosince 1994.
56

  

Vzhledem k obtížnému terénu v Afghánistánu se jako stěžejní otázka jevila forma 

vojenského úderu. Volba nakonec padla na kombinaci leteckých úderů s navazujícími 

pozemními operacemi speciálních sil, přičemž většinu úkolů při pozemním boji plnila Severní 

aliance, tedy vnitřní opoziční ozbrojené síly.
57

 Tato strategie přinesla úspěch v podobě 

ochromení vojenských struktur al-Káidy a Tálibánu. Speciálním jednotkám se podařilo zahnat 

bojovníky al-Káidy do omezeného prostoru v afghánských horách. Operace Trvalá svoboda 

tak v konečném důsledku ukončila stav, kdy síť mezinárodních teroristů ovládla stát a 

přeměnila jej ve své rukojmí a základnu. Afghánistán jako stát přestal být hrozbou, nicméně 

globální terorismus jako hrozba v žádném případě nezanikla. Operace Trvalá svoboda 

z mezinárodněprávního hlediska byla jak legální (měla jasný mandát Rady bezpečnosti OSN) 

a byla i legitimní (měla jednoznačný a nezpochybnitelný důvod, totiž přeměnu Afghánistánu 

v rukojmí al-Káidy).
58

 

Operace Irácká svoboda už v žádném případě podobný úspěch nezaznamenala. Tlak 

na vojenské svržení Saddámova režimu zesílil po volebním vítězství George W. Bushe a po 

nástupu D. Rumsfelda do funkce ministra obrany. Právě přední činitelé neokonzervativců 

patřili mezi nejvášnivější zastánce vojenského řešení iráckého problému. R. Kagan a W. 

Kristol v článku nazvaném The Right War for the Right Reasons ve Weekly Standard 

vysvětlovali nezbytnost následného svržení režimu v Iráku po porážce Tálibánu.
59

 Podobně 
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aktivistický přístup k případné změně režimu v Iráku zaujali i přední izraelští politici – B. 

Netanyahu, E. Barak a další, kteří rovněž volali po preemptivním útoku na Irák.
60

 Pro hledání 

záminky ke vpádu do Iráku se v rámci exekutivy vytvořily dvě významné pracovní skupiny 

pod vedením Douglase J. Feitha.
61

 Skupina pro boj proti terorismu (Policy Counterterrorism 

Evaluation Group) měla za úkol přímo hledat spojení mezi Irákem a al- Káidou, a souběžně 

Skupina pro zvláštní plánování (The Office of Special Plans) byla pověřena shromažďováním 

dat k zdůvodnění války v Iráku a argumentů ve prospěch dvou tezí:  

1. Saddám Husajn byl zapletený do teroristických útoků  

2. Saddám Husajn vlastní značný arzenál zbraní hromadného ničení a chystá se je 

použít proti USA a jeho spojencům. 
62

 

První teze spočívala na tvrzení, že teroristický úder byl příliš sofistikovaný na pouhou 

teroristickou skupinu, tudíž musel mít podporu nějakého státu a měl to být právě Irák.
63

 Dále 

odkaz na irácký vývoj a vlastnictví zbraní hromadného ničení byl nejhlavnějším důvodem 

k zahájení války, a to přestože tyto údaje nebyly potvrzeny ani inspektory OSN, ani údaji 

zpravodajských služeb USA.
64

  

Na podzim roku 2002 však při hlasování v Kongresu obě zastoupené strany vyjádřily 

podporu vládní politice, která důrazně úder na Irák prosazovala. Zplnomocnění prezidenta jít 

do války v Iráku bylo schváleno poměrem 296 hlasů ku 133 ve Sněmovně reprezentantů a 

poměrem 77 hlasů ku 23 v Senátu.
65

 Krejčí a Shapiro shodně přisuzují kladný postoj k válce 

v Iráku přes značný deficit důkazního materiálu atmosféře, jež stále ve Spojených státech 
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panovala.
66

 Spojené státy se pokusily získat souhlas OSN s invazí, proti udělení mandátu se 

však v RB OSN postavilo nejen Rusko a Čína, nýbrž i jinak blízcí spojenci jako Francie či 

Německo, které v tuto dobu zastávalo místo nestálého člena.
67

 V rozporu s mezinárodním 

právem však Spojené státy v čele „koalice ochotných“ zaútočily, přičemž samotná intervence 

začala 20. března 2003.
68

 Oficiální válka trvala přibližně měsíc a půl a různou měrou se jí 

zúčastnilo či podporovalo několik desítek států.
69

 Po dobytí Bagdádu a svržení Saddáma 

Husajna se však situace nezklidnila, ba naopak. V Iráku nadále zuřil ozbrojený boj, jemuž za 

oběť padly další tisíce vojáků a odhady o zabitých Iráčanech se pohybují v řádech desítek až 

stovek tisíc.
70

 Napadení do Iráku se ukázalo být strategickou chybou.
71

 Do Iráku zamířili 

extremisté a teroristé z jiných zemí a zahájili dlouhý boj proti vděčnému cíli, který se jim 

naskytl. Spojené státy svým vpádem do muslimské země poskytly al-Káidě vedle cílů k 

útokům i téma k propagandě o západním imperialismu a značně přiživily antiamerikanismus 

v muslimských zemích.
72

 Pokusy o uklidnění situace si vyžádaly obrovské náklady na 

životech i financích a dosažené výsledky míře nasazení nedopovídaly. Okupace Iráku se tak 

stala nesmírnou zátěží, jež se projevila v hledání nového pojetí zahraniční a bezpečnostní 

politiky, a tomuto tématu bylo přirozeně věnováno mnoho prostoru v kampani před 

prezidentskými volbami z roku 2008.
73

 

1.2.3 Zásadní dokumenty Bushovy administrativy pro válku s terorismem 

Termín „Bushova doktrína“ představuje zastřešující pojem pro jeho pojetí zahraniční a 

bezpečnostní politiky, a používá se k označení Bushova přístupu k zajištění americké 

bezpečnosti. Tato politika byla zakotvena v několika dokumentech, které však dohromady 

nevytvářejí jednotný kompaktní celek, nýbrž se v nich toto pojetí politiky pod vlivem událostí 

postupem času mění. Robert Jervis v Bushově doktríně identifikuje celkem čtyři základní 

                                                 
66

 Viz SHAPIRO, Ian: Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu. Praha: Karolinum, 

2009, s. 10. A dále KREJČÍ, Oskar: Zahraniční politika USA. Praha: Professional Publishing, 2009, s. 309-310. 
67

 SHAPIRO, Ian: Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu. Praha: Karolinum, 2009, 

s. 92 
68

 FREEDMAN, Lawrence: War in Iraq. Selling the Threat. Institute for Communications Studies. University of 

Leeds [online]. Dostupné z http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/1878/freedman.pdf [cit. 2. května 

2012], s. 9. 
69

 EICHLER, Jan: Bezpečnostní a strategická kultura USA v letech 2001-2008, Mezinárodní vztahy, Vol. 45 

(2010), No. 2, s. 60. Pro seznam států, řazených Bushovou administrativou do „koalice ochotných“ viz Coalition 

members. The White House. President George W. Bush [online]. 27. března 2003. Dostupné z 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030327-10.html [cit. 26. července 2012]. 
70

 Documented civilian deaths from violence. Iraq Body Count [online]. Dostupné z 

http://www.iraqbodycount.org/database/ [cit. 26. července 2012]. 
71

 CLARKE, Richard A.: Against All Enemies. Inside America´s War on Terror. New York: Free Press, 2004, s. 

273. 
72

 Tamtéž. 
73

 KOZÁK, Kryštof, LEPŠ, Jakub, THIM, Michal (eds.): Zahraniční politika USA na počátku 21. století. Praha: 

AMO, 2009, s. 18. 

http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/1878/freedman.pdf
http://www.iraqbodycount.org/database/


29 

 

pilíře, které nám umožní si o ní učinit předběžnou představu. Obraz těchto pilířů dále uvidíme 

ve shrnutí dokumentů představených níže.  

Za prvé, Bushova doktrína dle Jervise klade důraz na vnitropolitické uspořádání 

soudobých států. Pokud je některý stát Spojenými státy považován za nekooperativní a 

diktátorský, může být klasifikován jako bezpečnostní hrozba pro USA a případně vojensky 

svržen, okupován a nahrazen jiným, vhodnějším režimem. Druhý pilíř Bushovy doktríny 

spočívá v pevném odhodlání prosazovat zcela novou, důraznou politiku, jejíž jádro nalezneme 

ve zhodnocení současné situace, v níž žádný jiný stát nemá prostředky pro přímý útok na 

USA. Spojené státy tedy povedou preventivní, nikoli preemptivní války. Spojené státy budou 

situaci jednoznačné dominance udržovat prostřednictvím eliminace případných budoucích 

protivníků, pokud možno ještě dříve, než se tato hrozba stane bezprostřední. Za třetí, Bushova 

administrativa přijala rozhodnutí postupovat unilaterálně, kdykoli a kdekoli to bude 

považovat za nezbytné. To přirozeně implikuje jistý přezíravý přístup k mezinárodním 

pravidlům, smlouvám a bezpečnostním partnerstvím. Pro zajišťování svých životních zájmů 

budou Spojené státy vhodný postup volit jen na základě vlastního uvážení. A konečně čtvrtý 

pilíř je založen na přesvědčení, že stabilita a mír ve světě vyžadují, aby si Spojené státy 

zachovaly své prvořadé postavení ve světové politice.
74

 

Národní bezpečnostní strategie 2002 (National Security Strategy 2002) 

NSS z roku 2002 je prvním zásadním dokumentem po teroristických útocích z 11. 

září. Ačkoli původní Bushovy zahraničně-politické priority byly nepoměrně skromnější a jeho 

celkový přístup pragmatičtější, po šoku z 11. září 2001 představila Bushova vláda v tomto 

dokumentu radikální válečnou bezpečnostní politiku.
75

 Prezentuje odhodlání a sílu USA vůči 

potenciálním protivníkům. Patrný je zde příklon k unilateralismu a militarismu, kdy klade 

velký důraz na úlohu a význam vojenské síly.
76

 Hlavním a určujícím kontextem je zde 

celosvětová válka proti globálnímu terorismu a podporovatelským státům (Global War on 

Terror - GWOT).
77

 Bushova administrativa si uvědomuje unikátní postavení USA 

v mezinárodním prostředí a vlastní možnosti proměnit pravidla jeho fungování a zároveň 
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deklaruje ambici tuto příležitost využít.
78

 V těch případech, kdy multilaterálním jednáním 

nebudou moci Spojené státy dosáhnout prosazení vlastní vůle, nebudou váhat přistoupit 

k jednostranným krokům či bilaterálním dohodám.
79

 Americké hodnoty a demokratický 

model založený na svobodné a otevřené společnosti, toleranci a soukromém vlastnictví jsou 

dle Bushe univerzální a aplikovatelné ve všech společnostech ve světě.
80

 

Národní bezpečnostní strategie 2006 (National Security Strategy 2006) 

Tento dokument byl zveřejněn tři roky po oficiálním ukončení operace Irácká 

svoboda. Při srovnání s NSS z roku 2002 nalezneme prvky shody a návaznosti, ale zároveň i 

některé nové pohledy a přístupy. Shodu můžeme nalézt v uchování obdobné struktury 

dokumentu a zachování všech nosných pilířů jako používání pojmu Global War On Terror, 

preempci a udržování vojenské nadvlády USA.
81

 Změna nastává v pojetí globálního terorismu 

jakožto hlavní bezpečnostní hrozby. Pojetí bezpečnostních hrozeb se v tomto dokumentu již 

dále rozšiřuje. Posílen byl souběžně důraz na boj proti rozšíření zbraní hromadného ničení a 

problematiku energetické bezpečnosti.
82

 Co se týče přístupu k bezpečnostním hrozbám, vedle 

klasických vojenských nástrojů se zřejmě pod mezinárodním i vnitropolitickým tlakem 

objevuje obnovený důraz na mírový proces demokratizace těch zemí, jež jsou líhní terorismu 

či mohou jinak potenciálně ohrožovat mezinárodní mír a bezpečnost. Význam se přisuzuje 

diplomacii a podpoře vnitřních přeměn a samostatné demokratizace nebezpečných režimů. To 

vše s rozšířeným prostorem pro spolupráci se spojenci v rámci Severoatlantické aliance 

(NATO), regionálních organizací či dokonce nevládních organizací.
83

  

Národní obranná strategie 2008 (National Defense Strategy 2008) 

Pakliže mezi NSS 2002 a 2006 nalezneme určité proměny, v případě NDS 2008 se 

jedná o změny poměrně radikální. Například pokud se jedná o přístup ke globálnímu 

terorismu, upouští se v tomto dokumentu od pojmu Global War On Terror a je nahrazen 

výrazem: „celosvětový boj proti násilné extremistické ideologii, která usiluje o rozvrácení 
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mezistátního systému“.
84

 Tento boj bude mít dlouhé trvání, probíhat na více frontách a 

zahrnovat v sobě mnoho dimenzí.
85

 Co je z NDS 2008 patrné, je výrazný odklon od 

unilateralismu a donucení. Spojené státy chtějí v této dlouhé válce postupovat v součinnosti 

s partnery, spojenci a představiteli států, v nichž Spojené státy a jejich spojenci působí. Důraz 

je kladen zejména na dlouhodobé preventivní působení, které má spočívat ve využívání všech 

možných nástrojů k dosažení úspěchu, mezi něž kromě vojenských akcí spadají ekonomický 

rozvoj, budování nových institucí, nastolení právního státu, prosazování vnitřního usmíření 

mezi někdejšími nepřáteli, zajištění základních služeb pro obyvatelstvo, výcvik a výzbroj 

vojenských a policejních sil na místech zásahu, vybudování strategických komunikací, 

předávání civilních zkušeností.
86

 

Tímto přehledem ukončíme tuto kapitolu, věnující se přiblížení fenoménu terorismu a 

načrtnutí výchozí situace zahájení a okolnostech války proti terorismu administrativy G. W. 

Bushe a můžeme se přesunout k rozboru strategie zadržování jak v klasické verzi George 

Kennana, tak ve verzi pro 21. století, jejímž autorem je Ian Shapiro.  
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2. Strategie zadržování dříve a nyní 

Druhá kapitola, věnující se strategii zadržování, je členěná do dvou částí. V části první 

bude stručně pojednáno o tradici doktríny zadržování v americké zahraniční politice, kde bude 

primárně zaměřeno na její klíčovou postavu - George Kennana. Hlavní pozornost bude 

věnována jeho dvěma zásadním textům, tzv. „Dlouhému telegramu“ a článku The Sources of 

Societ Conduct, který Kennan napsal pod pseudonymem „X“ a byl otištěn v časopise Foreign 

Affairs. Tyto texty budou zasazeny do kontextu hlavních mezinárodních okolností, jež 

Kennana vedly k formulaci návrhu doktríny zadržování a bez patřičné pozornosti nezůstanou 

její klíčové okamžiky. Část druhá nám již připraví půdu pro nejdůležitější, třetí kapitolu 

předkládané práce. Zde na základě Shapirova textu vytyčíme ony stěžejní body strategie 

zadržování, jež budou v  kapitole třetí postaveny proti strategii boje proti terorismu Baracka 

Obamy, přičemž budou studovány jejich hlavní teze, aby bylo možné posoudit, zda se 

v případě strategie Obamovi může hovořit o novodobé aplikaci této klasické studenoválečné 

americké doktríny. 

2.1. Kennanova doktrína zadržování jako reakce na vývoj po druhé světové válce 

Již v průběhu druhé světové války docházelo k nárůstu napětí mezi Sovětským svazem 

a jeho válečnými spojenci. Po jejím konci přispěly k rozvoji studené války střety zejména 

ohledně otázky situace poválečného Německa a časově shodné rozpory mezi válečnými 

spojenci v Íránu.
87

 Prioritou Sovětského svazu v otázce Německa bylo zabránit obnově jeho 

ekonomické a vojenské síly, která by mohla ohrozit budovaný okruh satelitních států SSSR či 

přímo Sovětský svaz samotný. Sovětský svaz v Německu usiloval v prvé řadě o posílení 

vlastních pozic, pokud možno ve všech okupačních zónách, primárně však ve své vlastní. 

V druhé řadě usiloval o maximální možný objem placených reparací, kterými by mohl 

dotovat vlastní politiku, avšak právě v otázkách spojených s reparacemi a možnostmi 

Německa je splatit byly představy SSSR a ostatních mocností velmi rozdílné.
88

  

Írán, tehdejší Persie, byl od začátku války silně proněmecký.
89

 V průběhu války byl 

Írán na jihu obsazen britskými a na severu sovětskými vojsky. Dohoda válečných spojenců 

hovořila o stažení vojsk do šesti měsíců od konce války. Zatímco britské jednotky dohodu 

naplnily, sovětské jednotky v Íránu zůstaly. Sovětský svaz se zde pokusil využít výhodné 
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situace a podporoval levicově orientovaná separatistická hnutí v zemi. Na ústřední vládě 

současně požadoval udělení koncesí na těžbu ropy v severním Íránu.
90

 Postup Moskvy v této 

zemi vyvolal značné obavy americké administrativy z další sovětské expanze na jih směrem 

k ropným ložiskům. Íránský parlament nakonec dohody neschválil, proti postupu Sovětského 

svazu se ohradila americká administrativa i na půdě OSN, nadále však zahraniční politika 

Sovětského svazu vyvolávala stále větší obavy svých válečných spojenců.
91

 

Ještě v průběhu íránské krize přispěl samotný Stalin k zhoršení vztahů se Západem. Ve 

svém projevu před volbami do Nejvyššího sovětu ze dne 9. února 1946 hovořil nikoli o 

potřebě poválečné spolupráce všech Spojenců, nýbrž o možnosti vypuknutí třetí světové 

války.
92

 Stalin tak vyslal Západu znepokojivé poselství - Stalin nepočítá s mírovým vývojem, 

naopak budoucnost vidí v cestě k nové světové válce, což velmi posílilo nejistotu Spojených 

států ohledně plánů a celkové politiky Sovětského svazu. Americká administrativa následně 

požádala chargé d´affairs velvyslanectví Spojených států v Moskvě George Kennana o 

analýzu sovětské politiky. 

Jedním z podnětů ke změně americké zahraniční politiky, zejména co se postoje 

k SSSR týče, byla právě dodaná analýza a návrh George Kennana jakožto uznávaného experta 

na Sovětský svaz. Kennan posílá v únoru roku 1946 do Washingtonu tzv. „Dlouhý telegram“, 

jehož obsahem je vyžádaná analýza sovětského chování.
93

 Sovětský svaz dle Kennana 

vychází z ideologie, jíž charakterizuje přesvědčení o existenci vnitřních mechanismů 

kapitalismu a socialismu, které je směřují k válce, a to v první řadě mezi kapitalistickými 

zeměmi, či k jejich útoku na země socialistické, zejména na SSSR.
94

 Sovětský svaz musí 

válečným tendencím kapitalistických států zabránit za každou cenu, hlavně prostřednictvím 

budování vlastní síly a redukce sil států kapitalistických.
95

 Celkový mezinárodní vývoj podle 

přesvědčení Sovětského svazu, dle Kennanovy interpretace, směřuje ke vzniku dvou 

světových mocenských center - centra sdružujícího socialistické státy a centra sdružujícího 

státy, tendující ke kapitalismu. Bitva mezi těmito dvěma centry rozhodne o osudech 

kapitalismu a komunismu v celém světě.
96

 Sovětský svaz bude chtít využít vnitřní i vzájemné 
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rozpory kapitalistických států k vyvolání revolučních povstání v rámci jednotlivých 

kapitalistických států.
97

 Kořeny ruského expanzionismu dále netkví tolik v mezinárodním 

postavení SSSR, nýbrž v jeho vnitřní frustraci z vlastní neschopnosti vybudovat stabilní stát a 

prosperující společnost.
98

 

  Po prvotní analýze povahy a pozadí sovětského programu se Kennan v druhé části 

svého telegramu přesunul k shrnutí uvedených poznatků a jejich možného (a žádoucího) 

uvedení do praktické politiky. Sovětský svaz je obecně dle Kennana silou, která nepočítá do 

budoucna s koexistencí a spoluprací se západními zeměmi v čele s USA. Sovětský svaz se 

nebude cítit bezpečný, pokud bude zachována společenská harmonie, tradiční životní styl a 

mezinárodní autorita Spojených států.
99

 Avšak sovětská moc je - na rozdíl od hitlerovského 

Německa - velmi opatrná, pozvolná, vyhýbající se rizikům, která pro ni nejsou nezbytná.
100

 

Nepracuje podle fixních plánů, nýbrž pružně reaguje na okolnosti a je velmi citlivá na logiku 

síly. V případě, že se SSSR setká se silným odporem, většinou se stáhne.
101

 Proto pokoušet se 

vyhovět Sovětskému svazu na poli mezinárodním prostřednictvím diplomacie ústupků a 

konsenzu (appeasementu) nemá naději na úspěch zmírnit či dokonce zastavit sovětské snahy o 

expanzi, ba naopak, podle této logiky by tato diplomacie sovětskou expanzi umožnila a 

zrychlila. Navíc úskalí politiky appeasementu, vzhledem k živé paměti vypuknutí druhé 

světové války, byly vcelku zřejmé.
102

 Jedinou možnost pro Spojené státy, podle názoru 

George Kennana, představovala politika zadržování ruských expanzivních snah. 

Co tedy musí Spojené státy učinit a jak by měly při zadržování postupovat? Kennan 

v první řadě zdůrazňuje zásadní význam umírněného a střízlivého přístupu k Sovětskému 

svazu a jeho hodnocení, Spojené státy se musí vyvarovat hysterického antikomunismu. 

Mnoho rovněž závisí na celkovém zdraví americké společnosti. Kennan komunismus 

přirovnává k parazitovi, jenž se živí pouze na nemocných subjektech. Spojené státy se tedy 

musí věnovat vlastnímu domácímu prostředí, aby posílily sebevědomí a vědomí sounáležitosti 
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americké společnosti – zanedbávání domácí politiky totiž může přinášet profit jedině SSSR. 

Ostatním zemím musí Spojené státy předložit pozitivní představu světa, kterou Spojené státy 

preferují. Tento obraz světa musí být odlišný od minulosti, neboť mnoho zemí je událostmi 

minulosti již vyčerpána a uvítají takový návrh budoucnosti, který jim zajistí bezpečnost spíše 

než abstraktní představu svobody. A konečně, při všech pokusech o potírání Sovětů se 

Spojené státy měly vyvarovat toho, aby se nakonec nestali Sovětům podobní.
103

 

Podle Kennana se jako vhodné jevilo podpořit ty země, jež by mohly sloužit jako 

stavidla sovětskému vlivu. Řešením komunistické hrozby v Evropě, jakožto nejcitlivějšího 

území, se zdálo být posílení a stabilizování států západní Evropy a jejich ekonomik. Kennan 

nevěřil, že by kořenem nestability Evropy byly jen a pouze aktivity komunistických subjektů 

v západní Evropě. Její nestabilita spíše vyplývala z ničivých ekonomických a politických 

důsledků světové války a celkového vyčerpání. Americká činnost tedy neměla být 

jednostranně zaměřena na potírání sovětského komunismu či západoevropských 

komunistických stran, nýbrž se měla rovněž zaměřit na hospodářskou obrodu západní Evropy, 

čímž by se eliminovaly podvratné tendence a utužil demokratický charakter zemí západní 

Evropy, což mělo být společně se zdravou a silnou ekonomikou hlavním řešením německého 

problému a komunistické hrozby.
104

 Výsledkem diskuzí na americkém ministerstvu zahraničí 

bylo vítězství Kennanova doporučení, které svůj odkaz nalezlo mimo jiné v pozdějším 

Marshallově plánu.
105

 

Jak vidno, ve Spojených státech padl Kennanův telegram na úrodnou půdu. Řada 

politických i vojenských představitelů Spojených států v čele s prezidentem Trumanem se 

postupem doby stále více přikláněla k názoru, že se Sovětským svazem není spolupráce 

možná. Kennanova zpráva poskytovala celkovou koncepci změny postupu, včetně vysvětlení 

stavebních kamenů a ideologických východisek jednání SSSR na mezinárodní scéně. Na 

základě Kennanovy analýzy si mohla americká administrativa se vším všudy uvědomit, 

nakolik je zásadní obrat nezbytný a kterým směrem by měl vést.
106
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V červenci roku 1947 otiskl časopis Foreign Affairs článek The Sources of Soviet 

Conduct od autora „X“, jímž nebyl nikdo jiný než právě George Kennan. Tato studie byla 

považována za popis oficiálního amerického postoje a zformulování teorie zadržování 

komunismu (containment).
107

 Tento článek nás částečně vrací k problematice, rozebírané již v 

„Dlouhém telegramu“, totiž ideologickým východiskům a vnitropolitickým a mezinárodně 

politickým okolnostem sovětského rozmachu. Oproti telegramu však již šířeji a konkrétněji 

hovoří o formě postupu, jenž by Spojené státy měly přijmout. Sovětské jednání vidí Kennan 

jako sled akcí, směřujících k jedinému cíli, totiž zničení kapitalismu. Spojené státy tudíž 

nesmí považovat SSSR za partnera, nýbrž za rivala.
108

 Americkou reakcí by mělo dle 

Kennana být dlouhodobé, trpělivé, ale pevné zadržování sovětských pokusů o expanzi. 

Spojené státy měly v oblastech, jež se nacházely v centru sovětského zájmu, vždy uplatňovat 

protisílu. Kennan konkrétně v tomto smyslu upřednostňoval například podporu odstředivých 

tendencí v komunistických státech (podporou nacionalistických hnutí apod.). Soupeření 

v rámci nepřátelských režimů i mezi nimi navzájem mělo zmírnit hrozbu, kterou pro Spojené 

státy představovaly. Celkovým cílem mělo být vytvoření mezinárodního prostředí s 

nezávislými centry moci, které budou mít státy pod sovětským útlakem prostředky i vůli se 

bránit.
109

 Jelikož Sovětský svaz se mezinárodně angažoval v míře, která překračovala 

možnosti sovětského ekonomického systému s mnoha nefunkčními prvky, trpělivá aplikace 

nástrojů doktríny zadržování měla Sovětský svaz postupně vyčerpat, čímž jej časem jako 

hrozbu pro americkou národní bezpečnost eliminovat.
110

 

Kennan nabídl spíše partikularistickou než univerzalistickou koncepci americké 

zahraniční a bezpečnostní politiky. Nikoli přetvořit svět k americkému obrazu, nýbrž zabránit 

ostatním učinit tak dle svého.
111

 Pro Spojené státy bude, vzhledem k omezeným prostředkům, 

nezbytné definovat hierarchii vlastních zájmů. Kennan si totiž uvědomoval, že vzhledem 

k poválečnému seškrtávání vojenských výdajů a snižování počtu vojáků, bude muset být 

národní bezpečnost zajištěna s mnohem nižším objemem prostředků. Kennanova politika 

zadržování byla tedy motivována spíše strategickými než principiálními důvody, Kennan 
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chtěl omezit moc SSSR při nejnižších možných nákladech pro Spojené státy.
112

 Proto 

navrhoval jasně oddělit životní zájmy od okrajových, aby Spojené státy mohly snáze 

rozhodnout o adekvátní formě a intenzitě reakce, a samozřejmě o přiměřeném objemu 

nákladů, jenž bude potřeba k obhajobě těchto zájmů vynaložit. Univerzalistické koncepce se 

museli Američané vzdát, byť oficiální stanovisko americké vlády ještě během druhé světové 

války spočívalo právě ve víře v trvalý mír prostřednictvím zásadního přeuspořádání 

mezinárodních vztahů.
113

 Ačkoli Kennanovy klíčové myšlenky byly Trumanem i jeho 

nástupci v různé míře modifikovány, měly na podobu americké politiky národní bezpečnosti 

nadále vliv po značnou část studené války.
114

 

2.2 Ian Shapiro a hlavní rysy politiky zadržování v boji proti terorismu 

Ian Shapiro dokončil svou knihu ke konci roku 2006 v polovině druhého funkčního 

období George W. Bushe, během něhož vypukla v Iráku občanská válka a kritika Bushovy 

vlády stále více eskalovala. Shapiro kritiku považoval sice za oprávněnou, chyběla jí však 

systematičnost a dle jeho názoru postrádala hlubší uvažování o možných alternativách.
115

 

Každá doktrína národní bezpečnosti musí ve svém základu vycházet z primární povinnosti 

vlády chránit své občany před násilnými útoky. V případě, že takové útoky hrozí 

bezprostředně, tato povinnost vlády vůči svým občanům legitimizuje preventivní užití síly. 

Požadavek ochrany vlastních občanů Shapiro považuje za samozřejmý předpoklad pro 

existenci každé vlády a smysl každé národní bezpečnosti, přičemž tyto požadavky musí být 

akceptovány všemi spojenci a jsou v souladu s „(…) mezinárodním právem i zdravým 

rozumem“.
116

 Dle Shapirova názoru potřebují Spojené státy ucelenou doktrínu národní 

bezpečnosti, jež by byla „přitažlivá pro americké voliče, obhájitelná před přísným soudem 

veřejného mínění a také atraktivní pro demokratické spojence Spojených států“.
117

 Ve své 

knize se Shapiro snaží ukázat, že právě doktrína zadržování, která byla tvůrci Bushovy 

doktríny považována v situaci po 11. září za neefektivní, může po přizpůsobení soudobé 

situaci dostát výše zmíněným nárokům mnohem lépe než právě doktrína Bushova. 

Modifikovaná politika zadržování v 21. století je pro Shapira nejlepším způsobem, jak 
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ochránit Spojené státy před násilnými útoky a je souběžně nejlepším způsobem pro 

zabezpečení demokracie jak doma, tak pro její šíření ve světě.
118

 

Nepřítel, před kterým stojí Spojené státy v 21. století, je jistě v mnoha ohledech 

odlišný od Sovětského svazu. Přesto u nich Shapiro nachází několik společných rysů. Paralelu 

mezi počátkem studené války a soudobou situací nalezl v politických stanoviscích SSSR a 

strůjců 11. září, které jsou natolik odlišné od stanovisek Spojených států, že postup vůči nim 

musí být založen na něčem jiném, než na argumentech a pokusech o přesvědčení. Většina 

předložených argumentů bude jimi odmítnuta jako ideologické ospravedlnění systému, jenž je 

pro ně symbolem vykořisťování a úpadku, a který se pokouší rozvrátit svět jimi budovaný.
119

 

Druhá paralela, které si Shapiro všímá s odkazem na Kennana, spočívá v obdobných ambicích 

Sovětů a teroristů al-Káidy. Tyto ambice se týkaly celého regionu, potažmo celého světa, 

přičemž v cestě jejich naplnění stojí nepřítel v podobě americké demokracie. Rovněž shodně 

předpokládají, že valná část ideologického střetu s tímto nepřítelem se odehraje v zemích 

třetího světa.
120

 Třetí společný bod vyvozuje Shapiro bez ohledu na Kennana, jenž tento 

pominul. Shapiro tvrdí, že ani Sovětský svaz, ani islámští fundamentalisté se nemohou pyšnit 

fungujícím, úspěšným ekonomickým systémem. U obou neexistuje příběh o úspěchu, kterým 

by mohli přesvědčovat svět. Tam, kde se islámští fundamentalisté dostali k moci, jako 

například Afghánistán či Írán, hovořily ekonomické výsledky spíše o zoufalé situaci. Režimy 

pod nadvládou islámských fundamentalistů Shapiro nepokládá za schopné ve střednědobé 

perspektivě ohrozit demokratický kapitalismus, ekonomická nefunkčnost by tedy měla být při 

zadržování podobně využita jako v případě Sovětského svazu.
121

  

Vedle shodných prvků si při srovnávání obou období Ian Shapiro rovněž všímá 

zásadních rozdílů. Patrně nejvýraznějším rozdílem je skutečnost, že v období studené války 

bylo snadné rozpoznat předmět politiky zadržování, Sovětský svaz byl jedním státním celkem 

s pevnými hranicemi a institucemi. V současné době však Spojené státy čelí nebezpečí 

z mnoha stran, ať již nepřátelských režimů či rozličných nadnárodních teroristických skupin, 

jež lze jen velmi obtížně postihnout. Je zřejmé, že celkově je i jiná mezinárodní situace. 

Hrozby, jimž čelí západní svět, jsou mnohem méně předvídatelné a zároveň proměnlivější, 

přičemž tuto nestabilitu umocňuje rozšíření jaderných i jiných zbraní hromadného ničení. 
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Celkově je svět podle Shapira mnohem nestabilnější, než jak tomu bylo po celý průběh 

studené války.
122

 

Ian Shapiro ve své knize rozvádí myšlenku, že strategii zadržování lze obhájit jak 

z hlediska amerických strategických zájmů, tak rovněž z hlediska principiálního, kterýžto 

Kennan ve své verzi opomíjel. Hledisko principiální totiž hraje významnou roli v každé 

doktríně národní bezpečnosti, neboť k udržení její dlouhodobé podpory je nezbytné, aby lidé 

považovali uplatňované prostředky a deklarované cíle za morálně správné.
123

 Shapiro spatřuje 

cíl politiky zadržování v zabránění nepřátelským silám získat rozhodující vliv, souběžně se 

však tato vzdává nároku na celosvětovou nadvládu. V tomto cíli můžeme podle Shapira nalézt 

princip, odpovídající zdrojům morální legitimity demokracie.  

Morální legitimita demokracie vychází podle Shapira z jejího bytostného odporu vůči 

ovládání.
124

 V tomto smyslu odkazuje na Machiavelliho, jenž na počátku 16. století prohlásil, 

že těmi, kdo stráží svobodu, by měli být obyčejní lidé, neboť tito si přejí nebýt ovládáni, 

zatímco aristokracie touží po ovládání. Demokracie obecně mají lepší předpoklady svobodu 

udržet a zabraňovat ovládání než režimy nedemokratické, byť demokracie v sobě nesou riziko 

zvrhnutí v tyranii většiny. Tyranie většiny je však mnohem menším zlem než tyranie 

menšiny, typická pro režimy autoritářské. Pro americkou národní bezpečnost má tento krátký 

exkurz význam v tom smyslu, že pokud chtějí Spojené státy bojovat s ovládáním a tyranií ve 

světě, musí se přihlásit právě k tomuto demokratickému principu, vzdát se pokusů o docílení 

nadvlády nad světem, čímž osloví ty země a opoziční uskupení, které se k demokracii 

přiklánějí a jejichž zkušenost s ovládáním je žene právě do boje za demokracii.
125

 

2.2.1 Shapirova kritika Bushovy doktríny a vlády ve válce s terorismem 

Jak bylo řečeno v úvodu, Shapiro svůj návrh politiky zadržování formuloval na kritice 

Bushovy doktríny. Kritika je směřována vůči celé řadě jejích problémových prvků, 

z úsporných důvodů si povšimneme několika vybraných prvků. Již z předchozího textu nám 

vyplývá Shapirova kritika prvního z řady selhání Bushovy administrativy a její doktríny 

národní bezpečnosti. Byť se tato administrativa oháněla tvrzením, kterak je to právě ona, kdo 

šíří demokracii a odstraňuje tyranii ve světě, Shapiro je přesvědčen o neopodstatněnosti 

takového tvrzení. Je-li demokracie úzce spjata s odporem proti ovládání a tyranii, snahy 

                                                 
122

 SHAPIRO, Ian: Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu. Praha: Karolinum, 2009, 

s. 21. 
123

 Tamtéž, s. 51. 
124

 Tamtéž. 
125

 Tamtéž, s. 51-52. 



40 

 

nastolit demokracii skrze násilí a k tomu zvnějšku, jako tomu bylo v případě Afghánistánu a 

Iráku během Bushovy války proti terorismu, nemohly mít zaprvé naději na úspěch, a zadruhé 

se nemohly vyhnout nařčení z pokrytectví a účelovosti. Bush se nedokázal vyhnout pasti, jíž 

je svržení tyranie za cenu zisku postavení nového tyrana.
126

 Vlády v Afghánistánu a Iráku, 

vzešlé z nových voleb, by jen stěží mohly přežít bez dohledu amerických zbraní, čímž se de 

facto staly loutkami Spojených států. Jak Shapiro poznamenává s odkazem na poznámku 

Johna Stuarta Milla, pokud je demokracie v zemi nastolena vnější silou, přičemž nemá 

podporu místních obyvatel, s největší pravděpodobností se vrátí zpět k tyranii.
127

 George W. 

Bush se svým tažením proti světovému terorismu a jeho podporovatelům zpronevěřil 

základním demokratickým principům zabraňování ovládání, čímž Spojené státy připravil o 

značnou část morálního kapitálu. Přístup Bushovy doktríny, se snahou o přizpůsobení 

mezinárodních vztahů vlastním představám, exportu demokracie jako systému do světa, se 

v tom světle jeví jako kontraproduktivní a nevěrohodný. 

Druhý chybný krok Bushovy vlády při válce s terorismem z hlediska klasické strategie 

zadržování spočíval v hrubém zjednodušení protivníka. Jak jsme viděli již v předchozí 

kapitole, strategie zadržování považuje za nezbytné podporovat střety o moc a zápolení 

v rámci protivníka či mezi jednotlivými protivníky navzájem. Bushova vláda v tomto směru 

naprosto selhala. V případě teroristů začal Bush v průběhu doby spojovat válku proti 

terorismu s proudy radikálního a militantního islámu a problém začal být viděn téměř jako 

„střet civilizací“.
128

 Své protivníky označovala Bushova administrativa jakožto lidi, kteří 

nenávidí svobodu, a kteří nenávidí Spojené státy za to, co jsou. Tento postoj považuje Shapiro 

za úlitbu neokonzervativcům typu Davida Fruma a Richarda Perleho, kteří dlouhodobě 

vystupují s tvrzením, že hlavní příčinou terorismu je právě militantní islám, který je široce 

rozšířen v islámském světě i mezi muslimskými menšinami na Západě. Hlavním cílem 

militantního islámu je zničení západní civilizace, přetvoření západních států na islámské 
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společnosti a vnucení islámského náboženství a zákonů celému světu.
129

 Shapiro těmto tezím 

oponuje. Islámští terorističtí vůdci jako právě Usáma bin Ládin svůj boj dle něj nechápou jako 

„útočný“ džihád s cílem celosvětového prosazení islámu, nýbrž jako džihád „obranný“, tedy 

jako reakci na politiku Spojených států na Blízkém východě, v čemž se shoduje s myšlenkami 

Lawrence Freedmana (viz výše, kap 1.2.2).
130

 Myšlenka střetu civilizací je v takovéto situaci 

navýsost nebezpečná, neboť implikuje americký pohled na muslimský svět jako na 

nedělitelného nepřítele. To může (a také se tak dělo), vyvolávat protiamerické nálady, které se 

mohou stát pojítkem, jednotící jinak autonomní protivníky.   

Totožnou chybou, kterou si Spojené státy ještě více zkomplikovaly už tak složitou 

situaci na Blízkém východě, bylo započítání Íránu do již zmiňované „osy zla“, čímž byli 

íránští vládní činitelé dokonce překvapeni, neboť Írán již před tímto projevem spolupracoval 

v Afghánistánu, kde odmítl podpořit al-Káidu i Tálibán, a naopak věnoval svou podporu 

Severní alianci, kterou podporovaly rovněž Spojené státy. Dle názoru Shapira, Írán si od své 

participace na invazi do Afghánistánu sliboval nové nastavení americko-íránských vztahů. 

Nicméně zařazením Íránu i Iráku do jedné skupiny nepřátel Bush možnost budování nových 

vztahů s Íránem zamítl a poskytl příležitost pro překročení tradičních etnických a 

národnostních rozepří mezi íránskými a iráckými šíity, čímž nahrál těm silám, které mají 

zájem na vytvoření celošíitského, ne-li celoislámského hnutí s významným pojícím prvkem v 

podobě společného nepřítele – Spojených států.
131

 Zařazení Íránu do „osy zla“ je krom 

strategické chyby podle Shapira rovněž signálem alarmující neznalosti íránské politiky. 

V Íránu totiž začali od konce 90. let konzervativní mulláhové pozvolna ztrácet vliv, když byl 

prezidentem zvolen představitel reformního hnutí Mohammad Chátámí. Íránská politika 

v žádném případě nepředstavuje jednotný monolit – v rámci režimu vzájemně soupeří mnoho 

frakcí, od konzervativních až po mnoho reformních frakcí, které otevřeně prosazují 

revitalizaci vztahů se Spojenými státy. Na celkovou zahraniční politiku Íránu má vliv kromě 

hlavní postavy ajatolláha Chameneího i volený prezident, Rada národní bezpečnosti, Rada 

dohlížitelů, Rada pro určování zájmů režimu a Strategická rada pro zahraniční záležitosti.
132

 

Zahraniční politika Íránu tedy nevychází z rozhodnutí úzkého okruhu nejvyšších 

představitelů, nýbrž se při její formulaci střetává několik institucí a autorit. Reformní síly ale 
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začaly po napadení Iráku a deklaraci otevřené nevraživosti ze strany Spojených států ztrácet 

své pozice, neboť museli přiznat, že v situaci obklíčení Íránu americkými silami by jejich 

vyjednávací pozice při obnově rozhovorů s USA byla velmi slabá.
133

 

Třetí směr Shapirova útoku na Bushovu doktrínu poukazuje na finanční neudržitelnost 

jejích prostředků k zajištění národní bezpečnosti USA. Ekonomický boom v devadesátých 

letech postavil Spojené státy do role hybné síly světového hospodářství. Byť se Clinton snažil 

omezit vojenské výdaje, přesto se stále výdaje na americkou armádu rovnaly - v letech 

Bushova nástupu k moci - součtu výdajů na vojenské účely deseti dalších států s nejvyšším 

rozpočtem pro armádu.
134

 Bush po svém nástupu dokonce pověřil Donalda Rumsfelda, aby 

reorganizoval, zmodernizoval a zeštíhlil americkou armádu, která tak měla být levnější a 

zároveň efektivnější, a to díky výbavě nejmodernějšími technologiemi.
135

 Nicméně pocit 

neohroženosti Spojených států, vyplývající z jejich bohatství a moci, utrpěl na počátku 

nového milénia zásadní otřesy. Teroristické útoky z 11. září ukázaly Spojeným státům, 

nakolik dostatečné odhodlání protivníka, disponujícího nesrovnatelně nižším objemem 

prostředků, dokáže napáchat obrovské škody bez ohledu na vojenskou sílu, kterou disponuje 

napadený stát. Bushova doktrína posléze postavila Spojené státy do permanentní vojenské 

připravenosti. George W. Bush vyhlásil „válku proti terorismu“, přičemž se nehodlal spokojit 

s ničím menším než s absolutním vítězstvím, aniž by jasně stanovil, co konkrétně považuje za 

dosažení vítězství.
136

 Válka proti terorismu tedy nezískala jasné kontury a jako taková byla ze 

své podstaty časově neohraničená. Ve válce s terorismem není nikdo, s kým by bylo možné 

uzavřít příměří či přimět ke kapitulaci. Mohou sice zmizet konkrétní teroristické organizace, 

avšak Shapiro považuje terorismus podobně jako zločin za fenomén trvalý. Je-li proti 

terorismu vedena válka, je to válka trvalá.
137

 Bush odmítal sestavit hierarchii hrozeb a podle 

umístění na žebříčku formovat adekvátní reakci. Namísto toho jakákoli hrozba, která se zdála 

být sebeméně pravděpodobná, byla považována za jistou. 

Náklady na Bushovu doktrínu a zejména vojenské operace v Afghánistánu a Iráku 

dosahovaly astronomické výše a zdálo se, že nebudou mít konce, neboť chybělo jasné měřítko 

úspěchu. Rozpočty pro domácí politiku byly seškrtávány ve prospěch válečného tažení 

v Iráku a důsledky tohoto se v plné míře ukázaly v těžkopádné reakci na zpustošení New 
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Orleans hurikánem Katrina na začátku roku 2005.
138

 Shapiro Bushovu doktrínu viní 

z nákladných a hlavně neodůvodněných válek, které si uzurpovaly prostředky potřebné pro 

zajištění domácí bezpečnosti. S odkazem na tezi Roberta Papea o posílení domácí bezpečnosti 

jako nejefektivnějším prostředku proti terorismu
139

, Shapiro shledává Bushovu doktrínu jako 

selhání při nenaplnění výše probírané prvořadé povinnosti vlády chránit své vlastní 

obyvatelstvo.
140

 

2.2.2 Zásady politiky zadržování dle pojetí Iana Shapira 

V této podkapitole představíme hlavní zásady strategie zadržování, upravenou pro 

hrozby 21. století Ianem Shapirem. Pro naši práci mají zásadní význam, neboť se stanou 

podtezemi, použitými dále pro ověření platnosti hlavní hypotézy této práce, jež pro 

připomenutí zní: „proměna války s terorismem po nástupu Baracka Obamy do funkce 

prezidenta Spojených států má znaky strategie zadržování v pojetí Iana Shapira“. Zásady jsou 

Shapirem shrnuty do krátkých vět či souvětí, čímž by snadno mohl uniknout jejich význam a 

celkový obsah, včetně konkrétnějších Shapirových návrhů. Proto zde bude každá 

zásada/podteze podrobněji vysvětlena na základě jejího hlubšího rozpracování v Shapirově 

knize. Tím se nám vyjasní, co si pod Shapirovým návrhem máme představit a co máme hledat 

v bezpečnostní a protiteroristické politice Baracka Obamy, což bude námětem třetí, poslední 

kapitoly. 

Podteze č. 1: Chránit se proti terorismu zadržováním států podporujících terorismus, 

investováním do zpravodajské operativní práce a zvyšováním vnitřní bezpečnosti. 
141

 

Má-li být strategie zadržování vůči terorismu účinná, musí se vypořádat 

s nadnárodním charakterem moderních teroristických organizací. Kritika vůči této politice 

směřovala právě k její zastaralosti vzhledem k nekonvenčnímu charakteru teroristických 

skupin. Byť se může na první pohled zdát, že politika zadržování nemá nástroje jak 

mezinárodní teroristické skupiny uchopit – nejsou to identifikovatelné státy ani nejsou 

součástí mezinárodní diplomatické hry – Shapiro argumentuje, že tato kritika podceňuje 

význam, který pro nadnárodní teroristické skupiny mají podpůrné státy.
142

 Například pro bin 
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Ládina a al-Káidu bylo při přípravě útoků z 11. září útočiště v Afghánistánu životně důležité. 

Totéž platí i pro další teroristické organizace, jako Organizaci pro osvobození Palestiny 

(OOP) s územními základnami v Egyptě, Jordánsku, Sýrii atd. z osmdesátých let. Hrozba, jíž 

teroristické organizace představují, se mnohonásobně zvýší, pokud tyto naleznou podporu u 

států, neboť získají prostor pro trénink, kvalitativně vyšší vybavení a celkové zvýšení 

vlastních možností.
143

 Naopak teroristická skupina bez vlastního útočiště podle Shapira 

nemůže dlouhodobě představovat vážnou hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států. 

Uvedeným způsobem se Shapiro vyrovnal s obtížnou identifikovatelností nepřátel a zároveň 

se mu otevřela cesta pro uplatnění klasických postupů zadržování, které známe z Kennanovy 

éry. 

Ian Shapiro se odvolává na poznatky Pauline J. Luongové a Ellen Lust-Okarové, dle 

nichž se islamistické skupiny, které se v národních státech dostanou k moci, postupem doby 

dostávají stále více do sporů s nadnárodními islamistickými teroristickými skupinami.
144

 

Problematika řízení režimu s potřebou stabilizace vyžaduje na nových vládách koncentraci na 

domácí problémy, které jsou mimo hlavní zájem nadnárodních teroristických organizací. 

Vlády rovněž potřebují mezinárodní spolupráci k vybudování životaschopného hospodářství a 

infrastruktury, jež režim potřebuje k přežití. Potřeba konsolidace státní moci tedy zmírňuje 

sklony vlád podporovat export terorismu. Rozporů, které tímto vyrůstají mezi národními a 

nadnárodními islamistickými skupinami, může být dle názoru Shapira využito stejným 

způsobem, jakým Kennan navrhoval využít rozporů mezi SSSR a dalšími členy 

komunistického hnutí. Soupeření mezi skupinami nabourává jednotu nepřítele, čímž se 

snižuje jejich hrozba pro Spojené státy. Podle Shapira stačí ke snížení ochoty islamistických 

vlád podporovat globální terorismus užití klasických prostředků v podobě diplomatického 

tlaku, sankcí apod.
145

  

Další námitkou vůči politice zadržování může být, co činit v případě slabých států, 

které si nemohou nárokovat kontrolu nad svým vlastním územím a zdroji. Politika zadržování 

ve svém základu operuje se státy, které nad děním ve vlastní zemi kontrolu mají.  Shapiro 

argumentuje, že problém slabých států je takové povahy, že jej nelze vyřešit pouhou 

doktrínou národní bezpečnosti. Zároveň to jistě není argument, který by vyzníval ve prospěch 

Bushovy doktríny, neboť ta žádnou realistickou strategii taktéž nenabízí, a naopak vzhledem 
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k postupu v případě Iráku je možné hovořit dokonce o rozšíření problému. V případě slabých 

států Shapiro očekává ze střednědobého hlediska pomoc při rozvoji a zabezpečení 

infrastruktury, jež je má pomoci změnit v životaschopné státy. Z krátkodobého hlediska je 

nezbytné zabezpečit státní hranice, podporovat získávání zpravodajských informací o 

skupinách, které na území působí, budovat multilaterální spolupráci v regionu a podporovat 

mezinárodní agentury, které o pomoc zemi usilují.
146

 

Význam zpravodajských služeb v politice zadržování je vcelku zřejmý. Shapiro 

v tomto smyslu poukazuje na selhání zpravodajských služeb při hledání odpovědi na otázku, 

zda Saddám Husajn vyvíjí chemické a biologické zbraně a pokouší se obnovit irácký jaderný 

program. Otázkou zde je, zda by případný arzenál zbraní hromadného ničení použil proti 

Spojeným státům nebo jejich spojencům či by je dodával teroristům. Shapiro upozorňuje 

v prvním případě na fakt, že během první války v Perském zálivu Saddám žádné takové 

zbraně nepoužil, což podle Shapira poukazuje na Saddámovu racionalitu, nikoli iracionalitu, 

jež mu byla mnohými přisuzována. Saddám Husajn si tento postup v dané situaci nemohl 

dovolit, neboť by to pro něj jistě mělo mnohem více zničující důsledky. Zda Saddám Husajn 

ZHN poskytoval teroristům, to zpravodajské služby nedokázaly s jistotou říci, neboť 

operovaly s nedostatečně prověřenými informacemi a zdroji, to vše v situaci neshod mezi 

jednotlivými zpravodajskými agenturami.
147

 Události v Iráku tak Shapiro připisuje na vrub 

selhání zpravodajských služeb.
148

 Dle něj je každá politika národní bezpečnosti natolik dobrá, 

nakolik jsou kvalitní dodávané zpravodajské informace. Nedostatečná kvalita zpravodajských 

informací, poskytovaných v období před i po 11. září a před iráckou invazí, byla podle 

Shapira důsledkem škrtání rozpočtů pro zpravodajské služby po konci studené války, kdy 

zdroje byly přesunovány k jiným obranným prioritám.  

Shapiro spatřuje okolnosti snižování rozpočtů zpravodajským službám jednak v situaci 

euforie z konce studené války a zároveň v okouzlení moderními informačními technologiemi, 

zejména satelitními. Nicméně kvalitní operativní zpravodajská práce je předpokladem 

úspěšného rozhodování o postupu během politiky zadržování.
149

 V případě terorismu se její 

význam zvyšuje v souvislosti s financováním teroristických aktivit. Al-Káida, i přes přístup 

k bin Ládinovu bohatství, potřebuje neustále získávat prostředky na provoz vlastních 

výcvikových základen, financování vlastní infrastruktury a tyto prostředky musí vzhledem ke 
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své globální působnosti přesouvat po celém světě. Satelitní technologie nejsou v tomto 

případě dostačujícím prostředkem pro ničení teroristických finančních toků – to vyžaduje 

operativní individuální nasazení, čímž se nám objevuje další důvod proč investovat do 

zpravodajské operativní práce.
150

 Vzhledem k nadnárodnímu charakteru teroristických 

organizací bude přirozeně nezbytné usilovat o multilaterální spolupráci s dalšími vládami a 

mezinárodními institucemi, aby bylo možné aktivity teroristů překazit.
151

 

V rámci této podteze se Shapiro věnoval rovněž tématu šíření zbraní hromadného 

ničení, které je na čele žebříčku bezpečnostních hrozeb jak pro Bushovu, tak Obamovu 

administrativu. Shapiro k tomu říká: „Musíme učinit, co je v našich silách, abychom omezili 

rozšiřování zbraní hromadného ničení. Musíme využít spojenectví a různých pobídek, 

abychom prosadili dohody o nešíření zbraní hromadného ničení, investovat do domácí 

bezpečnosti, pracovat na protilátkách proti biologickým zbraním a zintenzivnit ochranu 

našich zásob biologických zbraní“.
152

 To se sice může zdát jako kategorická deklarace 

nutnosti zabránění jakémukoli státu v získání zbraní hromadného ničení za každou cenu, ale 

Shapiro není tak striktní, naopak přístup Bushe k tomuto problému, kdy irácký vývoj ZHN 

prezentoval jako jeden z hlavních důvodů pro invazi do Iráku, tvrdě kritizoval. Cílem politiky 

zadržování nikdy nebylo zabraňovat protivníkům ve vyzbrojování, neboť naprostý úspěch na 

tomto poli je velmi nepravděpodobný. Politika zadržování má za cíl zvládání potenciálních 

hrozeb ve světě, aniž by se plýtvalo vojenskými a dalšími prostředky.
153

 Shapiro považuje 

omezování šíření ZHN sice za rozumné, ale to se zdá z dlouhodobého hlediska neodvratitelné. 

Se státy, které disponují ZHN je třeba spolupracovat a v okamžiku, kdy to možné není, vůči 

nim uplatňovat politiku zadržování. Agresivní jednání vůči státům disponujících či usilujících 

o získání ZHN se nemůže vyplatit, neboť naroste počet potenciálních nepřátelských režimů a 

Spojené státy budou muset vůči nim uplatňovat politiku zadržování, což se dále prodraží.
154

 

Shapiro upozorňuje, že politika zadržování provedla Spojené státy úspěšně 

studenoválečným soupeřením se SSSR, které obrovským arzenálem ZHN disponovalo. Jako 

výzvu pro současnost uvádí Shapiro situaci íránského jaderného programu. Pro Shapira je 

představa uplatňování politiky zadržování vůči Íránu, disponujícím jadernými zbraněmi, 

méně děsivá, než představa invaze vedené Spojenými státy. Írán je ve stejném postavení, jako 

                                                 
150

 SHAPIRO, Ian: Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu. Praha: Karolinum, 2009, 

s. 107. 
151

 Tamtéž, s. 108. 
152

 Tamtéž, s. 80. 
153

 Tamtéž, s. 81-82 
154

 Tamtéž, s. 82. 



47 

 

Sovětský svaz a těžko lze očekávat, že by použil ZHN za jiným účelem než obranným, kdy by 

se jednalo o skutečně krajní řešení. Írán podle něj nikdy nejevil sklony ignorovat schopnost 

Spojených států a jejich spojenců přijít s odpovídající odplatou za takový krok.
155

 Ale zahnání 

jakéhokoli režimu do koutu může vyprovokovat radikální reakci. Shapirova představa 

ohledně vypořádávání se se ZHN tedy spočívá v důrazu na širokou multilaterální spolupráci 

při snižování a zabezpečování materiálu a světových kapacit ZHN, dialog s režimy, 

usilujících o zisk ZHN a vyvarování se neuvážených vojenských akcí a neúměrného tlaku.  

V případě teroristů Shapiro považuje jejich vyzbrojení ZHN za méně pravděpodobné, 

neboť vývoj a uchovávání zbraní hromadného ničení je nesmírně obtížné a náročné na 

prostředky, a to pro nestátní aktéry znamená obrovskou překážku. Shapiro problém ZHN 

nebagatelizuje, pouze tvrdí, že tyto zbraně nejsou ve světové politice ničím novým a tudíž 

existují prověřené tradiční odpovědi na tuto hrozbu. Základem je úsilí o maximální šíři 

multilaterální spolupráce otevřené všem státům, neboť ta je životně důležitá pro lepší kontrolu 

a monitoring jak materiálů, tak nestátních skupin a tato spolupráce zároveň snižuje 

mezinárodní napětí.
156

 

Pokud jde o nutnost posílit domácí bezpečnost, částečně jsme se k tomuto požadavku 

politiky zadržení dostali v předcházející kapitole. Shapiro považuje posílení bezpečnostních 

opatření v rámci USA za nejlepší prostředek, jak se bránit terorismu. Náklady, jež Bushova 

vláda vložila na vedení iráckého tažení, několikanásobně přesáhly výši nákladů na 

zabezpečení domácí infrastruktury, které by teroristickým aktům zabránily efektivněji a za 

nižší cenu, než válečné tažení s cílem odstranit hrozbu prostřednictvím přeměny politické 

mapy světa.
157

 Hrozby podle Shapira není možné naprosto eliminovat, ale naopak mohou a 

měly by být zkomplikovány možnosti jejich naplnění. 

Podteze č. 2: Zaměřovat vojenská spojenectví a kolektivní obranné dohody především na 

zachování demokratické Ameriky a až poté na obranu jiných demokracií. 
158

 

K systémům kolektivní bezpečnosti, jako je NATO, se George Kennan stavěl 

odměřeně. V tomto postoji jej ale Ian Shapiro odmítá následovat. Naopak tyto systémy 

mohou představovat užitečné nástroje pro politiku zadržování, ale pouze v případě, kdy 

zůstanou podřízeny americkému životně důležitému zájmu, totiž povinnosti ochránit své 
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občany a jejich demokracii pro budoucnost.
159

 Mezinárodní právo a instituce s mezinárodní 

legitimitou představují pro politiku zadržování vhodné nástroje, jak se vyrovnat s novými 

problémy současnosti, tedy terorismem, slabými státy apod. Posílení mezinárodních institucí 

může přinést Spojeným státům prospěch, neboť tyto mohou po nich požadovat podporu 

demokraciím a zadržování nebezpečí, jimž jsou demokracie vystaveny.
160

 

Jak vyplývá z podteze, politika zadržování, jež má podporovat demokracii, vytváření 

vojenských spolků nebrání, ale tyto spolky musejí být zaměřeny primárně na zachování 

demokratických Spojených států a až následně na ochranu ostatních demokracií. Tímto 

nechce Shapiro říci, že by americká demokracie a životy jejích občanů měly větší cenu než 

demokracie jiné. Spíše chce tím říci, že žádný stát nemůže dlouhodobě chránit ostatní nebo 

pomáhat jiným demokraciím, pokud není schopen to samé zajistit ve své vlastní zemi. Pro 

toto pravidlo si Shapiro povolává na pomoc Johna Locka a jeho požadavek, že každý jedinec 

má usilovat o záchranu celého lidstva pouze do té míry, do jaké je toto v souladu se záchranou 

jeho vlastní. Shapirova interpretace Locka vyznívá ve stejný argument. Locke se dle něj 

rovněž nedomnívá, že by zájem jedince měl být důležitější než zájmy ostatních. Ba naopak, 

před Bohem jsou si všichni rovni, rozdíly však vyplývají z toho, kdo má za co odpovědnost. 

Byť je politika zadržování ryze partikularistická, je její podstata „(…) v souladu i s obecnou 

snahou o demokracii, která pokládá zachování francouzské demokracie za prioritu 

francouzské národní bezpečnosti, zachování jihoafrické demokracie za prioritu jihoafrické 

národní bezpečnosti atd.“.
161

 

Shapiro upřednostňuje jednoznačně multilaterální spolupráce v rámci demokratických 

společenství, jejichž výhody spočívají zejména v pokrytí životních spíše než okrajových 

zájmů, celkově zvyšují bezpečnost, a to vše při nižších nákladech na jejich prosazení, neboť 

zapojené státy se mohou podělit o nutné náklady. Shapiro trvá na primárně obranném 

charakteru uzavíraných spojenectví, čímž odpadá povinnost zapojovat se agresívních akcí 

spojenců. Důvod tohoto všeho spočívá v tom, že zapojování USA do dobyvačných akcí 

podkopává jejich legitimitu a vrhá špatné světlo na obhajobu strategických zájmů Spojených 

států.
162

 V Shapirově představě o povaze mezinárodní legitimity USA můžeme nalézt zásadní 
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bod, který se prolíná celým jeho uvažováním. Tuto představu shrnuje v tezi, že „mezinárodní 

legitimita Ameriky spočívá v tom, že přesvědčivě ukážeme, že se nezapojíme do 

imperialistického dobývání, ani takové dobývání nepodpoříme, a že se budeme snažit zamezit 

ovládání, nikoli je podporovat“.
163

 

Morální legitimita politiky zadržování vyplývá právě z jejího potlačování ovládání, 

čímž je vyšší než morální legitimita Bushovy doktríny, kterou Shapiro považuje za „(…) 

hrubé uplatňování americké moci“.
164

 Dalším důvodem, který podle Shapira poukazuje na 

přitažlivost politiky zadržování z morálního hlediska, je její spřízněnost s teorií spravedlivé 

války. Tyto dvě doktríny se překrývají v požadavku použití cílům úměrné síly a přistoupení 

k válce jako poslední z možností. Spravedlivá válka nemůže nikdy být válkou svévolnou a 

musí k ní být přistoupeno pouze v nevyhnutelných případech. Stejné požadavky jsou 

v neposlední řadě zakotveny v mezinárodním právu, čímž doktrína zadržování získává další 

legitimitu.
165

 

Podteze č. 3: Podporovat demokratický odpor vůči diktátorským režimům po celém světě. 
166

 

Vychází-li principiálně politika zadržování z ideálu demokracie a usiluje primárně o 

zachování existujících demokracií, není nicméně překvapivé, že se bude k možnosti rozšíření 

demokracie po světě stavět pozitivně.  Výše probíraný závazek k neovládání však zapovídá 

neuvážené silové prosazování, jako tak učinila Bushova vláda zejména v případě Iráku. 

Shapiro upozorňuje, že rozhodně není v zájmu demokracie, aby se Spojené státy staly 

imperialisty. Možnosti rozšíření demokracie a její podpory by však měly být Spojenými státy 

vždy vítány.
167

 Demokracie jako systém vlády je pro Shapira tím nejlepším možným 

systémem, proto by Američané vždy měli stát na její straně. Upozorňuje ale, že podpora 

demokracie musí ustoupit do pozadí v případě, kdy tato odporuje naléhavějším prioritám 

americké národní sebeobrany.
168

 Tím Shapiro varuje před slepým bojem za demokracii za 

každou cenu – zachování vlastní americké demokracie, jak zde již několikrát zaznělo, 
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představuje nejvyšší prioritu. Pro zdůvodnění vhodnosti americké podpory demokracie ve 

světě Ian Shapiro sahá k myšlence Immanuela Kanta, dle které demokracie tendují k vyhýbání 

se vzájemným válečným konfliktům.
169

 Tuto tezi převádí do uvažování o doktríně národní 

bezpečnosti předpokladem, že „(…) podpora demokracie v zahraničí sníží míru nepřátelství, 

kterému musejí demokracie čelit“.
170

 Je nezbytné upozornit, že Shapiro zůstává v otázce 

absolutní platnosti Kantovy myšlenky střízlivý - poukazuje na rozsáhlé spory a protinázory 

v politologické literatuře. Pakliže však bude tato teze potvrzena, stane se z hlediska národní 

bezpečnosti velmi silným argumentem pro podporu šíření demokracie po celém světě.
171

 

Politika zadržování musí vycházet z odmítnutí podpory jakékoli formy útlaku, neboť 

právě útlak vytváří podle Shapira živnou půdu pro extrémní formy terorismu, jenž se může 

s velkou mírou pravděpodobnosti obrátit proti Spojeným státům. Za situace, kdy společnost 

zažívá silný útlak, jsou její členové mnohem více ochotni přijmout důsledky, jež přijdou jako 

odveta za poskytování útočiště teroristům. Problematiku poskytování útočiště teroristům jsme 

již krátce probrali výše, jedná se především o negativní důsledky pro režimy, plynoucí 

z uvalených sankcí a odvetných opatření, které společnost v jejich rámci musí v takovém 

případě očekávat. Pro většinu společností je nevýhodné teroristy podporovat, avšak zoufalá a 

neúnosná situace společnosti může podle Shapira pohnout jejich členy k extrémním a 

zoufalým činům.
172

 Útlak musí americká politika vycházející z doktríny zadržování důsledně 

odmítat i v těch případech, kdy jeho původci jsou demokratičtí spojenci. Shapiro totiž tento 

postup navrhuje jako vyslání signálu důvěryhodnosti strategie národní bezpečnosti do celého 

světa.
173

 

Co by se tedy na podporu demokracie podle názoru Iana Shapira mělo dělat? Principy 

politiky zadržování v žádném případě nedávají Spojeným státům právo svrhnout jakýkoli 

režim, kdykoli to uznají za vhodné.
174

 Když se však demokratická hnutí s podporou 

obyvatelstva postaví autoritářským režimům, je v zájmu americké demokracie tyto aktivity 
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podpořit. S odkazem na potřebu docílit obnovení důvěry v zájmy Spojených států je Shapiro 

přesvědčen, že taková forma zásahu bude ve světě vnímána zcela jinak, než jako bezdůvodná 

změna režimu, provedená za účelem prosazení zájmů Ameriky.
175

  

Princip Shapirovy verze politiky zadržování podporovat demokratická hnutí v jiných 

zemích v žádném případě neznamená, že by Spojené státy měly vést boj namísto nich. 

Nástroje, které by měly Spojené státy v politice zadržování aplikovat, jsou tradiční a dobře 

známé. Jsou to zejména „(…) sankce, zadržení investic a jiné formy mezinárodního tlaku, 

pomoc při předvedení sesazených diktátorů před Mezinárodní trestní dvůr (…), materiální 

podpora pro demokratická hnutí odporu, útočiště pro uprchlíky a disidenty“.
176

 Odpověď na 

otázku, zda by Spojené státy měly demokratická hnutí podpořit, je tedy nasnadě, neboť to 

vyplývá ze samotné logiky zadržování. Ale odpověď na otázku, jakým způsobem by měly 

podporu poskytovat, je podstatně složitější a závislá na konkrétních okolnostech. Spojené 

státy budou muset pro svou volbu zvážit množství proměnných, například jak silný a jednotný 

je režim i odboj, jak pravděpodobné je vítězství opozice a zavedení demokracie, jakou bude 

mít demokracie šanci na přežití, o jaké formy pomoci opozice stojí a mnoho dalších.
177

 

Výše probírané charakteristiky Shapiro pregnantně shrnuje v tezi, že by se „(…) 

Spojené státy samy neměly snažit vymýtit autoritářské režimy, měly by pomáhat rodícím se 

demokraciím, aby přežily, kdykoli to bude možné“.
178

 Připomeňme, že nad tím vším stojí 

požadavek zajistit bezpečnost a přežití v první řadě demokracii ve Spojených státech, jakákoli 

další zásada politiky zadržování musí ve svém důsledku směřovat k zajištění této 

nejdůležitější zásady. Pokud by ji sebeméně ohrozila, je v zájmu Ameriky od jejího 

dodržování pro tuto chvíli odstoupit. 

 

Podteze č. 4: Podporovat ekonomický rozvoj v chudých zemích a položit tak základy prostředí 

přátelského k demokracii. 
179

 

Význam této zásady lze dobře vyčíst ze zásad předchozích, s čímž zřejmě počítal i 

Shapiro, neboť této zásadě věnoval ve své knize nepoměrně méně prostoru. Dle něj mají 

Spojené státy dělat, co je v jejich silách, aby pomohly vytvořit zázemí příznivé pro nové 
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demokracie. Shapiro si je vědom, nakolik je obtížné předpovědět, kdy, kde a jak nové 

demokracie vzniknou. Cesta k demokracii je mimořádně obtížná a složitá, přičemž žádná z 

teorií není s to jednoznačně určit, kudy vede a s čím vším je nutné na této cestě počítat. Co už 

tak nejasné není, jsou podle Shapira podmínky nutné k přežití demokracie.
180

 

Na základě výzkumů Adama Przeworského a dalších odborníků, vidí Shapiro pevnou 

vazbu mezi ekonomickými podmínkami a šancí demokracie na přežití. Jak sám Shapiro říká: 

„zdá se, že v bohatých zemích demokracie nikdy nezanikne, zatímco chudé demokracie jsou 

nestálé (…)“.
181

 Nicméně chudé demokracie mají větší šanci na přežití, pokud se jejich 

vládám podaří zajistit rozvoj a vyhnout se ekonomickým krizím. Proto pokládá Shapiro za 

rozumné požadovat po Spojených státech pomoc při zlepšování ekonomických podmínek 

v rozvojovém světě. Z toho podle Shapira pro Spojené státy vyplývá nutnost přijetí 

ekonomické politiky, programu mezinárodní pomoci a politiky oddlužování, jež pomohou 

snížit chudobu v rozvojových zemích světa. Jak nám vyplývá z předchozího textu, prostředí 

příznivé pro přežití demokracie je rovněž příznivé pro americkou národní bezpečnost, byť 

důvodů je přirozeně mnohem více.
182
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3. Strategie zadržování ve strategii proti terorismu Baracka Obamy? 

Ian Shapiro svou knihu psal jako návrh do diskuze o zahraničněpolitickém programu, 

jehož by se měl chopit kandidát demokratů v nadcházejících prezidentských volbách.
183

 Je 

proto nasnadě, že otázka, zda se jí chopil jejich vítěz Barack Obama, rychle vyvstane na 

mysli. Z předchozích kapitol vyplývá, že postup George W. Bushe vyvolával vlnu nesouhlasu 

jak ve Spojených státech samotných, tak i na mezinárodní scéně. Problémy, které vytanuly 

během prezidentství George W. Bushe, narůstaly přibližně od roku 2005 a týkaly se 

rostoucích nákladů na válku s terorismem, rostoucího deficitu, ceny ropy a nákladů na 

zdravotní péči, to vše za situace pomalejšího růstu ekonomiky.
184

 S tím vším se musel nový 

prezident vypořádat, a proto se do náhrady za nepopulárního Bushe vcelku přirozeně vkládaly 

velké naděje, čehož Barack Obama obratně využil během své předvolební kampaně. 

Vzhledem k nárůstu domácích problémů, nepatřila zahraniční a bezpečnostní politika 

k jediným tématům, na nichž Obama postavil svou předvolební kampaň. Ale všechna témata 

se vesměs nesla v duchu změny a ani zahraničně-politický program nebyl výjimkou.
185

 

Zahraničně-politický program byl do značné míry založen na vymezení se vůči Bushově 

doktríně, nabídnutí alternativ a celkově se nesl ve znamení slibu změny stylu americké 

zahraniční politiky, upevnění vztahů s partnery a zlepšení obrazu Spojených států 

v zahraničí.
186

 

Tato kapitola se bude pokoušet prostřednictvím ověřování podtezí, zda se Obamova 

slibovaná změna zahraniční politiky ve své podstatě opřela o Shapirův návrh politiky 

zadržování. První část kapitoly bude hledat přítomnost Shapirových zásad v zásadních 

dokumentech Obamovy administrativy, týkajících se terorismu a národní bezpečnosti obecně, 

případně v projevech amerického prezidenta samotného. Druhou částí bude shrnutí získaných 

poznatků o podobě Obamovy bezpečnostní a protiteroristické politiky a podání vysvětlení 

ne/platnosti hlavní hypotézy této práce na základě výsledků ověřování platnosti podtezí. Toto 

ověřování nám rovněž pomůže krom ověření hlavní hypotézy vytvořit si představu o 

Obamově politice národní bezpečnosti. 
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3.1   Zásady politiky zadržování dle Iana Shapira kontra národní bezpečnost a boj 

proti terorismu v pojetí Obamovy administrativy 

 

Ověření Podteze č. 1: Chránit se proti terorismu zadržováním států podporujících 

terorismus, investováním do zpravodajské operativní práce a zvyšováním vnitřní 

bezpečnosti.
187

 

Podteze č. 1 sama sestává z několika dílčích podtezí, tudíž stojíme před otázkou, jak se 

s jejich mnohostí vyrovnat. Bude tomu nejinak, než tomu je v případě platnosti hlavní 

hypotézy. Ověřeny budou dílčí podteze postupně jedna po druhé a Podteze č. 1 bude 

absolutně platná jen a pouze v případě, budou-li platné všechny její dílčí podteze současně. 

Aby bylo možné označit Podtezi č. 1 v případě Obamovy politiky za platnou, bude muset tato 

splnit Shapirovy požadavky, týkající se uplatňování politiky zadržování vůči státům 

podporujícím terorismus, nutnosti investic do zpravodajské operativní práce a posledně 

posilování vnitřní bezpečnosti USA – a to vše zároveň. 

Zadržování států podporujících terorismus 

Zadržováním států podporujících terorismus se Ian Shapiro pokusil vyrovnat 

s nelehkým úkolem, jak propojit uchopení aktérů globálního terorismu s nástroji politiky 

zadržování. Právě k nemožnosti propojení politiky zadržování s moderním, nadnárodním 

charakterem teroristických skupin směřovala kritika doktríny zadržování, nejvýrazněji ze 

strany zastánců doktríny Bushovy, kteří ji vzhledem k povaze bezpečnostních hrozeb 21. 

století označili za zastaralou a neefektivní (viz výše, kap. 1.2.2). Shapiro s oprávněností 

takového despektu nesouhlasí, doktrína zadržování je pro globální terorismus snadno 

uplatnitelná, zaměří-li se pozornost na státy, které teroristům poskytují prostředky a útočiště. 

Přimějí-li se vlády takových států k upuštění od podpory, teroristům se výrazným způsobem 

sníží kapacity a zúží celkový manévrovací prostor. Přitom pro státy a jejich vlády je již 

aplikace nástrojů zadržování možná. Cílem je podněcovat rozpory mezi režimy a 

teroristickými organizacemi, a to prostřednictvím snižování výhodnosti podpory terorismu 

pro vlády. Shapiro pokládal za dostatečné nástroje ty, které jsou dle něj historií již dobře 

prověřené, tedy uvalování sankcí, zvyšování mezinárodního tlaku a izolace. Hlavní Shapirova 

idea spočívala celkově v tom, že účinky zadržování by se tedy měly projevit v hrozbě 
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ekonomického a dalšího vyčerpání států podporujících terorismus, jejichž vlády v zájmu 

udržení vlastní moci a stability musí jednou přistoupit na požadavky, podmiňující ukončení 

tlaku a izolace – tedy ukončení podpory a spolupráce s teroristy. Ztráty útočišť a podpory by 

podle Shapira měly omezit schopnosti teroristů natolik, že tito nebudou schopní podnikat 

skutečně rozsáhlé akce, čímž se jejich hrozba pro americkou národní bezpečnost rapidně 

sníží. Obamova politika, aby bylo možné ji označit za politiku zadržování, bude muset přiznat 

význam útočiště pro organizace globálního terorismu a na státy, které terorismus podporují, 

aplikovat probírané nástroje politiky zadržování – tedy ekonomické sankce, zadržování 

investic, stupňovaný mezinárodní tlak a další nástroje, sloužící k utužení mezinárodní izolace. 

Význam nezbytnosti eliminace útočišť teroristů je ve strategiích Obamovy 

administrativy jasně čitelný. Je jí věnován samostatný oddíl jak v Národní bezpečnostní 

strategii USA z roku 2010, tak v Národní protiteroristické strategii USA z roku 

následujícího.
188

 V dokumentech se hovoří o teroristických základnách v oblastech, jež jsou 

mimo kontrolu států, a tudíž eliminace útočišť spočívá v podpoře vlád při znovuzískání moci 

nad územím, jak ukazuje teze z NSC 2011: „Al-Káida a její pobočky a stoupenci spoléhají na 

azyl v oblastech s žádnou či slabou vládou, kde absence státní kontroly umožňuje teroristům 

cestovat, trénovat a věnovat se osnování plánů. (…) Budeme také posilovat vůli a kapacity 

států, jejichž slabosti al-Káida zneužívá “.
189

 Obdobně deklaruje i NSS 2010: „Kdekoli se 

pokusí al-Káida či její teroristické pobočky utvořit bezpečné útočiště - jako tak učinili 

v Jemenu, Somálsku, Maghrebu a Sahelu - setkají se s naším narůstajícím tlakem“.
190

 

Dokumenty se při řešení této otázky věnují problému, se kterým se eliminace útočišť potýká a 

zároveň podle Shapira není žádná doktrína národní bezpečnosti s to je sama vyřešit. Totiž jak 

eliminovat azyly teroristů ve státech, kde státní moc nedokáže kontrolovat celé své území. 

S tím se může politika zadržování jen velmi obtížně vyrovnávat, neboť už ze své povahy 

počítá se státy, jejichž vlády mají moc nad děním na svém vlastním území.
191

 Jak jsme uvedli 

při rozebírání charakteristik této podteze, Shapiro tvrdí, že problém zhroucených států není 

možné vyřešit pouze v rámci strategie národní bezpečnosti a přístup minulé vlády dle něj 
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nebyl v žádném případě lepší, ba dokonce byl v tomto ohledu spíše kontraproduktivní, 

neboť poměrně stabilní státy (především Irák) svým vojenským zákrokem přivedl do stavu 

států slabých a tím řady potenciálních útočišť teroristů ještě více rozšířil. 

Shapiro se k ozdravení slabých a zhroucených států vyjadřuje v obecných termínech. 

Pro Spojené státy z jeho výkladu plyne povinnost v budoucnosti pomáhat těmto státům při 

budování infrastruktury. Z krátkodobého hlediska je potřeba zajistit bezpečnost hranic, aby 

byla omezena mobilita podezřelých subjektů, zajistit zpravodajský dohled nad nimi, a to vše 

v rámci multilaterální spolupráce s regionálními aktéry a mezinárodními organizacemi a 

agenturami, které se tomuto problému věnují. Multilaterální spolupráce v regionu je 

z hlediska strategie zadržování naprosto zásadní. Okolní státy musí být do zvládání situace ve 

slabých státech zapojeni, neboť disponují neocenitelnými informacemi a hlavně mohou 

snadno proces stabilizace slabých států zmařit. Strategie zadržování je v nutnosti spolupráce 

s naprosto všemi sousedními státy nekompromisní, Spojené státy nemohou odmítat zapojení 

žádného státu z jakýchkoli důvodů. Shapiro uvádí, že například ke konsolidaci situace v Iráku 

bude spolupráce Íránu a Sýrie nezbytná, neboť budou-li tyto státy vynechány jako doposud, 

budou jejich hranice propustné, což je pro operace teroristů na iráckém území velká 

strategická výhoda. 

Na straně Obamovy administrativy tedy nalézáme uvědomění si významu eliminace 

azylů teroristů, přičemž jejich ohnisko tato nalézá ve slabých státech, což je sice podle 

Shapira pravdivé, nicméně obtížně řešitelné. Zavazují se Spojené státy postupovat podle 

Shapirových návrhů? Nakolik jsou však obecné návrhy na straně Shapirově, natolik jsou 

obecné závazky současné americké vládní administrativy. Spojené státy se zavazují úzce 

spolupracovat se zahraničními partnery, přičemž cíl rozkladu al-Káidy a dalších má být 

dosažen prostřednictvím sdílení a posilování kapacit těch partnerů, kteří mají se Spojenými 

státy společný cíl vymýtit teroristické organizace a jejich základny. Tito partneři se rekrutují 

jak z řad zainteresovaných států, tak mezinárodních organizací, vládních i nevládních 

agentur.
192

 Společného cíle má být dosaženo zejména prostřednictvím „(…) sdílení informací, 

operací na vynucení práva a prostřednictvím uplatnění nových praktik, zabraňujících vzniku 

dalších soupeřů“.
193

 Pokud jde o samotné slabé či zhroucené státy, Spojené státy hodlají 

zabránit přeměně těchto států v útočiště teroristů prostřednictvím „pomoci při budování jejich 
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kapacit pro odpovědné vládnutí a zajištění bezpečnosti skrze rozvojovou pomoc a asistenci 

v bezpečnostním sektoru“. Doposud jsou teze o zajišťování bezpečnosti a boji proti terorismu 

ve slabých státech v souladu se Shapirovými požadavky. Klíčovým okamžikem pro potvrzení 

však bude postoj Spojených států k zemím jako Sýrie a Írán v případě slabého státu – Iráku. 

Spojené státy budou muset pro potvrzení shody se Shapirovými slovy usilovat o regionální 

spolupráci se zeměmi, které nepatří mezi americké spojence. Politika zadržování se vyznačuje 

požadavkem určité pružnosti, kdy v případě hájení americké bezpečnosti je nutné přistoupit 

ke spolupráci s nedemokratickým režimem, avšak tato spolupráce musí být doprovázena 

tlakem na daný režim, aby se demokratizoval. Pak je pro Shapira taková spolupráce nejen 

nutná, nýbrž i ospravedlnitelná.
194

  

V případě Iráku se Spojené státy zavazují k dokončení jeho tranzice směrem 

k akceschopné a hlavně samostatné vládě, souběžně s postupným stahováním amerických 

vojsk a postupného předávání kontroly nad Irákem jeho vládě. To vše za pokusů o zapojení 

všech států regionu. „(…) Budeme pokračovat v úsilí o úplné zapojení celého regionu z toho 

důvodu, aby naše stažení z Iráku poskytlo příležitost k dosažení trvalé bezpečnosti a 

udržitelného rozvoje jak pro Irák, tak i pro Blízký východ“.
195

 Zapojení celého regionu musí 

znamenat zapojení i Íránu a Sýrie, které jsou jinak jedinými zeměmi, které Spojené státy ve 

svých dokumentech explicitně obviňují z podpory terorismu.
196

 Nicméně i tento fakt pro 

prezidenta Obamu není překážkou při regionální spolupráci pro zajištění bezpečnosti 

Středního východu. Ve svém projevu v Camp Lejeune z února roku 2009, ve kterém přednesl 

svou představu o ukončení války v Iráku a předání správy do rukou irácké vlády, se Obama 

vyjádřil i k podobě amerického zapojení v rámci regionu. V projevu prezident deklaroval 

jednoznačně: „Spojené státy budou usilovat o zásadové a trvalé zapojení všech zemí regionu – 

a toto bude zahrnovat Sýrii a Írán“.
197

 Je strategickým zájmem Spojených států, aby Střední 

východ byl stabilní
198

, a k tomuto musí dle logiky Shapirovy politiky zadržování přistoupit 
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skrze komplexní spolupráci s regionálními mocnostmi, bez nichž neexistuje naděje na 

zajištění této stability. Politika zadržování velí Spojeným státům zdržet se lpění na sdílených 

hodnotách, v případě, že jsou v sázce významné americké zájmy. Spojené státy deklarují 

stabilitu na Středním východě za svůj strategický zájem a jsou připraveni do jednání zapojit 

Sýrii i Írán, které jsou jinak nedemokratickými zeměmi s napjatými vztahy s USA. Můžeme 

tedy tento postup v případě slabých či zhroucených států posoudit jako v souladu s politikou 

zadržování dle návrhu Iana Shapira. 

Nyní můžeme přejít k politice zadržování vůči státům podporujících terorismus. Jak 

zde již zaznělo, jedinými státy, přímo označenými USA za státy podporující terorismus, jsou 

Írán a Sýrie. V případě Íránu jsou dokumenty konkrétnější, přístupu vůči Íránu je přímo 

věnován samostatný oddíl.
199

 Írán je v NSS 2010 vyzýván ke změně jednání a plnění své 

mezinárodní odpovědnosti. V případě, že k tomuto kroku nepřistoupí, přistoupí naopak 

Spojené státy k prohloubení jeho izolace: „(…) pokud bude íránská vláda pokračovat 

v odmítání plnění svých mezinárodních povinností, bude čelit větší izolaci“.
200

 Právě 

prostředky izolace jsou přímo v NSS 2010 jednoznačně deklarovány jako vhodnější pro 

změnu chování režimu než vojenská akce, což je v ostrém protikladu s Bushovou doktrínou, 

která neváhala nekooperativní režimy vojensky svrhnout a nahradit režimem pro Spojené 

státy vhodnějším (viz výše, kap. 1.2.3). „Ty země, které odmítnou dostát svým mezinárodním 

závazkům, přijdou o příležitosti, jež přicházejí s mezinárodní spoluprací. Důvěryhodné a 

efektivní alternativy k vojenské akci – od sankcí k izolaci – musí být dostatečně silné k změně 

jednání (…). A pokud některý stát ohrožuje či podkopává mezinárodní řád, který je založen 

na právech a odpovědnosti, octne se tento v izolaci“.
201

 Konkrétní prostředky, které Ian 

Shapiro navrhoval pro jednání se státy podporující terorismus, jsou v našich dokumentech 

jednoznačně přítomné. Zmínka o příležitostech mezinárodní spolupráce připomíná, kterak Ian 

Shapiro předpokládal důsledky odstřihnutí právě od mezinárodní spolupráce a obchodu jako 

dostatečný podnět k přehodnocení podpory skupin globálního terorismu ze strany vlád. Právě 

odklon od důrazu na vojenskou sílu USA a odhodlání k eliminaci protivníků, odlišuje 

Obamovu politiku od Bushovy doktríny, Obama se nesnaží protivníky eliminovat, nýbrž 

izolovat a prostřednictvím tlaku a sankcí vyčerpat a přehodnotit své dosavadní jednání. 
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V porovnání se zásadami Iana Shapira tedy můžeme Obamův přístup v těchto záležitostech 

považovat za obdobný a tuto podtezi považovat za platnou. 

Investice do zpravodajské operativní práce  

Shapiro považoval získávání nezbytných informací prostřednictvím zpravodajské 

práce za životně důležité pro rozhodování státu při aplikaci politiky zadržování. Proto 

prosazuje navyšování rozpočtu pro příslušné agentury. Takovým požadavkem těžko můžeme 

různé doktríny odlišit, neboť je v zájmu každého státu disponovat maximálními 

zpravodajskými kapacitami, bez nichž není svou bezpečnost schopen zajistit. Nicméně je 

tento požadavek zásadní i pro úspěch politiky zadržování, tudíž bude-li Obamova politika mít 

rysy politiky zadržování, závisí také na tom, nakolik je odhodlána investovat do 

zpravodajských služeb. 

V otázce nutnosti posílení zpravodajské operativní práce nalézáme shodu mezi 

Shapirovým návrhem a závazky, vyplývající ze zkoumaných dokumentů a deklarací. NSS 

2010 si za cíl vytýká zavedení integrovaného informačního systému, do něhož budou mít 

přístup všichni analytici, agenti a úředníci ve Spojených státech, aby tito mohli sdílet 

informace, potřebné k lepšímu zajištění domácí bezpečnosti.
202

 Zdá se, že v tomto případě si 

Obamova administrativa vzala poučení z vývoje předcházejícího invazi do Iráku, kde 

jednotlivé zpravodajské služby disponovaly vlastními materiály různé kvality a vzájemně se 

lišily v jejich interpretacích. Výsledkem tohoto byla možnost pro Bushovu administrativu 

invazi prosadit, neboť existovaly materiály podporující i odporující tezím zdůvodňujících 

nutnost invaze, tedy propojení Iráku s teroristy a jeho vývoj ZHN. Sjednocením databáze 

může přinést datovou základnu společnou všem, kdo se jakýmkoli způsobem věnují 

zajišťování národních a bezpečnostních zájmů Spojených států. Sdílení informací nejenže 

umožní všem bezpečnostním a státním orgánům rozhodovat se na základě všech dostupných 

informací, nýbrž společná informační základna může harmonizovat postup celé státní správy 

a bezpečnostních složek, což je pro doktrínu zadržování jako vysoce taktizující politiku 

maximálně užitečné.  

Obamova administrativa si uvědomuje těsnou vazbu mezi domácí a mezinárodní 

bezpečností, čímž se souběžně dostává k uvědomění nezbytnosti multilaterální spolupráce jak 

se státy, tak s mezinárodními institucemi při sdílení a vyhodnocování informací, neboť bez 
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nich nelze v současném globalizovaném světě monitorovat kroky potenciálních nepřátel. Bez 

mezinárodní spolupráce dnes není možné zajistit americkou domácí bezpečnost, neboť jak je 

vládou USA deklarováno v NSS 2010, „hrozby (…) často začínají za našimi hranicemi“.
203

 

Tím zároveň implikuje provázanost dění v zahraničí s domácí bezpečností. Která je pro 

politiku zadržování tou nejvyšší prioritou, které by se měl veškerý postup podřídit. Obamova 

vláda pokládá sjednocování zdrojů a kapacit složek (včetně zpravodajských služeb) za krok 

směrem k zefektivnění zajišťování národní bezpečnosti skrze státní složky a zpravodajské 

služby, „(…) proto tato Strategie (NSC 2011, pozn. autora) integruje kapacity a vedení všech 

ministerstev a agentur, čímž zajistí užití správných prostředků ve správný čas a situaci, 

způsobem konzistentním se zákony Spojených států“.
204

 Na základě oficiálních dokumentů je 

tedy možné říci, že Shapirův požadavek investic do zpravodajské práce byl vyslyšen, o čemž 

jednoznačně svědčí i teze ze shrnutí závazků, úspěchů a principů v oblasti domácí bezpečnosti 

na webových stránkách Bílého domu: „(…) musíme investovat do našich analytických 

schopností a kapacit, umožňujících sdílení informací napříč všemi úrovněmi státu“.
205

 

Vzpomeňme, kterak informovanost je pro Iana Shapira v jeho politice zadržování nezbytná 

pro správné rozhodování. Byť je požadavek posílení přirozeně vlastní každé doktríně národní 

bezpečnosti, musí být vlastní i doktríně zadržování. Naše zkoumání prokázalo, že tento 

závazek je přítomný i v deklaracích Obamovy bezpečnostní politiky, tudíž tato podteze je 

rovněž platná. 

Mezi dílčí témata této zásady Shapiro vložil otázku šíření zbraní hromadného ničení. 

Politika zadržování si neklade za cíl zabránit vyzbrojování potenciálních nepřátel. 

Nevyzbrojený protivník je podle Shapira pravděpodobně nedosažitelný luxus. Jistě je 

rozumné pokoušet se omezovat dostupnost a šíření technologií a dovedností, potřebných 

k výrobě ZHN, avšak zdá se, že vzhledem ke komplexnosti a složitosti světa je takový vývoj 

z dlouhodobého hlediska neodvratitelný.
206

 Hrozba ZHN v rukou teroristů je podle Shapira 

přehnaná, neboť jejich vývoj a udržování přesahuje schopnosti, vědomosti a prostředky 

teroristů. V zásadě se nejedná o nový typ hrozby, který by vyžadoval aktivní zásahy 
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Spojených států v zahraničí, dosavadní prostředky k odpovědi na hrozby ZHN jsou pro 

zachování americké národní bezpečnosti dostačující.  

Shapiro v případě ZHN a států jimi disponujícími klade důraz na širokou multilaterální 

spolupráci při zabezpečování materiálu a redukci světových kapacit ZHN, dialog s režimy, 

usilujících o zisk ZHN a vyvarování se neuvážených vojenských akcí a neúměrného nátlaku.  

Pokud jde o teroristy, za základ považuje opět úsilí o maximální šíři multilaterální spolupráce 

otevřené všem státům, neboť ta je životně důležitá pro lepší kontrolu a monitoring jak 

materiálů, tak nestátních skupin a zároveň snižuje mezinárodní napětí, jehož eskalace není 

vzhledem k existenci ZHN ve světě přirozeně vůbec žádoucí. 

Tímto jsme představili postupy, které musí být v politice zadržování dodržovány. Pro 

Baracka Obamu představují proliferace jaderných zbraní a jaderný terorismus nejvážnější 

bezpečnostní hrozby současnosti.
207

 Aby bylo možné jeho politiku v tomto směru za shodnou 

se Shapirovou politikou zadržování, bude se Obama muset postavit pozitivně k omezování 

šíření a kapacit ZHN, ale nesmí za tímto cílem přistupovat k preventivním vojenským akcím a 

extrémnímu nátlaku, který by mohl státy mobilizovat k protiamerickému jednání. Omezování 

šíření a kontrolu ZHN musí Obama konat v široké spolupráci se státy světa a vést dialog se 

státy, které o ZHN usilují či již jimi přímo disponují. 

V případě omezování není příliš obtížné definovat Obamův postoj. Otázka nešíření 

ZHN je jedním z hlavních témat jeho zahraniční a bezpečnostní politiky a v dokumentech je 

této problematice značný prostor, včetně samostatné strategie – Nové jaderné strategie 2010 

(Nuclear Posture Review – NPR 2010). Význam hrozby ZHN dále ilustruje zařazení tohoto 

tématu na první místo nejvyšších bezpečnostních priorit v NSS 2010: „(…) není větší hrozby 

pro americký lid než zbraně hromadného ničení, obzvláště rizika, plynoucí z úsilí násilných 

extremistů o zisk jaderných zbraní a jejich šíření do dalších států“.
208

 Proto je hlavní prioritou 

Spojených států zvrátit šíření ZHN – Barack Obama dokonce představil svou vizi světa bez 

jaderných zbraní, k čemuž hodlají Spojené státy dospět prostřednictvím konsenzu a 

posilováním mezinárodního řádu.
209

 Dosažení takového cíle je samozřejmě nesmírně obtížné 

a možná dokonce nemožné, nicméně je tím nastavený směr snah Spojených států na tomto 

                                                 
207

 Nuclear Posture Report Review 2010. U. S. Department of Defense [on-line]. Dostupné z 

http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20nuclear%20posture%20review%20report.pdf [cit. 15. července 

2012], s. i. 
208

 National Security Strategy 2010. The White House [on-line]. Dostupné z 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf [cit. 15. července 2012], 

s. 4. 
209

 Tamtéž, s. 23. 

http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20nuclear%20posture%20review%20report.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf


62 

 

poli. Spojené státy se zavazují k dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Nuclear 

Non-Proliferation Treaty – NPT), budování spolupráce s Ruskem a dalšími státy, čímž věří, 

že zvýší svou důvěryhodnost na mezinárodním poli.
210

 V tomto smyslu NSS 2010 poukazuje 

na podpis nové Smlouvy o redukci strategických zbraní (Strategic Arms Reduction Treaty - 

START) s Ruskem, v níž se Spojené státy s Ruskem zavázaly ke snížení počtu jaderných 

zbraní a vzájemným kontrolám a konzultacím.
211

 V případě NPT se Spojené státy zavazují 

k posilování jejích prvků, kterými jsou: odzbrojování jaderných států, závazek nejaderných 

států neusilovat o zisk jaderných zbraní a využívání jaderné energie pro mírové účely.
212

 Pro 

dodržování těchto závazků všemi státy budou Spojené státy usilovat o širokou mezinárodní 

spolupráci a posilování mezinárodních agentur a inspekcí.
213

 Totéž platí i pro další materiál, 

použitelný k vývoji ZHN a NSS 2010 deklaruje závazek posílit mezinárodní spolupráci za 

účelem zajištění kapacit a materiálů, potírání obchodu s těmito materiály, a to skrze širokou 

mezinárodní spolupráci, jež je k takovému účelu nezbytná.
214

 

Dosud je americká politika v otázce ZHN v souladu se Shapirovými tezemi. Hlavní 

otázkou je, jak budou Spojené státy přistupovat ke státům, jež tyto závazky porušují. V NSS 

2010 se v tomto smyslu hovoří o dvou státech – KLDR a Íránu.
215

 Jako odměna za eliminaci 

jaderného programu v případě Severní Koreje a dodržování mezinárodních závazků v případě 

Íránu, je těmto nabídnuto plné zapojení do mezinárodní spolupráce. V opačném případě ale 

Spojené státy „(…) uplatní řadu nástrojů k utužení jejich izolace“.
216

 Řada nástrojů je 

poněkud mlhavý pojem, avšak v žádném dokumentu se přímo jako možnost neuvádí vojenská 

akce. I NPR 2010 a samotný Barack Obama v jeho pražském projevu z 5. dubna 2009 odmítá 

být v tomto smyslu konkrétnější a jejich znění je do značné míry shodné v míře obecnosti 

s NSS 2010. Severní Korea a Írán budou v případě ignorování vlastních mezinárodních 

závazků vystaveni větší izolaci a stupňovanému mezinárodnímu tlaku.
217

 Zároveň ale Spojené 

státy deklarují vůli před těmito kroky vést bilaterální a multilaterální konzultace s oběma 
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zeměmi a hledat řešení, jež jim zajistí politickou a ekonomickou integraci do mezinárodního 

společenství.
218

 Tlak je nicméně velmi vágní pojem a ani Shapiro není příliš konkrétní, jaká 

míra tlaku je přípustná, avšak varuje před vyhrocováním situace a tlakem extrémním. 

Zapojení Íránu je totiž vyžadováno v zájmu zvýšení americké národní bezpečnosti v dalších 

zásadách pro úspěšné zadržování hrozeb, zejména terorismu. V případě démonizace Íránu 

taková spolupráce může být jen stěží možná, tudíž tlak by neměl dosáhnout míry, kdy 

jakékoli vzájemné rozhovory nebudou mít naději na úspěch. A v tomto okamžiku se nám 

Obamova politika vymyká ze standardů politiky zadržování.  Při projevu při příležitosti 

podpisu zákona o uvalení sankcí na Írán, Obama deklaruje vůli uvalit nejextrémnější sankce 

jako odplatu za neochotu Íránu dostát svým mezinárodním závazkům a souběžně varuje, že 

tlak bude nadále sílit – Spojené státy nedopustí, aby Írán získal jadernou bombu. 
219

 Shapiro 

v případě Íránu tento postup neschvaloval, varuje před jeho démonizací a v jeho případě 

prosazoval podporu domácích demokratických hnutí. Obamova administrativa tak dělá 

stejnou chybu, jako Bushova vláda, která odmítala využít plurality v íránské politice a 

prezentovala celkově Írán jako hrozbu, čímž vytvářela společného jmenovatele v podobě 

protiamerického postoje pro jednotlivé íránské skupiny. Shapirova strategie je v případě Íránu 

jednoduchá – podporovat demokratické síly v Íránu, a pokud to možné nebude, tak jej nechat 

na pokoji a držet se strategie zdravého nezájmu a zadržování.
220

 Nikoli eskalace, nýbrž 

trpělivé zadržování. Při hlubším rozpracování této dílčí podteze tedy vidíme, že v případě 

ZHN se Obamova politika od Shapirova pojetí liší, a tudíž je celkově tato podteze neplatná. 

Zvyšování vnitřní bezpečnosti 

Zvyšování domácí bezpečnosti rovněž není překvapivým prvkem jakékoli doktríny 

národní bezpečnosti. V souvislosti s bojem proti terorismu ale má v doktríně zadržování ten 

význam, že pronásledování teroristů a jejich podporovatelů za hranicemi nesmí znamenat 

zanedbání domácí bezpečnosti. Naopak musí být v první řadě zajištěna vnitřní bezpečnost 

státu, neboť jak Shapiro poukazuje s odkazem na Roberta Papea, zajištění domácí bezpečnosti 

je nejefektivnějším způsobem, jak teroristickým útokům předcházet. Proto v duchu doktríny 

zadržování musí americká vláda zajistit posílení primárně domácí infrastruktury a obrany a až 
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následně se může věnovat případnému potírání teroristických organizací v zahraničí. Byť je 

tedy požadavek zvýšení domácí bezpečnosti imanentní všem strategiím národní bezpečnosti, 

Shapiro je nespokojen s procesem jejího zajišťování v období Bushovy administrativy. Ta dle 

něj udělala přesný opak, vrhla se na potírání teroristů a protivníků v zahraničí, přičemž 

potřebné náklady na zavedení bezpečnostních opatření v rámci Spojených států padly na 

vedení drahých akcí v zahraničí, zatímco domácí bezpečnost zůstala stranou. Aby bylo možné 

označit Obamovu politiku za politiku zadržování, musí tato usilovat o posílení domácí 

bezpečnosti a nutných opatření. 

V otázce posílení domácí bezpečnosti se dokumenty se Shapirem rozcházejí v pohledu 

na dosavadní míru jejího zajišťování. Zatímco Shapiro se ke schopnostem Bushovy vlády 

vyjadřoval kriticky, dokumenty považují defenzivní snahy (tedy zajištění domácí bezpečnosti 

a snížení rizika útoku ve Spojených státech) minulého desetiletí naopak za úsilí o posílení.
221

 

Nicméně samy se zavazují k pokračování posilování prvků a systémů domácí bezpečnosti, 

aby se zabránilo jakémukoli ohrožení amerických občanů v rámci státních hranic. NSC 2011 

se pozitivně vyjadřuje o krocích, jež inicioval prezident Obama k utužení kontroly státních 

hranic a celkové bezpečnosti prostřednictvím investic do bezpečnosti a monitoringu letectví, 

vzdušného prostoru, kontroly přístavů, bezpečnosti nákladní dopravy, kyberprostoru a kritické 

infrastruktury, dále zpřísnění kontroly jaderných, biologických a chemických materiálů. 

Klíčovým prvkem je zapojení lokálních komunit a samozřejmě zmiňované rozšíření možností 

sdílení informací napříč všemi úrovněmi.
222

 Způsoby zajišťování bezpečnosti musí vycházet 

z poučení z úspěšných i nezdařených pokusů o násilné útoky, přičemž jejich kritická analýza 

musí přinášet poznatky o možnostech protiopatření, které napomohou k zamezení podobných 

pokusů. Jak se uvádí v NSS 2010, Obamova administrativa nemá žádnou větší odpovědnost, 

než je bezpečí amerických občanů.
223

 V tomto prohlášení se odráží primární cíl každé 

doktríny národní bezpečnosti podle Iana Shapira (a přeneseně rovněž Johna Locka – viz výše, 

kap. 2.2.2), jímž je především zajištění bezpečnosti vlastních občanů a demokracie. Jak vidno, 

Barack Obama prvořadou povinnost a odpovědnost každé vlády přijímá za vlastní, tudíž 

celkově můžeme tuto podtezi považovat za platnou. 
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Srovnání dílčích podtezí v rámci Podteze č. 1 prokázalo, že všechny prvky nezbytné 

k platnosti podteze v Obamově politice přítomné nejsou - rozdíl byl nalezen v Obamově 

politice vůči Íránu a ZHN, a tudíž musíme celkově shrnout, že Podteze č. 1 je neplatná.  

Ověření Podteze č. 2: Zaměřovat vojenská spojenectví a kolektivní obranné dohody 

především na zachování demokratické Ameriky a až poté na obranu jiných demokracií. 
224

 

Shapirova představa ohledně podteze č. 2 spočívala v přesvědčení o nezbytnosti 

zaměřit se na multilaterální spolupráci hlavně obranného charakteru, a to vše v zájmu posílení 

mezinárodní legitimity Spojených států a přesvědčení celého světa o americkém odmítnutí 

imperialistických tendencí. Taková politika národní bezpečnosti odpovídá základnímu 

demokratickému principu zamezování ovládání, čímž by měla přispět k pozitivnímu pohledu 

na Spojené státy. Trpělivá práce na zlepšování vnímání USA v zahraničí celkově snižuje 

pravděpodobnost výskytu a podpory nepřátelských postojů vůči Spojeným státům a tím 

zpětně posiluje celkovou bezpečnost americké demokracie. Výhody multilaterální spolupráce 

v rámci demokratických společenství Shapiro spatřuje v pokrytí životních spíše než 

okrajových zájmů, jejich celkovém zvyšování bezpečnosti, a to vše při nižších nákladech na 

jejich prosazení, neboť zapojené státy se mohou o vynaložené náklady podělit. Jádro podteze 

však nespočívá v důrazu na pouhý multilateralismus, nýbrž v důrazu na pluralismus, tedy 

uznání existence rozdílných hodnot a režimů v rámci mezinárodních vztahů, přičemž žádný 

není privilegován ke světové nadřazenosti. Spojené státy se musí vzdát posuzování 

potenciálních protivníků na mezinárodním poli skrze jejich domácí politiku či názory vůdců, 

nýbrž by se měly zaměřit hlavně na jednání těchto aktérů na mezinárodním poli. Shapiro 

k tomuto dodává: „(…) tato politika (politika zadržování, pozn. autora) hledá základy pro 

vztahy s ostatními, aniž by bylo nutné je přesvědčovat je o správnosti svých názorů a 

pošetilostí jejich“.
225

 Kategorické odmítání těch režimů, které nevyznávají stejné hodnoty 

jako Spojené státy, jen posiluje jejich nepřátelský postoj, čímž vyrůstají další potenciální 

hrozby pro bezpečnost USA. Politika zadržování chce odmítnutím universalismu a přijetím 

pluralismu zmírnit možnost vypuknutí konfliktů skrze ideologické hašteření, zároveň vztyčit 

zadržovací mantinely ohrožujícímu jednání těchto režimů v mezinárodních vztazích, přičemž 

jak tvrdí Shapiro ve shodě s Kennanem, na logiku zadržování zareagují spíše než na 
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ideologické přesvědčování.
226

 Aby bylo možné označit přístup Obamovy administrativy za 

přístup v duchu doktríny zadržování, musí Spojené státy usilovat o multilateralismus, posílení 

vlastní mezinárodní legitimity, odmítnout útočné tendence uzavíraných vojenských 

spojenectví a vzdát se vnucování vlastních hodnot a systému. 

Pohled na multilaterální spolupráci je distinktivním znakem mezi přístupem Obamovy 

a Bushovy administrativy. Obamova vláda si uvědomuje nutnost multilaterální spolupráce 

v mezinárodních institucích pro úspěšné vypořádávání se s bezpečnostními hrozbami 

moderního, globalizovaného světa – na rozdíl od Bushovy doktríny, která jasně deklarovala 

ochotu přistoupit k unilaterálním akcím, bude-li to považovat za žádoucí. NSS 2010 přiznává, 

že Spojené státy v nedávné době (v období Bushovy administrativy) nepostupovaly vždy ve 

spolupráci zejména s OSN, ale národní bezpečnost USA si ve světě bezpečnostních výzev 

nadnárodního charakteru vyžaduje posílení mezinárodního systému, spolupráci vycházející 

z mezinárodních institucí.
227

 Rovněž rozdílně oproti Bushově administrativě nehodlá 

v případě projevu nefunkčností mezinárodních institucí Obamova administrativa mezinárodní 

instituce obejít, nýbrž usilovat o překonání a vyřešení problémů v rámci mezinárodních 

institucí.
228

 Spojené státy tak činí z důvodů, jež se velmi podobají výhodám mezinárodní 

spolupráce podle Iana Shapira. V NSC 2011 jsou explicitně výhody multilaterálních institucí 

jmenovány v následujícím znění: „(…) zvyšují zapojení našich partnerů, snižují finanční zátěž 

Spojených států a posilují legitimitu našich (amerických - pozn. autora) protiteroristických 

snah, konaných při prosazování našich zájmů“.
229

 Rýsuje se tak představa protiteroristické a 

bezpečnostní strategie, jež spočívá na šetření prostředků prostřednictvím rozdělení 

odpovědnosti mezi více států. Taková strategie je taktéž výhodná pro zvládání bezpečnostních 

hrozeb, jejichž podchycení je nad síly pouze jedné země.
230

  

Všechny akce, které Spojené státy podniknou v boji proti terorismu a při zajišťování 

vlastní národní bezpečnosti, musí maximálně usilovat o mezinárodní legitimitu. Jednání podle 

mezinárodního práva dle přesvědčení Obamovy administrativy, vyjádřeného v NSS 2010, stát 
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posiluje, zatímco souběžně izoluje ty, kteří podle mezinárodního práva nejednají.
231

 Spojené 

státy nicméně uznávají možnost výskytu situace, za nichž bude použití síly nezbytné, ale 

v takovém případě budou Spojené státy postupovat způsobem, jenž bude mít mezinárodní 

legitimitu a budou usilovat o co nejširší mezinárodní podporu, k čemuž má dopomoci opora o 

mezinárodní instituce jako OSN či NATO. Tento závazek nalezneme shrnutý v NSC 2011 

v odstavci o podmínkách užití síly: „(…) pokud bude uplatnění síly nezbytné, učiníme tak 

způsobem, který odpovídá našim hodnotám a posiluje naši legitimitu a budeme se snažit o 

širokou mezinárodní podporu, spolupracovat s takovými institucemi jako NATO a Radou 

bezpečnosti OSN“.
232

 Spojené státy se formulováním takových postojů snaží zlepšit svůj 

obraz ve světě, aby byly více přijatelní pro spojence a vyvolávaly co nejméně kontroverzí. 

V tomto duchu například odůvodňoval prezident Obama nezbytnost uzavření věznice pro 

osoby podezřelé z terorismu na Guantanámu v projevu o národní bezpečnosti, předneseném 

na půdě Národního archivu ve Washingtonu v květnu roku 2009: „(…) Vězení na 

Guantanámu oslabilo americkou národní bezpečnost.(…) Oslabilo ochotu našich spojenců ke 

spolupráci s námi“. A podobně: „(…) Guantanámo oslabilo naší morální autoritu, jež je 

naším nejdůležitějším prostředkem ve světě“.
233

 Se Shapirovým pojetím nacházíme paralely 

v důrazu na obnovení pozitivního obrazu Spojených států ve světě a zamezování ovládání 

mimo mezinárodní právo, které je pro multilaterální spolupráci a tím zvýšení národní 

bezpečnosti nezbytné. 

Jak se Shapiro snažil ukázat, morální síla politiky zadržování spočívá dále v její 

spřízněnosti s teorií spravedlivé války. Obě vyžadují, aby k válce bylo přikročeno jako k 

poslednímu možnému řešení, po vyčerpání všech mírových prostředků a jen 

v nevyhnutelných případech. Případná použitá síla pak musí být úměrná cílům. NSS 2010 

tomuto požadavku odpovídá téměř doslovně. Všimněme si následujících citátů z NSS 2010: 

„Ačkoli je použití síly někdy nezbytné, vyčerpáme všechny další možnosti kdykoli budeme 

moci, a opatrně vážit náklady a rizika oproti nákladům a rizikům nečinnosti“.
234

 Spojené státy 

si vyhrazují právo jednat unilaterálně v situaci, kdy bude nezbytné bránit zemi a své zájmy, 
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avšak současně se budou snažit dodržovat mezinárodní pravidla, která pokrývají použití 

síly.
235

 To je stále v souladu se Shapirovým uvažováním, jak jsme mohli vidět v předchozí 

kapitole. Již zde několikrát zaznělo, že podle Shapira každá doktrína národní bezpečnosti 

musí ve svém základu vycházet z primární povinnosti vlády chránit své občany před 

násilnými útoky. V případě, že takové útoky hrozí bezprostředně, povinnost vlády vůči svým 

občanům legitimizuje preventivní užití síly.  

Dalším bodem této podteze je důraz primárně na obranný, nikoli útočný charakter 

uzavíraných spojenectví. Tímto chtěl Shapiro Spojené státy vyvázat z podnikání dalších akcí, 

zejména z důvodu posílení důvěryhodnosti a zbavení se image imperiální mocnosti. Hovořil-li 

v této souvislosti zejména o NATO, dokumenty a projevy o primátu obranných funkcí 

zůstávají němé. Naopak se zdá, že NATO by se mělo stát jednou z platforem pro jednání ve 

světě, čímž se její primární obranný charakter znatelně oslabuje. Neboť je-li jejím smyslem 

regionální obrana v rámci euroatlantického společenství, zájmy Obamovy administrativy se 

přiklánějí k jejímu globálnímu využití. Jak se vyjádřil v pozitivním slova smyslu prezident 

Obama v projevu na tiskové konferenci summitu NATO v Chicagu, „(…) NATO se stalo 

centrem globální bezpečnosti“.
236

 Vzpomeneme-li konkrétní události v Libyi, prezident 

Obama kvitoval činnost NATO v dalším svém projevu „(…) NATO převzalo vedení nad 

vynucením zbrojního embarga a bezletové zóny.  Minulou noc se NATO rozhodlo přijmout 

širší zodpovědnost nad ochranou libyjských civilistů“.
237

 Byť se Ian Shapiro nestavěl proti 

humanitárním intervencím, tyto měly probíhat pod vedením jedině OSN. Souhlas s využitím 

kapacit NATO k zásahu, který bezprostředně nesouvisel s životními zájmy Ameriky, je proti 

zásadám politiky zadržování, která spočívá v odmítnutí útočného jednání v rámci uzavíraných 

spojenectví. Tudíž v tomto bodě nenacházíme shodu se Shapirovou představou o politice 

zadržování. 

Patrně nejvýznamnějším bodem strategie zadržování, který by ji měl odlišit od 

Bushovy administrativy je vzdání se nároku na universalismus a uznání pluralismu 

v mezinárodních vztazích. S touto zásadou se Bushova doktrína rozcházela, neboť tato 
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pokládala americké hodnoty a demokratický model založený na svobodné a otevřené 

společnosti, toleranci a soukromém vlastnictví za univerzální a aplikovatelné ve všech 

společnostech ve světě (viz výše, kap. 1.2.3). Od tohoto pohledu se musí Obamova 

administrativa odpoutat, aby bylo možné ji prohlásit za shodnou s politikou zadržování dle 

Iana Shapira. Shapiro sice považuje rozšíření demokratických hodnot za vítanou posilu 

americké bezpečnosti, avšak státy, které tyto hodnoty nenaplňují, nesmí být démonizovány, 

čímž jim je dána záminka k sjednocenému postupu proti Spojeným státům. Demokratické 

hodnoty nesmí být Spojenými státy vnucovány, avšak jejich zastánci v zahraničí musí být 

podpořeni, kdykoli to bude možné a neohrožující bezpečnost Spojených států (více o tomto 

rysu níže), avšak přetvořit svět k obrazu Ameriky je podle Shapira velmi nerozumné.
238

 

NSS 2010 k univerzálním hodnotám říká toto: „(…) snahy o posílení bezpečnosti a 

prosperity jsou zvýšeny naší podporou určitých hodnot, které jsou univerzální. Země, které 

respektují lidská práva a demokratické hodnoty, jsou úspěšnější a silnější partneři a jedinci, 

kteří se těší takovému respektu, jsou více schopni naplnit svůj potenciál“.
239

 Tímto se může 

zdát, že Obamova administrativa obdobně jako Bushova doktrína předpokládá univerzální 

uplatnitelnost těchto hodnot ve světě. To se sice zdá být pravdivé, avšak od Bushovy doktríny 

se liší v pohledu na způsob jejich prosazování ve světě, totiž je značně umírněnější a 

střízlivější: „Spojené státy odmítají učinit chybnou volbu mezi úzkým sledováním vlastních 

zájmů a nekonečným tažením pro vnucování našich hodnot“.
240

 Namísto toho považují 

podporu spravedlivého míru a ostatních podobných hodnot za základ vlastních zájmů.
241

 

Vlastní hodnoty sice Spojené státy považují za univerzální, nehodlají je ale prosazovat silou, 

nýbrž prostřednictvím vlastního příkladu. „Při zachování pozornosti základům naší síly a 

vlivu, prosazujeme univerzální hodnoty v zahraničí skrze konání dle nich v naší vlasti a 

nebudeme se snažit vnucovat je silou. Namísto toho pracujeme na posílení mezinárodních 

norem ve jménu lidských práv, přičemž uvítáme veškerá mírumilovná demokratická hnutí“.
242

 

Odmítnutí prosazovat demokracii a její hodnoty silou je ve shodě se Shapirem prosazovaným 

závazkem k neovládání, čímž Spojené státy značně posílí vlastní morální legitimitu na 

mezinárodním poli, která dále vede k posílení důvěry států světa ve Spojené státy a jejich 
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záměry. Jak ostatně Shapiro sám říká: „rozptýlení (…) nedůvěry je přitom prvním zásadním 

krokem k tomu, aby se (…) daly vytvořit úspěšné strategie zadržování“.
243

 

Ve strategii zadržování podle Shapira se střetávají dva momenty, které na první pohled 

mohou být v protikladu. Na jedné straně uznání zřejmé trvalosti pluralismu hodnot 

v mezinárodních vztazích a na straně druhé úsilí o podporu a šíření demokracie. Zdálo by se, 

že se vzájemně popírají a strategie národní bezpečnosti může usilovat pouze o jedno či druhé, 

nikoli o obě současně. Shapiro se s tím vyrovnává tím způsobem, že šíření demokracie nemají 

vzít Spojené státy jen do svých rukou a vlastními prostředky a zdroji demokracii vnutit, nýbrž 

přenechat přechod k demokracii na domácích demokratických hnutích, jejichž činnost mají 

Spojené státy podporovat, kdykoli to bude možné, ale zároveň to neohrozí americkou 

bezpečnost a životní zájmy. V případě, že by tyto zájmy ohrožené byly, je pro jejich zajištění 

vhodná zdrženlivost USA. Kupříkladu hrozilo-li by, že úsilí o demokracii v zemi Blízkého 

východu se zvrhne ve vleklý, krvavý konflikt, ohrožující stabilitu celého tohoto výbušného 

regionu, je pro zájmy Spojených států vhodnější ponechat status quo. Spojené státy tedy podle 

Shapira musí tyto dva momenty při politice zadržování střídavě prosazovat podle situace se 

zřetelem k vlastní bezpečnosti a vyhýbání se zatažení do zbytečného konfliktu. 

Tento obtížný úkol se Obamova administrativa pokouší vyřešit důrazem na podporu 

pouze mírumilovných, tedy nenásilných demokratických hnutí.
244

 Nenásilné demokratické 

hnutí může totiž nejspíše uspět, pokud má rozsáhlou podporu napříč obyvatelstvem, která tak 

chybí nedemokratickému režimu. Vítězství nenásilného demokratického zaprvé v takovém 

případě má předpoklady, aby jím vybudovaná demokracie byla stabilní, neboť jak Shapiro 

tvrdí v návaznosti na Johna Stuarta Milla, podpora obyvatelstva je pro stabilitu demokracie 

zásadní. Zadruhé, mírový přechod k demokracii neohrožuje stabilitu jak v zemi samotné, tak 

regionu. Demokracie a její hodnoty nejsou na základě hodnocení závazků Obamovy vlády 

v dokumentech prosazovány za každou cenu (o podpoře demokratických hnutí bude 

podrobněji pojednáno při ověřování Podteze č. 3), celkově však v případě postoje Obamovy 

administrativy k prosazování univerzálních hodnot lze říci, že tyto jsou ve shodě 

s představami Iana Shapira. 
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Ačkoli se Obamova politika, naznačená v dokumentech a projevech při ověřování této 

podteze většinou shodovala se Shapirovým návrhem politiky zadržování, přístup Baracka 

Obamy k vojenským společenstvím obranného charakteru, který neodpovídá zásadám Iana 

Shapira, nám znemožňuje označit tuto podtezi jako platnou, tudíž jsme nuceni uzavřít 

ověřování s konečným výsledkem, že Podteze č. 2 je neplatná.  

Ověření Podteze č. 3: Podporovat demokratický odpor vůči diktátorským režimům po celém 

světě. 
245

 

Význam této zásady jsme již částečně přiblížili výše, tudíž zde ověříme další 

elementy, které se k této podtezi vztahují. Politika zadržování podle Iana Shapira vítá 

rozšiřování demokracie ve světě, a to zejména z důvodu snižování potenciálního nebezpečí, 

jež hrozí americké demokracii. Shapiro totiž vychází z předpokladu platnosti teze Immanuela 

Kanta o demokratickém míru, která tvrdí, že demokratické státy mezi sebou neválčí, neboť 

dávají přednost spolupráci před vzájemnými válečnými střety (viz výše). Pokud se rozroste 

počet demokratických států ve světě, logicky by se při platnosti této teze měl snížit počet 

potenciálních protivníků a s ním i celková míra nebezpečí, jež demokraciím hrozí. Proto by 

podle Iana Shapira měly Spojené státy podporovat vznik a udržení nových demokracií, 

kdykoli to bude možné, ovšem za podmínky, že tento postup neohrozí prioritní zájem, totiž 

bezpečnost a přežití americké demokracie. Je-li rozšiřování demokracie vítáno, nesmí k němu 

být přistupováno silou a za každou cenu. Ústředním principem demokracie je snaha 

zabraňovat ovládání, změna režimu skrze násilí by se tedy tomuto principu zpronevěřila. 

Proto Shapiro upřednostňuje podporu demokratických sil v zemi se širokou podporou 

obyvatelstva, bez ní by taková demokracie neměla šanci na přežití. 

NSS 2010 se k tomuto vyjadřuje poměrně jednoznačně v oddíle o podpoře demokracie 

a lidských práv v zahraničí. Uvedený oddíl zahajuje teze, že „Spojené státy podporují šíření 

demokracie a lidských práv v zahraničí, protože vlády, které respektují tyto hodnoty, jsou 

spravedlivější, mírumilovnější a legitimnější“.
246

 Můžeme vidět, že je zde přítomna Kantova 

teze o demokratickém míru. Spojené státy skutečně považují demokracie za režim, který je 

nejvíce ze všech nakloněn spolupráci a mírovému jednání. Mezinárodní prostředí, jež sestává 

z maximálního počtu demokratických států, považují za výhodné pro své národní zájmy, 

                                                 
245

 SHAPIRO, Ian: Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu. Praha: Karolinum, 2009, 

s. 137. 
246

 National Security Strategy 2010. The White House [on-line]. Dostupné z 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf [cit. 15. července 2012], 

s. 37. 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf


72 

 

včetně těch bezpečnostních. Spojené státy budou usilovat o šíření demokracie, „(…) protože 

jejich úspěch (demokratických vlád – pozn. autora) přispívá k vytváření prostředí, jež 

podporuje národní zájmy Ameriky“.
247

   

Shapiro při šíření demokracie ve světě upřednostňoval podporu demokratických hnutí 

v jednotlivých zemích. V případě, že je odpor vůči režimu silný, musí Spojené státy 

podporovat činnost těchto hnutí, ovšem za úzkých rozhovorů s opozicí ohledně jejích plánů a 

potřeb. Spojené státy nesmí vést boj proti režimu namísto hnutí. Hlavní zodpovědnost a 

vedení musí být v rukou opozice, Spojené státy budou jejich činnost pouze podporovat. Tento 

přístup definoval poradce prezidenta pro národní bezpečnost Tom Donilon během brífinku 

k situaci v Libyi a na Blízkém východě. „Velmi úzce s nimi (opozicí – pozn. autora) 

spolupracujeme za účelem poskytnutí asistence a volby nejlepšího způsobu, jak můžeme jejich 

aspirace podpořit a pochopit jejich strukturu vedení a záměry. Chceme od nich slyšet o 

situaci v zemi, jaké jsou jejich plány a doporučení“.
248

 Spojené státy tedy neusilují o převzetí 

vedení při boji proti nepřátelským režimům, naopak tuto funkci chtějí přenechat domácí 

opozici, samozřejmě za předpokladu, že jejich záměry budou v souladu s principy a zájmy 

Spojených států. V dalších částech řeči nalezneme tezi, odpovídající další zásadě strategie 

zadržování, jež poukazuje na nezbytnost zasévat rozpory a nabourávat jednotu nepřátel. „(…) 

Toto upevní a utuží snahy o zadržování Kaddáfího, podněcovat členy libyjské vlády k odtržení 

od Kaddáfího“.
249

 Na deklaratorní rovině můžeme tedy spatřovat jak snahu o podporu 

opozičních sil, tak o podněcování rozporů mezi frakcemi nebezpečných režimů.  

Shapiro upozorňoval, že demokracie nesmí být vnucena, neboť taková změna systému 

příliš dlouho nevydrží, neopírá-li se o širokou podporu obyvatelstva. Spojené státy se 

k obdobnému principu hlásí v NSS 2010. Spíše než o podporu změny systému se budou USA 

snažit o podporu principů v podobě podpory lidských práv, reprezentativní vlády apod., 

k nimž se samy hlásí a které prohlašují za kořeny vlastní morální autority. „Naše morální 

vedení je opřeno principiálně o sílu našeho příkladu – nikoli o snahy vnutit náš systém jiným 
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lidem“.
250

 Ian Shapiro přesně tento postup považoval za ideální, neboť tím, že se Spojené 

státy vzdají vnucování (a tedy ovládání), a namísto toho se přihlásí k principům ovládání 

zamezující jako lidská práva a práva zvolit si vůdce, budou ve světě vnímány jinak. Následně 

ta hnutí, která budou usilovat o prosazení obdobných hodnot ve své vlastní zemi, budou spíše 

považovat Spojené státy za důvěryhodného partnera a jako takové se budou ucházet o 

podporu USA. Při dodržení tohoto postupu se sníží pravděpodobnost vyvolání 

protiamerických nálad, jež většinou vycházejí z přesvědčení o imperialistických tendencích 

USA. Budou-li Spojené státy usilovat o rozšíření demokracie skrze vnucování systému, podle 

Shapira se zpronevěřují principům vlastním, což návratem nabourává jejich důvěryhodnost. 

Odmítnutím takového postupu a spíše přihlášení k univerzalistickým lidskoprávním 

principům, čímž vzniká široký základ pro shodu s aktéry, hlásících se ke stejným principům, 

mohou Spojené státy nadále pracovat na zlepšení svého obrazu ve světě. 

Spočíval-li smysl této podteze ve vytváření prostředí více bezpečného pro zajištění 

amerických národních zájmů skrze posilování demokratických sil, není překvapivé, že se 

demokratický stát bude stavět k rozšiřování demokracie pozitivně. Smysl Shapirova návrhu 

však spočíval v tom, že demokracie nemají být rozšiřovány silou a pouhou změnou systému, 

nýbrž prostřednictvím pozitivního působení vlastním příkladem a podporou demokratických 

sil. V tomto smyslu můžeme v Obamově přístupu k národní bezpečnosti nalézt shodné prvky 

se zásadami Iana Shapira a tedy označit Podtezi č. 3 jako platnou. 

Ověření Podteze č. 4: Podporovat ekonomický rozvoj v chudých zemích a položit tak základy 

prostředí přátelského k demokracii. 
251

 

Význam rozšiřování demokracie je po rozboru předchozích podtezí zřejmý. Pro jejich 

stabilitu pokládá Shapiro nezbytné zajistit ekonomický rozvoj. Tuto svou tezi opírá o výzkum 

Adama Przeworského, dle něhož existuje pozitivní korelace mezi mírou ekonomického 

blahobytu a stabilitou demokracie. Jednoduše řečeno, je-li demokracie jednou zavedena a 

udrží-li ekonomický rozvoj a určitou úroveň blahobytu, demokracie se nezhroutí. Proto je 

v rámci politiky zadržování nezbytné podporovat nové demokracie v dosahování těchto 

podmínek. Tudíž, má-li platit i tato podteze, musejí Spojené státy deklarovat podporu 

ekonomického rozvoje v chudých zemích a nových demokraciích. 
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NSS 2010 v tomto smyslu obecně deklaruje závazek podpory ekonomického rozvoje 

ve světě. „Rozvoj je strategický, ekonomický a morální imperativ. Zaměřujeme se na pomoc 

rozvojovým zemím a jejich lidu zvládat bezpečnostní hrozby, mít užitek z globálního 

ekonomického rozvoje a ustavit odpovědné a demokratické instituce, které slouží základním 

lidským potřebám“.
252

 Ke konkrétnějším událostem hovořil Barack Obama ve svém projevu 

z 19. května 2011, známém pod názvem „A Moment of Opportunity“ (Okamžik příležitosti), 

v němž se mimo jiné vyjadřoval k situaci přechodů k demokracii v Egyptě a Tunisu. V něm 

Obama deklaruje závazek Spojených států pokračovat v podpoře i po prvotních úspěších 

tranzice k demokracii: „(…) druhým způsobem, jak podporovat pozitivní změnu v regionu je 

naše úsilí o zlepšení ekonomického rozvoje“.
253

 Ian Shapiro za účelem zlepšení ekonomické 

situace v rozvojových zemích požaduje přijetí politiky oddlužování a mezinárodní pomoci. 

Pokud jde o mezinárodní pomoc, v tom samém projevu Obama deklaroval nezbytnost 

postupu ve zlepšování ekonomické situace společně s ekonomickými institucemi: „(…) 

požádali jsme Světovou banku a Mezinárodní měnový fond o prezentaci plánu na summitu G-

8 v příštím týdnu, co musí být učiněno pro stabilizaci a modernizaci ekonomik Egyptu a 

Tunisu. Společně jim musíme pomoci zotavit se ze šoku z jejich demokratického povstání a 

podporovat vlády, které budou později v letošním roce zvoleny“.
254

 V případě oddlužování 

pokračoval Obama v podobném duchu: „Nechceme, aby demokratický Egypt byl vláčen svými 

dluhy z minulosti. Proto odpustíme demokratickému Egyptu jednu miliardu dolarů z dluhu a 

budeme spolupracovat s egyptskými partnery při investování těchto zdrojů do podpory růstu a 

podnikání. Pomůžeme Egyptu získat přístup na trhy prostřednictvím garance půjčky ve výši 

jedné miliardy, která je potřeba k financování infrastruktury a podpory vzniku nových 

pracovních míst“.
255

 V dalších částech projevu Obama hovoří o podpoře obchodní kontaktů 

skrze multilaterální obchodní organizace, do nichž hodlají zapojit kromě zemí Středního 

východu i další obchodní partnery, zejména Evropskou unii a samozřejmě další.
256

 

Je poměrně obtížné jasněji vymezit konkrétnější prostředky a způsoby, kterými 

Shapiro tuto zásadu politiky zadržování hodlal prosazovat, neboť jí věnoval v celé své knize 
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pouhou stránku.
257

 Avšak ty obecné nástroje a způsoby, kterými zásadu podpory 

ekonomického rozvoje nových demokracií konkretizoval, jsou v souladu se závazky Baracka 

Obamy a tudíž můžeme výsledně říci, že Podteze č. 4 je platná. 

 

3.2 Shrnutí – Boj proti terorismu Baracka Obamy: změna ve směru doktríny 

zadržování? 

Během ověřování podtezí, kterými pro nás byly zásady strategie zadržování dle Iana 

Shapira, se nám postupně vynořovaly hlavní kontury zahraniční, bezpečnostní a 

protiteroristické politiky Baracka Obamy. Dílčí otázkou naší práce bylo, zda při střídání G. 

W. Bushe Barackem Obamou ve funkci prezidenta Spojených států amerických došlo v těchto 

politikách ke změně, případně k jaké.  

Jak jsme viděli, pro Bushovu doktrínu je charakteristický příklon k unilateralismu a 

militarismu, kdy tato přisuzuje vojenské síle významnou úlohu ve své zahraniční a 

bezpečnostní politice. Hlavní hrozbou americké bezpečnosti je v první řadě globální 

terorismus a jeho podporovatelé, kterým George W. Bush nekompromisně vyhlásil „válku 

proti terorismu“. Zároveň si Bushova administrativa uvědomuje jedinečné postavení 

Spojených států v rámci mezinárodních vztahů a vlastní možnosti proměnit jejich nastavení 

ve svůj prospěch. Bushova administrativa neváhala deklarovat svou ochotu těchto možností 

kdykoli využít. Pokud budou Spojené státy považovat za nezbytné, mohou se kdykoli 

rozhodnout k podniknutí jednostranných akcí, obcházeje mezinárodní instituce a normy, 

budou-li tyto stát americkým zájmům v cestě.  Spojené státy za prezidentství George W. 

Bushe budou situaci své světové, jednoznačné dominance udržovat prostřednictvím eliminace 

případných budoucích protivníků, a to pokud možno ještě dříve, než se tato hrozba stane 

bezprostřední.  

Toto pojetí stálo za velmi agresívním postojem vůči nedemokratickým režimům, které 

měly se Spojenými státy napjaté vztahy. V souvislosti s vlastním přesvědčením o 

univerzálnosti amerických hodnot a aplikovatelnosti demokratického systému na kteroukoli 

společnost, kladla Bushova administrativa důraz na vnitropolitické uspořádání soudobých 

států. Pokud by byl některý stát Spojenými státy považován za nekooperativní a diktátorský, 

mohl být jimi klasifikován jako bezpečnostní hrozba pro USA a případně vojensky svržen, 
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okupován a nahrazen jiným, pro americké zájmy vhodnějším režimem. Zájmy USA ztotožnil 

George W. Bush se zájmy celého svobodného světa, protože jsou-li Spojené státy zodpovědné 

za mír a bezpečnost ve světě, jsou jakékoli jejich kroky v zájmu všeho lidstva. 

Avšak jednání a kroky, podniknuté Spojenými státy za prezidentství George W. Bushe 

vyvolaly vlnu nesouhlasu jak po celém světě, tak i v domácím prostředí. Tato intenzivní 

kritika se projevila v postupném otupování radikálních tezí Bushovy doktríny a celkovém 

mírnění Bushovy zahraniční a protiteroristické politiky. Volání po změně obratně využil 

Barack Obama, který na ní postavil svou úspěšnou předvolební kampaň. Po svém nástupu 

postupně představil své pojetí zahraniční a bezpečnostní politiky, které v některých bodech na 

Bushe navázalo, v některých jej zcela opustilo. 

Shodná zůstává představa o americkém světovém vůdcovství, avšak podstatně se tito 

prezidenti lišili v pohledu na jeho povahu. Zatímco G. W. Bush vůdcovství pojímal jako 

vojenskou a hospodářskou dominanci Spojených států, Barack Obama jej vymezuje 

v termínech vůdcovství morálního – chce ovlivňovat svět a působit prostřednictvím vlastního 

pozitivního příkladu. Proto tam, kde Bush hodlal přistupovat unilaterálně, Obama deklaruje 

svou vůli postupovat v souladu s mezinárodním právem, za spolupráce s mezinárodními 

organizacemi a s maximální možnou mírou mezinárodní podpory. Bushova éra znamenala 

úpadek pozitivního obrazu Spojených států v zahraničí a v případě Obamy je tak vidět jasná 

snaha o znovuzískání mezinárodní legitimity a napravení pošramoceného obrazu USA. Právě 

příklon k multilateralismu představuje nejvýraznější změnu v americké zahraniční politice po 

příchodu Baracka Obamy do funkce prezidenta USA. Zatímco George W. Bush nepovažoval 

spolupráci v rámci multilaterálních institucí za nezbytnou, Obama se oproti svému předchůdci 

liší právě v důsledném důrazu na spolupráci úzkou a chápe ji jako nezbytnou pro jakékoli 

kroky Spojených států ve světě. Byť si oba prezidenti uvědomovali limity efektivity 

mezinárodních institucí, pro Obamu to není dostatečný důvod k upuštění od kooperace. 

Potenciální neshody se Obama zavazuje řešit v rámci institucí a pracovat na vyřešení 

dysfunkčních míst. 

Shodný pozitivní postoj oba prezidenti zachovávali k možnosti šíření demokracie. 

Ovšem naprosto se lišili v pohledu na prostředky. George W. Bush neváhal přistoupit ke 

změně režimu prostřednictvím násilí, čehož se Barack Obama vzdává, neboť deklaruje, že 

Spojené státy nebudou svůj systém vnucovat a namísto toho se budou snažit působit 

prostřednictvím vlastního příkladu a tím podněcovat hnutí v nedemokratických režimech 

k úsilí o tranzici k demokracii, k čemuž jim Spojené státy nabízejí svou podporu. Tato 
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podpora ale není nekonečná a je vázána na nezbytnou shodu v cílech opozičních hnutí a 

Spojených států, zejména v otázce nenásilí. 

Zatímco Bushova doktrína vůči svým protivníkům hodlala postupovat silou jako svým 

nejdůležitějším zdrojem moci, Barack Obama se přiklání k využívání hlavně diplomatických 

a ekonomických nástrojů, které považuje za dostatečně účinné ke změně jejich jednání. To 

jsou pravděpodobně nejdůležitější rysy jejich způsobu vypořádávání se s terorismem a 

problémem šíření ZHN. Lze tento rozdíl spatřit i v uchopení povahy boje/války s terorismem, 

kdy George W. Bush deklaroval jednoznačnou „válku s terorismem“ – tedy skutečně 

vyhrocené jednání na mezinárodním poli při potírání hrozeb s ním spojeným, a Obamův „boj 

s terorismem“, kdy i samotný tento název implikuje mírnější a zároveň na delší časový 

horizont zaměřené snahy o porážku teroristů či jejich podporovatelů a eliminaci hrozby ZHN. 

Celkové zmírnění protiteroristické a bezpečnostní politiky prosazoval i Ian Shapiro, a 

to prostřednictvím opětovného přijetí politiky zadržování. Je Obamova změna v těchto 

politikách ve shodě se zásadami politiky dle pojetí Iana Shapira, a tedy je platná naše hlavní 

hypotéza, že „proměna války s terorismem po nástupu Baracka Obamy do funkce prezidenta 

Spojených států má znaky strategie zadržování v pojetí Iana Shapira“? Pokud jsme jako 

podmínku absolutní platnosti hlavní hypotézy stanovili, že musí být současně platné všechny 

podteze, kterými byly hlavní zásady politiky zadržování dle Iana Shapira, pak nezbývá než 

konstatovat, že naše hlavní hypotéza není platná. Neboť naše ověřování prokázalo, že ze 

čtyř podtezí Obamova politika odpovídá pouze ve dvou případech. 

Našimi podtezemi/zásadami politiky zadržování byly: 

Podteze č. 1: Chránit se proti terorismu zadržováním států podporujících terorismus, 

investováním do zpravodajské operativní práce a zvyšováním vnitřní bezpečnosti. 

Podteze č. 2: Zaměřovat vojenská spojenectví a kolektivní obranné dohody především na 

zachování demokratické Ameriky a až poté na obranu jiných demokracií. 

Podteze č. 3: Podporovat demokratický odpor vůči diktátorským režimům po celém světě.  

Podteze č. 4: Podporovat ekonomický rozvoj v chudých zemích a položit tak základy prostředí 

přátelského k demokracii. 

Každou z těchto zásad Ian Shapiro rozpracoval konkrétněji, a tudíž některé v sobě 

zahrnovaly více prvků, které jsme u každé podteze rovněž postupně ověřili. Pro celkovou 



78 

 

platnost podteze bylo stejně jako v případě hlavní hypotézy nezbytné, aby se všechny 

shodovaly s protiteroristickou a bezpečnostní politikou Baracka Obamy. Pokud tomu tak 

nebylo, neplatila celkově daná podteze. 

V případě Podteze č 1 jsme nalezli shodu ve všech prvcích jmenovaných v názvu, tedy 

shodné uplatňování nástrojů pro zadržování státu podporujících terorismus, závazek k 

investicím do zpravodajské práce i posílení domácí bezpečnosti. Ian Shapiro však při 

projednávání zpravodajské práce vymezil i zásady přístupu k hrozbám ZHN a v tomto případě 

se Obamův deklarovaný přístup od Shapirovy politiky zadržování znatelně lišil. Shapiro 

v tomto směru navrhoval umírněný přístup, který státy usilující o zisk ZHN netlačil do kouta 

a jeho představa v tomto směru spočívala spíše v trpělivém zadržování, neboť chtěl předejít 

eskalaci mezinárodního napětí. Barack Obama v tomto případě deklaroval svoji nezlomnou 

vůli zabránit dalším státům ZHN získat a v případě Íránu ohlašuje nekompromisní a extrémní 

vyvinutí tlaku, byť nepoužívá hrozbu preventivní vojenskou akcí. I tak je ale Obamův přístup 

v rozporu s pojetím Iana Shapira, neboť ten se jadernému Íránu ve své knize věnoval a pro 

tuto situaci navrhoval zdravý nezájem a zaměření se spíše na podporu íránského 

demokratického hnutí a přiživování rozporů v rámci režimu, nikoli zhoršování vztahů 

s Íránem jako celkem, neboť jeho podpora je životně důležitá v dalších oblastech, v nichž 

mají Spojené státy strategické zájmy. Z důvodu kolize mezi Shapirovým přístupem a 

Obamovou politikou ohledně Íránu jsme tuto dílčí podtezi o zpravodajských službách 

stanovili jako neplatnou, čímž Podteze č. 1 pozbyla na platnosti. 

V rámci Podteze č. 2 se Shapiro mimo obranné povahy uzavíraných spojenectví 

věnoval také otázce multilateralismu, respektování pluralismu a principů spravedlivé války, 

přičemž účelem jejich souborného dodržování mělo být posílení mezinárodní legitimity USA 

a vyvarování se nákladných útočných akcí. Obamova politika chápe nezbytnost posílení 

legitimity a v přijatých principech multilateralismu, pluralismu a spravedlivé války můžeme 

se Shapirem nalézt shodu. Nicméně neshodu jsme nalezli v případě obranné povahy 

uzavíraných spojenectví, kde v případě úlohy NATO lze u Obamy nalézt tendence k jejímu 

využití v zabezpečování globální bezpečnosti, a to v situacích, které nejsou spojeny 

s životními zájmy a bezpečností demokracie USA. Tento přístup je tedy rozdílný od představ 

Iana Shapira, a proto je Podteze č. 2 neplatná. 

Podteze č. 3 pojednávala o šíření demokracie a nástrojích, jak jej prosazovat. Shapiro 

tuto tezi vystavěl na nutnosti šíření demokracie podporovat, avšak prostřednictvím podpory 

domácích demokratických hnutí, nikoli násilím. Ve všech těchto ohledech jsme u Obamovy 
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politiky nalezli shodné pojetí, Spojené státy hodlají podporovat mírumilovná demokratická 

hnutí, podporovat neshody v rámci nedemokratických režimů a zároveň deklarují závazek 

demokratický systém nevnucovat násilím a spíše působit jako pozitivní motivace pro 

nedemokratické režimy a jejich občany. Výsledně jsme tak Podtezi č. 3 mohli označit jako 

platnou. 

Podtezi č. 4 bylo poměrně snadné ověřit, neboť Shapiro ji specifikoval jen ve velmi 

obecných termínech. Jeho požadavek podpory ekonomického rozvoje, politiky oddlužování a 

zapojení multilaterálních institucí však nalezneme v Obamově politice jasně přítomný, a tudíž 

jsme mohli Podtezi č. 4 celkově označit jako platnou. 

Podteze č. 1 a č. 2 se prokázaly jako neplatné a tudíž dle pravidel, námi stanovených 

na začátku práce, jsme museli hlavní hypotézu naší práce označit za neplatnou. Je však nutné 

připomenout, že ověřované podteze se samy skládaly z několika prvků a Obamova politika 

neobstála pouze ve dvou z nich. Výsledně tedy není možné říci s absolutní platností, že by 

Obamova bezpečnostní a protiteroristická politika měla všechny rysy politiky zadržování, 

avšak míra shody se Shapirovým pojetím je poměrně vysoká, což nás může přimět ke 

konstatování, že Obamova změna v těchto politikách po vystřídání George W. Bushe ve 

funkci prezidenta USA neprobíhala zásadně odlišným směrem, než jaký prosazoval Ian 

Shapiro ve svém pojetí politiky zadržování. 
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Závěr 

Globální terorismus zásadním způsobem přeměnil žebříček bezpečnostních hrozeb pro 

21. století, v němž zejména na počátku nového tisíciletí zastával neochvějné první místo. Jeho 

nástup poukázal na stinné stránky stále více se globalizujícího světa, kdy i nestátní aktér 

s omezenými zdroji a možnostmi může rázným krokem vstoupit na doposud výsostné území 

státních celků – do hry o zajištění národní, potažmo světové bezpečnosti. Schopnosti využívat 

propojenosti moderního světa, souběžně s převzetím metody boje, která je relativně 

nenákladná a zároveň nesmírně efektivní, co se psychologického dopadu týče, činí z aktérů 

globálního terorismu skutečně nebezpečné protivníky, kterým mohou národní státy 

s limitovaným rozsahem vlastního vlivu (ať již státními hranicemi či mezinárodními 

normami) účinně čelit jen velmi obtížně. 

Není se proto čemu divit, přijala-li Bushova administrativa, ohromena bezprecedentní 

smrtonosností masívních útoků z 11. září 2001, protiteroristickou a bezpečnostní politiku, 

která se na mezinárodní normy a hranice v podstatě neohlížela. Nepřítel byl všude a nikde a 

nikdo si nemohl být jistý, kdy a odkud může přijít další útok. V takové atmosféře přistoupila 

Bushova vláda na tezi, že nejlepší obrana je útok a vrhla se do světa silou potírat al-Káidu a 

její domnělé spojence. Světu předložila doktrínu, která jasně deklarovala, že Spojené státy se 

pro zajištění své národní bezpečnosti nebudou rozpakovat kdykoli použít sílu a ten, kdo není 

ochoten se po boku USA zapojit do války proti teroru, jedná proti jejich zájmům a podrývá 

globální bezpečnost. Ve válce s terorismem není místa pro neutralitu a Spojené státy svým 

jednáním nenechávaly nikoho na pochybách, že ze svých postojů nebudou ochotné slevit. 

Takové jednání ale Spojené státy stálo značnou spoustu sil a prostředků a mezinárodní 

renomé USA dostalo vážné trhliny, zejména v muslimském světě.  

Reakce na Bushovu doktrínu doma i v zahraničí prozrazovala, že Spojené státy budou 

muset změnit svůj přístup v boji proti terorismu a s ním úzce související celkové zajišťování 

národní obrany obecně. Vůči přístupu administrativy George W. Bushe se proto kriticky 

vymezovali všichni prezidentští kandidáti, včetně Baracka Obamy. Již v průběhu Bushova 

funkčního období se objevovaly návrhy alternativ doktrín národní obrany, které v různé míře 

prosazovaly a navrhovaly změnu. Jednou z alternativ byl návrh Iana Shapira oživit politiku 

zadržování, jež byla Spojenými státy v různých modifikacích uplatňovaná v období od 

počátku studené války a jejíž hlavní zásady formuloval diplomat George Kennan. Ian Shapiro 

svůj návrh alternativy postavil na tezi, že doktrína zadržování, upravená pro nové 
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bezpečnostní hrozby 21. století, může při nižších nákladech efektivněji zajistit národní 

bezpečnost USA, přičemž bude dokonce vycházet z vyšší morální a mezinárodní legitimity 

než tolik kritizovaná doktrína Bushova, postavená na unilateralismu a tvrdošíjném 

uplatňování americké moci. 

Formuloval-li Shapiro svůj návrh jako doporučení pro prezidentského kandidáta 

demokratů, vynořuje se otázka, zda jej za svůj přijal vítěz prezidentských voleb Barack 

Obama. Právě na této otázce byla založena hlavní hypotéza práce v podobě „proměna války 

s terorismem po nástupu Baracka Obamy do funkce prezidenta Spojených států má znaky 

strategie zadržování v pojetí Iana Shapira“. Za účelem ověření její platnosti byl zvolen 

postup, kdy byly z knihy Iana Shapira Politika zadržování: staronová strategie proti 

světovému terorismu extrahovány hlavní rysy jeho pojetí politiky zadržování. Hlavní zásady 

se staly podtezemi, jejichž platnost byla ověřena porovnáním se zásadami v dokumentech a 

projevech z funkčního období Baracka Obamy, týkajících se tématu terorismu a národní 

bezpečnosti. Hlavní hypotéza platila absolutně jen tehdy, pokud platily všechny podteze 

současně.  

Náš výzkum prokázal, že Obamova změna protiteroristické politiky (a politik s ní úzce 

souvisejících) není zcela v souladu s politikou zadržování v pojetí Iana Shapira, a tedy naše 

hlavní hypotéza je neplatná. Míra shody mezi nimi je nicméně poměrně značná, což může 

přinejmenším implikovat přibližně stejný směr změn, které prosazovali jak Ian Shapiro ve své 

knize, tak Barack Obama ve strategických dokumentech a souvisejících projevech, byť se ve 

významných ohledech – v pojetí vojenských spojenectví a řešení problému ZHN – od sebe 

liší. Povaha odlišností nás vede k závěru, že Obama přijal za svou protiteroristickou a 

bezpečnostní politiku, která je postavena na aktivnějším přístupu k hrozbám, než jaký 

prosazoval Ian Shapiro, jehož politika zadržování se přikláněla spíše k utužení vlastní 

bezpečnosti v rámci nedotknutelných hranic a zásahům do světa pouze v případech, kdy to 

bude nezbytné či výhodné a hlavně pro Spojené státy bezpečné. V této rovině představil 

Obama politiku, dle které mají Spojené státy větší úlohu při formování globální politiky, než 

jak si představoval Ian Shapiro, byť ve srovnání s politikou George W. Bushe se stále jedná o 

značné umírnění. 

Předkládaná práce se při svém výzkumu pohybovala v rámci dokumentů a deklarací, 

které byly uchopeny jako závazek k určitému způsobu jednání. Je tedy velmi pravděpodobné, 

že skutečné kroky, podniknuté americkou vládou, mohly nabývat odlišných podob, a proto 

naše hypotéza má vypovídající hodnotu v případě, že Obamova politika se svých závazků 
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striktně držela. Tímto směrem by se mohl vydat další výzkum našeho tématu, rozšiřující 

základ daný touto prací postupným ověřováním plnění jednotlivých závazků Obamovou 

administrativou, a tím potvrdit či naopak vyvrátit výsledky výzkumu této práce. 
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