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Anotace 

Diplomová práce „NATO v boji proti terorismu a formování kolektivní identity“ 

pojednává o vlivu hrozby mezinárodního terorismu na kolektivní identitu 

Severoatlantické aliance.  Teroristické útoky na území Spojených států amerických z 

11. září 2001 představují milník v historii Severoatlantické aliance, neboť to bylo 

poprvé, kdy byl aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy. Hlavím argumentem 

práce je, že NATO bylo schopno znovu posílit svou identitu a reformulovat svůj účel i 

navzdory neshodám ohledně role Aliance v boji proti terorismu po 11. září. Hlavním 

cílem práce je najít vztah mezi vnímáním hrozby terorismu v rámci NATO a 

kolektivní identitou NATO, a to na základě předpokladů sociálního konstruktivismu a 

s pomocí konstruktivistické metodologie. Diskursivní analýza klíčových dokumentů 

NATO potvrzuje vliv 11. září na proměnu strategického uvažování v rámci Aliance, 

která vedla k zahájení řady aktivit mířených na boj s terorismem. Výsledky 

diskurzivních analýz Spojených států amerických, Velké Británie, Francie, České 

republiky a Polska potvrzují výchozí hypotézu práce, tedy že terorismus utvrdil pocit 

kolektivní identity mezi členskými státy a stal se novou hrozbou, vůči níž se NATO 

vymezuje. Členské státy NATO tedy vnímají NATO jako základ své bezpečnosti 

v měnícím se mezinárodním bezpečnostním prostředí. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Diploma thesis “NATO in the fight against terrorism and the formation of collective 

identity” deals with the impact of the threat of international terrorism on collective 

identity of the North Atlantic Treaty Organization. The September 11th terrorist 

attacks on the US soil constitute a milestone in the history of NATO. The article 5 of 

Washington treaty was invocated for the first time. The main argument of the thesis 

states that, despite disagreements among allies about the role of the Alliance in the 

fight against terrorism after the September 11th, NATO was capable of reinforcing its 

collective identity and reformulating its purpose. The main goal of the thesis is to 

define a relationship between the perception of the threat of terrorism within NATO 

and collective identity of NATO, on the basis of arguments of social constructivism 

and with constructivist methodology. Discourse analysis of key NATO documents 

confirms the impact of September 11th on the transformation of strategic consideration 

of the Alliance, which has led to initiation of several efforts to fight terrorism. 

Outcomes of discourse analysis of United States, United Kingdom, France, Czech 

Republic and Poland reveal that terrorism has reinforced collective identity among 

NATO member states and has become a new threat for Alliance to deal with. Thus the 

member states perceive NATO as a basis of their security in the changing security 

environment.  
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Úvod  
 

S koncem studené války a rozpadem Varšavského paktu se otázka po 

smyslu Severoatlantické aliance stala nejčastějším námětem řady článků a 

publikací předních analytiků v oblasti mezinárodních vztahů. Tradiční teorie 

mezinárodních vztahů do značné míry selhaly ve snaze předpovědět konec 

bipolárního soutěžení a následně i ve snaze předpovědět další vývoj.  Stejně jako 

v devadesátých letech se NATO i po 11. září 2001 ocitlo v situaci, kdy bylo znovu 

podrobeno kritice o smyslu své existence. Teroristické útoky na území Spojených 

států amerických z 11. září 2001 znamenaly milník v oblasti mezinárodní 

bezpečnosti. Hrozba mezinárodního terorismu se stala naléhavější než kdykoli 

předtím. I pro Severoatlantickou alianci představovalo 11. září milník v jeho 

historii, neboť to bylo poprvé, kdy byl aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy. 

NATO představuje v tomto ohledu významného aktéra vzhledem ke svému 

postavení organizace kolektivní obrany, která je současně představitelem Západu, 

jehož hodnoty jsou hlavním terčem mezinárodního terorismu. NATO se od počátku 

aktivně snažilo zapojit, do Spojenými státy vyhlášené, „války proti teroru“, 

nicméně záhy se vyskytly rozpory na obou stranách Atlantiku o míře zapojení 

aliančních sil. Tyto rozpory vedly mnohé k přesvědčení, že NATO nemá své místo 

v boji proti terorismu a že jeho význam v 21. století bude upadat.  

 

Dovolím si tvrdit, že tomu bylo právě naopak, že NATO díky nové hrozbě 

mezinárodního terorismu znovu našlo smysl své existence a má své místo boji proti 

této hrozbě. Hlavním argumentem práce je tvrzení, že NATO bylo schopno znovu 

posílit svou identitu i navzdory značným problémům, jež s sebou přineslo období 

po 11. září. Hlavním cílem práce je najít vztah mezi vnímáním hrozby terorismu v 

NATO a kolektivní identitou NATO, a to na základě předpokladů sociálního 

konstruktivismu a s pomocí konstruktivistické metodologie. Záměrem zde tedy 

není posoudit úspěšnost nebo efektivitu vedení boje proti terorismu, do kterého se 

NATO zapojilo, ani obhajovat smysluplnost existence NATO. Uchyluji se ke 

konceptu kolektivní identity jako vysvětlení pro přetrvávající struktury 

bezpečnostní komunity států, jež se rozhodly zavázat ke společné obraně po 2. 

světové válce a i přes znatelné rozdíly a neshody, se cítí tímto závazkem vázány 
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dodnes. Práce využívá potenciálu mezinárodního terorismu stát se novou společnou 

hrozbou a tedy poutem, které může zajistit další existenci NATO. Netroufám si 

tvrdit, že kolektivní identita NATO představuje nevyhnutelný a nezvratný proces. 

Naprosto nic nebrání tomu, aby NATO i přes existenci takové identity nebylo 

vystaveno krizi nebo dokonce i svému zániku. Na následujících stranách dokazuji, 

že minimálně v období po 11. září 2011 byla kolektivní identita NATO posílena 

skrze existenci nového „nepřítele“.  

 

První kapitola bude věnována klíčovým teoretickým konceptům, ze kterých 

vychází analýza vztahu kolektivní identity NATO a hrozby terorismu. Teoretické 

koncepty použité v práci vycházejí z konstruktivistické teorie představované 

zejména pracemi Alexandra Wendta a Nicholase Onufa. Podle Wendta jsou klíčové 

struktury v systému států intersubjektivní a zájmy a identity států jsou z podstatné 

části utvářeny sociálními strukturami států. Mezinárodní organizace proto na 

základě intersubjektivity vytvářejí vlastní identitu – kolektivní identitu. Tato 

kolektivní identita je reprezentována především vnímáním společné vnější hrozby 

takovému společenství a odlišení od nečlenů tzv. common Other. V práci vycházím 

z předpokladu, že v rámci NATO byl v období po 11. září 2001 jako common 

Other vnímán právě mezinárodní terorismus. Pro Onufa je klíčovým aspektem 

mezinárodních vztahů utváření pravidel na základě opakování řečových aktů. 

Struktura i aktéři se vzájemně utvářejí, ovlivňují a mnohdy si propůjčují svoje role. 

Severoatlantická aliance vytvořená jako organizace sloužící zájmům členských 

zemí, může vystupovat jako samostatný aktér v mezinárodních vztazích a zpětně 

ovlivňuje členské státy, jejich zájmy a identity. 

 

V druhé kapitole se zaměřím na projevy kolektivní identity NATO od jejího 

vzniku přes konec studené války až po teroristické útoky z 11. září. V následujících 

kapitolách pak budu vycházet z předpokladu existence kolektivní identity NATO 

již před 11. září. Další kapitoly se pak budou soustředit na zodpovězení klíčových 

otázek této práce, tedy především jak byla Severoatlantickou aliancí vnímána 

hrozba terorismu po událostech z 11. září 2001. Výchozím předpokladem práce je, 

že vnímání terorismu, jako hrozby na půdě Severoatlantické aliance, posiluje 

kolektivní identitu jejích členů. Boj proti terorismu na půdě NATO není určován 
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výhradně agendou USA formulovanou v rámci amerického konceptu „války proti 

terorismu“, ale vyplývá ze sdílených zájmů a hodnot všech, nebo alespoň většiny 

členských států. Analýza vnímání hrozby terorismu na půdě Severoatlantické 

aliance a vliv této hrozby na formování kolektivní identity, je proto důležitým 

příspěvkem k rozpravě o roli Aliance v 21. století. Zvolenou metodou vzhledem k 

výběru tématu a konstruktivistickému konceptu bude diskursivní analýza. V prvé 

řadě půjde o diskursivní analýzu textů NATO (závěrů summitů, oficiálních 

dokumentů a prohlášení, apod.), aby bylo zřetelné, jakým způsobem byla v NATO 

vnímána a interpretována hrozba terorismu po 11. září 2001. Následovat bude 

přehled aktivit a budování kapacit pro boj proti terorismu. Analýza konkrétních 

kroků Aliance v boji proti terorismu odhalí, zda byly výsledkem alianční rétoriky, 

či zda naopak dostupné schopnosti Aliance formovaly rétoriku na její půdě. Další 

klíčovou otázkou, na níž odpoví poslední kapitola je, jaká byla odezva vybraných 

členských států na protiteroristická opatření přijatá v rámci NATO. Do jaké míry se 

členské státy identifikují s aktivitami NATO v boji proti terorismu?  

 

Výraznou součástí této kapitoly bude také, jak vnímání hrozby terorismu 

posiluje vnímání kolektivní identity NATO v těchto členských zemích. Konkrétní 

metodou bude analýza diskurzu několika vybraných členských států na příkladu 

oficiálních dokumentů, prohlášení a projevů relevantních představitelů 

vyjadřujících se k dané problematice a obecně k NATO. Klíčovým hráčem v celém 

procesu jsou jednoznačně Spojené státy americké. Analýza jejich diskurzu bude 

proto pro práci nezbytná, a navíc pomůže odhalit, do jak míry bylo NATO 

ovlivněno právě protiteroristickými opatřeními ze strany USA a jejich „válkou 

proti terorismu“. Dále zařadím Českou republiku a Polsko jako nové členy, zatímco 

Francie a Velká Británie budou zastupovat staré členy NATO.  
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1 Metodologicko-konceptuální část: konstruktivismus 

a kolektivní identita 

1.1 Sociální konstruktivismus 

 Sociální konstruktivismus se svým pohledem na svět snaží nabídnout 

alternativu převažujícím racionalistickým přístupům ke zkoumání mezinárodních 

vztahů, tedy realismu a liberalismu. Ačkoli se jeho principy začaly utvářet až 

v devadesátých letech, sociální konstruktivismus již lze řadit mezi etablované 

teorie mezinárodních vztahů. Konstruktivismus vyniká zejména tím, že překonává 

zásadní problém, tedy konceptualizaci a propojení aktéra a struktury v sociálních 

vědách. Rozlišení mezi aktérem (agent) a strukturou (structure) v oboru 

mezinárodní vztahy představuje zásadní ontologický i epistemologický problém. 

Pro potřeby této práce považuji za nezbytné definovat české ekvivalenty pojmům 

„agent“ a „structure“. Jako vzor použiji definici Kubálkové, která popisuje agent 

jako osobu něco konající a structure jako něco co je v procesu výstavby 

(Kubálková 2001a: 22). Pro termín agent tedy používám termín aktér a structure 

lze nahradit českým ekvivalentem struktura, ačkoli jak si později ukážeme, někteří 

konstruktivisté dávají přednost termínu uspořádání.  

 

 Vymezení vztahu aktéra a struktury v sociálních vědách představuje klíčový 

ontologický, ale i epistemologický problém. Jestliže není tento problém vyřešen na 

úrovni ontologické, může vzniknout nepřekonatelná překážka v epistemologii. To, 

s jakými ontologickými předpoklady přistupujeme ke zkoumání určitého objektu, 

do značné míry ovlivňuje způsob, jakým budeme daný objekt zkoumat. Není-li a 

priori vyřešen vzájemný vztah mezi aktérem a strukturou, postrádá výzkum 

logickou koherenci. Je nutné dopředu vymezit tyto dvě kategorie a následně je mít 

na zřeteli po celou dobu výzkumu.  Do hloubky rozpracované vysvětlení vlivu 

tohoto problému na analýzu zahraniční politiky poskytuje Walter Carlsnaes ve 

svém článku The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis (1992). 

Odhaluje slabiny dosavadních přístupů k analýze zahraniční politiky, které 

opomíjely či se odmítaly zabývat vztahem aktéra a struktury. Carlsnaes uvádí čtyři 

způsoby, jimiž s nimi bylo doposud nakládáno. Dá se říci, že tato problematika 
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pramení z dichotomie individualismus-kolektivismus doprovázející dějiny 

moderních sociálních věd. Jestliže k individualismu či kolektivismu, jakožto k 

odlišným způsobům nahlížení světa, přidáme epistemologické předpoklady 

ohledně aktérství, tedy zda má být nahlíženo objektivně nebo subjektivně, 

dostáváme zmíněné přístupy ke studiu sociálních vztahů obecně a mezinárodních 

vztahů konkrétně. V individualistické rovině se na aktéra nahlíží buď jako na 

objektivně maximalizujícího užitek (tedy racionálního) nebo jako na sledujícího 

individuální cíl (tedy interpretativního). Z pohledu kolektivismu aktér objektivně 

následuje zájmy nebo koná v rámci procesu socializace. V prvním případě je 

prvotním nositelem jakékoli sociální akce aktér, v případě druhém je to naopak 

struktura, která determinuje individuální akci (Carlsnaes 1992: 249). To znamená, 

že značná část výzkumu v sociálních vědách se při porozumění i vysvětlení 

určitého fenoménu zaměřuje buď na strukturu, nebo na aktéra.  Opomíjí tak nejen 

jednotlivé charakteristiky či vlivy typické pro každého z nich, ale navíc zcela 

vylučuje možnost vzájemně determinovaného vztahu. „Dokud jsou akce 

vysvětlovány s ohledem na strukturu nebo naopak, nezávislá proměnná v každém 

případě zůstane nedostupná problematizaci sama o sobě“ (Carlsnaes 1992: 250). 

Aby bylo možné tento problém překonat, je nutné si uvědomit, že ačkoli jsou to 

jednotlivci, kdo vytváří sociální struktury, tyto struktury následně omezují či 

umožňují volby jednotlivců. Určitá akce, jejímž nositelem může být jak aktér, tak 

struktura, se sebou přináší vždy nějaký výsledek. Kromě zamýšleného výsledku, se 

může objevit i výsledek nezamýšlený (nepředvídaný). I tento nezamýšlený 

výsledek musíme mít na zřeteli, protože i on ovlivňuje nebo je dokonce příčinou 

další akce. Zároveň je zapotřebí přikládat větší váhu diskurzu, který stojí mezi 

dispozičními a zamýšlenými faktory akce. Klíčové koncepty v našem výzkumu by 

neměly být vnímány jako dané, statické či aplikovatelné na všechny aktéry bez 

rozdílů (Carlsnaes 1992: 261).  Každá situace, ve které se aktér nachází je 

specifická, historicky determinovaná a podléhající změně.  

 

Odpovědí na onu zdánlivě neřešitelnou problematiku aktéra a struktury 

může být právě konstruktivismus.  V ontologické rovině konstruktivismus vychází 

z předpokladu nemožnosti oddělit aktéra a strukturu a zásadně nepřiznává prioritu 

jednomu nad druhým. Pro bližší seznámení se s konstruktivismem představím 
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myšlenky dvou hlavních představitelů tohoto směru. Jak Alexander Wendt, tak 

Nicholas Onuf se staly zdrojem inspirace pro metodologické zpracování této práce, 

a to i přes fakt, že jejich představy o základních předpokladech konstruktivismu se 

značně liší. Alexandr Wendt vymezuje konstruktivismus v protikladu 

k realistickým a liberalistickým teoriím, které jsou založeny na racionalistických 

předpokladech. Obě teorie soustředí svou pozornost na jednání racionálních aktérů, 

jejichž racionalita je exogenně daná a je konstantní. Konstruktivistická teorie oproti 

tomu nepřistupuje k aktérům jako k exogenně daným objektům, nýbrž jako 

k sociálně konstruovaným subjektům. Zájmy aktérů však nejsou dané, nýbrž 

vyplývají z jejich sociální identity. Identity mohou generovat vlastní nebo 

kolektivní zájmy. V případě kolektivních zájmů se mohou vyskytnout problémy 

spjaté s kolektivní akcí. To, zda je stát schopen vypořádat se s problémy kolektivní 

akce předurčuje jeho identita. Identity a zájmy se neustále utvářejí (Wendt 1994: 

385).  Wendtův přístup je charakteristický tím, že klade důraz na struktury 

mezinárodní politiky. Avšak na rozdíl od strukturalismu Wendt nechápe tyto 

struktury pouze jako utvářené distribucí materiálních kapacit, nýbrž také sociálními 

vztahy. Sociální vztahy utvářející mezinárodní politiku neovlivňují pouze chování 

státu navenek, ale formují identity a zájmy států. Strukturu mezinárodního systému 

lze tedy chápat jako sociální strukturu.  Ta, je podobně jako jiné sociální struktury, 

postavena na třech pilířích: na sdíleném poznání, porozumění a očekávání, jež 

konstituují aktéra; na materiálních zdrojích, které získávají význam pouze skrze 

strukturu sdíleného poznání; a na praktikách, díky nimž struktury existují (Wendt 

1995: 74). Struktura a aktér se tedy vzájemně utvářejí a vztah mezi aktéry 

mezinárodního systému je intersubjektivní a založený na vzájemné interakci. Je 

nutno podotknout, že Wendt chápe pod pojmem aktér v mezinárodních vztazích 

zejména stát. 

 

S poměrně rozsáhlou kritikou Wendtovy verze sociálního konstruktivismu 

přišla tzv. Miami International Relations Group, v čele s Nicholasem Onufem. 

Ačkoli je Alexandr Wendt považován za jednoho z předních představitelů 

sociálního konstruktivismu, tato skupina ho zařazuje do mainstreamu 

(označovaného jako „soft“ konstruktivismus), který by měl stát spíše na okraji 

sociálně-konstruktivistického myšlení. Wendtovi se podle nich nepodařilo 
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překlenout propast mezi aktéry a strukturou a v podstatě zůstává na stejném břehu 

s pozitivisty. Wendtovo chápání státu neponechává žádný prostor pro domácí vliv 

na zahraniční politiku (Smith 2001: 45). Státy formulují své zájmy a identity 

v interakci mezi sebou, to znamená, že debata domácích aktérů nehraje žádnou roli 

při formulaci postojů státu a jeho postavení v mezinárodním systému. Zájmy státu 

nejsou exogenně dané, jak předpokládají tradiční teorie mezinárodních vztahů, ale 

existence státu jako taková ano. Přestože Wendt přenesl pozornost od kapacit státu 

k jeho identitě, dosáhl pouze toho, že popsal chování států patřičné tomu, jak vidí 

sami sebe ve vztazích k ostatním (Kubálková 2001a: 33). Tyto vzájemné interakce 

určují intersubjektivně identitu států a vytvářejí strukturu mezinárodního systému, 

jejíž charakteristiky jsou dané. Wendtův konstruktivismus tedy podléhá 

strukturálnímu determinismu, s nímž se v rámci sociálně konstruktivistického 

přístupu nelze podle této větve konstruktivismu zcela ztotožnit. 

 

Oproti tomu konstruktivismus, jak jej představuje Nicholas Onuf, nahlíží 

konstruktivistickou optikou všechny sociální vztahy a procesy. Onuf nevytváří 

obecnou teorii mezinárodních vztahů, pouze nabízí způsob zkoumání mezinárodní 

vztahů bez předchozího kategorizování, které může způsobit, že výzkumník 

přehlédne spojitost mezi určitými procesy. Realisté pracují s koncepty jako je 

anarchie a stát jako s danými a neměnnými entitami a nechávají tak stranou 

procesy probíhající na jiných úrovních mezinárodního systému. Rule-oriented 

konstruktivismus, tedy konstruktivismus zaměřený na pravidla neupřednostňuje ani 

aktéra ani strukturu, ale oběma přisuzuje stejný význam - Onuf mimochodem dává 

přednost pojmu „uspořádání“ před „strukturou“, protože struktura je poněkud 

zavádějící ve smyslu neměnnosti a danosti struktury. Naopak sociální uspořádání 

samozřejmě podléhá změně v průběhu času. Například anarchie, kterou realismus i 

liberalismus považují za inherentní mezinárodnímu systému, je také jen sociální 

uspořádání vytvořené lidmi (Onuf 1998: 63). Lidé a společnost se navzájem 

vytvářejí skrze sociální pravidla a praktiky. A to platí i pro mezinárodní vztahy. 

Ačkoli jsou to nyní vztahy mezi státy, které utvářejí mezinárodní systém, je to stále 

jen svět, který jsme si vytvořili 1- struktura i aktéři se vzájemně utvářejí, ovlivňují a 

                                                           
1
 Onuf používá termín „world of our making“, což je zároveň i název jeho stěžejního díla – Onuf, N. 

(1989): World of our making. 
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mnohdy si propůjčují svoje role. Například stát je strukturou, kterou vytvořili 

jednotlivci, ale zároveň působí na jednání jednotlivců a je také aktérem 

v mezinárodních vztazích. Podobně Severoatlantickou alianci vytvořily státy jako 

strukturu sloužící jejich zájmům, která ale může vystupovat jako samostatný aktér 

v mezinárodních vztazích a zpětně ovlivňuje členské státy, jejich zájmy a identity.  

 

Svět utváříme nejen, tím co děláme, ale i tím co říkáme. Pro Onufa 

„mluvení je konání: povídání je bezpochyby nejdůležitějším způsobem, kterým 

děláme svět tím, čím je“ (Onuf 1998: 59). Proto tzv. řečový akt2 má stejný význam, 

jako kterýkoli jiný uskutečněný akt, jehož smyslem je přinutit někoho jiného 

jednat. To, jakou podobu nabývá a jak zní odpověď na tento akt, má vliv na 

vytváření sociálních pravidel a na míru jejich institucionalizace. Zda se to, co je 

obsahem řečového aktu uskuteční, záleží především na odpovědi ostatních na 

řečový akt. Řečník „tímto prohlašuje (požaduje či slibuje), komukoli kdo ho slyší, 

že určitý stav věcí existuje nebo by mohl být dosažen“ (Onuf 1998: 66). Neustálým 

opakováním řečového aktu se vytváří pravidlo. V zásadě lze rozlišit tři typy 

řečových aktů, jež ve svém důsledku mohou vytvářet tři typy pravidel. Asertivní 

řečový akt poskytuje aktérům informace o světě, a s nimiž můžeme naložit podle 

vlastního uvážení a opakováním vytváří pravidla-instrukce. Direktivní řečový akt 

neponechává žádné pochybnosti o tom, co bychom měli udělat, a vytváří pravidla – 

nařízení. Komisivní řečový akt vytváří pravidla-závazky, pokud na něj posluchači 

odpoví vlastními přísliby. Projevem tohoto druhu řečových aktů je vznik závazků a 

povinností aktérů. Zda budou aktéři jednat v souladu s pravidly či nikoli záleží na 

jejich racionální volbě s ohledem na cíl, který v dané sociální situaci sledují. 

Dosáhnout svého cíle tedy může aktér třemi způsoby. Tvrzením, které ostatní 

můžou a nemusí přijmout. Požadavkem, od kterého se očekává, že jej ostatní 

přijmou. Nebo příslibem, jenž má důsledky pro řečníka, pokud jej ostatní přijmou 

(Kubálková 2001b: 66). Často aktéři svou volbou vystavují sami sebe i ostatní 

nepředvídatelným následkům a ty pak mohou nezávisle na aktérech vytvářet vlastní 

pravidla a strukturu. Aktéři pak tuto strukturu institucionalizují tím, že vytvoří 

vlastní pravidla pro situaci, ve které se ocitli vlivem nepředvídatelných událostí. 

                                                           
2
V angličtině „speech act“ (Onuf 1998). 
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V tomto bodě je možné nahlédnout i na fenomén terorismu konstruktivistickou 

optikou. Terorismus vznikl jako nepředvídatelný následek jednání aktérů. V reakci 

na opakované akty ze strany teroristů proti určitému typu aktérů, se tito aktéři byli 

nuceni vytvořit pravidla pro boj proti terorismu.  

 

Pomocí teorie řečového aktu lze vysvětlit proces uskutečňování sociálních 

cílů prostřednictvím jazyka. Jazyk a pravidla můžeme chápat jako média, skrze 

která aktéři a struktury konstituují jeden druhého, nelze je oddělit, společně závisí a 

vyplývají z řečových aktů (Kubálková 2001b: 64). Jestliže se řečový akt zhmotní 

v jeden druh pravidel tak, jak byly popsány výše, má toto vliv i na konstitutivní 

vztah aktéra a struktury. V případě, že v dané situaci převládají pravidla-instrukce, 

nabývají tato pravidla formu hegemonie. Tato forma jasně vyplývá z dobrovolného 

příjímání instrukcí od určitého aktéra, který představuje natolik mocného aktéra, že 

se nepotřebuje uchylovat k nařízením. V situaci, kde převládají pravidla- nařízení 

se uvolňuje prostor pro hierarchii, která již postrádá onen prvek volnosti 

rozhodování. Aktéři nemají možnost volby nenásledovat pravidlo, pokud jej 

nechtějí porušit. Poslední formou, jíž mohou pravidla nabývat, je heteronomie. 

Heteronomie spočívá na vytváření vzájemných závazků mezi aktéry, což z ní 

vytváří uspořádání, kde jsou si aktéři nejvíce rovni.    

 

Oba přední představitelé konstruktivismu v mezinárodních vztazích, Wendt 

i Onuf, přikládají význam jiným kategoriím. Pro Wendta je stěžejní koncept 

identity, Onuf zase klade důraz na jazyk a pravidla.  Kritika Wendtova 

strukturálního determinismu není zcela přesná, neboť opomíjí dynamický prvek 

Wendtova modelu. Nechápe strukturu jako danou a neměnnou, což jasně vyplývá 

z jeho definice struktury jako utvářené sociálními vztahy. Wendt chápe aktéry i 

strukturu mezinárodního systému jako sociálně konstruované subjekty. Kritika 

chápání identity jako exogenně dané entity je jistě správná, nicméně domnívám se, 

že vyloučení domácích aktérů na formování identity států nebylo Wendtovým 

záměrem. Wendt se ve svém modelu mezinárodního systému pouze striktně drží 

dané roviny analýzy. Onufova představa konstruktivismu naopak předpokládá 

prolínání jednotlivých rovin. Takovéto pojetí však může představovat značný 

epistemologický problém. Neboť v některých případech je analyticky nezbytné 
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držet se pouze určité úrovně analýzy. To je i příklad analýzy kolektivní identity 

Severoatlantické aliance. Kolektivní identita NATO se zakládá na jednotlivých 

členech této aliance, jimiž jsou státy. Analýza vlivu domácích aktérů na identitu 

aliance se zdá přebytečná ze dvou důvodů. Za prvé je nutné odlišit roviny analýzy, 

na kterých se pohybujeme. Za druhé Severoatlantická aliance je specifickým 

příkladem mezinárodní organizace utvářené demokratickými státy, na jejíž 

fungování mají domácí aktéři minimální vliv.  Existují průzkumy, které dokazují, 

že názor veřejnosti není pro operace NATO rozhodující (viz Kreps 2010). Oba 

pohledy dvou hlavní představitelé konstruktivismu tedy mají své klady a zápory, a 

proto využiji v této práci určité konstruktivistické předpoklady obou, jak Wendtův 

model sociální struktury mezinárodního systému a významu identity v procesu 

konstruování mezinárodní politiky, tak Onufův důraz na význam řečových aktů při 

utváření pravidel mezinárodního systému a na význam nepředvídaných událostí. 

  

1.2 Kolektivní identita 

 

Wendt identifikuje kauzální mechanismy, které podporují formování 

kolektivní identity – strukturální kontext, systémové procesy a strategické praktiky 

(Wendt 1995: 389). Strukturální kontext dané struktury mezinárodního systému 

může buď bránit, nebo usnadňovat interakce, které vedou k formování kolektivní 

identity. Materiální struktury nejsou v tomto případě určujícím elementem, význam 

jim dávají struktury intersubjektivní. Určující pro vznik kolektivní identity je 

způsob, jakým se státy navzájem vnímají v rámci vzájemných interakcí. Mezi 

systémové procesy usnadňující vznik kolektivní identity řadí Wendt proces 

vzrůstající interdependence a nadnárodní konvergenci domácích hodnot. Společné 

hodnoty produkují společnou snahu o jejich ochranu a proces interdependence 

podporuje výskyt hrozeb těmto společným hodnotám. Pokud se objeví hrozba, 

která se snaží narušit hodnoty či zájmy, jež jsou společné více státům najednou, 

snadno dochází k vymezení se vůči této hrozbě. Hrozba je pak vnímána jako 

„common Other“ – ti druzí, ostatní (v protikladu ke „common Self“ – společné 

kolektivní My, které charakterizuje kolektivní identita). Strategický postup proti 

společné hrozbě ať už ve formě rétorické nebo přímo kolektivní akcí také přispívá 
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k vzniku kolektivní identity. Wendt pohlíží na proces formování kolektivní identity 

jako na vymezování se vůči těm druhým, kteří nás ohrožují. Podle Messariho však 

mezi ostatní nelze počítat pouze nepřátele, nýbrž i spojence, kteří posilují identitu 

státu potvrzením spojení.  K oběma pozicím lze dojít praktikováním zahraniční 

politiky. Konstruktivismus boří mýtus, že zahraniční politika staví mosty mezi 

státy (Messari 2001: 227). Zahraniční politiku státu je možné chápat jako nástroj 

pro proces vytváření vlastní identity skrze identifikaci a vystavění hranice mezi 

námi a ostatními. Messari však opomíjí velice důležitý prvek při konstrukci 

identity, a to, že nejen zahraniční politika utváří identitu, ale že identita zpětně 

působí na vytváření zahraničně-politických pozic (Drulák 2008, 96). Významná je 

také role jazyka při formování identity. Identita existuje skrze rozlišovací funkci 

jazyka, na druhou stranu jazyk také závisí na identitě vlastní i na identitách 

ostatních (Kowert 1998: 105). Z toho plyne, že formování identity není závislé 

pouze na struktuře mezinárodní politiky či na jiných sociálních strukturách, ale že 

je také do značné míry utvářeno aktéry a jejich řečovými akty. I v případě konceptu 

identity je tedy možné překlenout onu propast mezi aktéry a strukturou.  

Kolektivní identita (ať už na úrovni jednotlivců, kteří vytvářejí kolektivní 

identitu státu, nebo na úrovni států, které vytvářejí kolektivní identitu například 

mezinárodní organizace) vždy prochází procesem formování. V tomto procesu 

hraje klíčovou roli hrozba identitě přicházející z vnějšku. Tato hrozba se stane 

terčem politik vyloučení a negace a je účinnější, pokud může být označena za „zlo“ 

a pokud její přítomnost uvnitř kolektivní identity může být chápána jako selhání a 

pokud je natolik slabá, aby mohla být snadno potrestána sankcemi nebo 

represivními opatřeními ale zároveň odolná natolik, aby opakovaně obnovovala 

svůj statut jako zdroj zla. Messari rozlišuje tři zahraničně politické postoje ve 

vztahu k identitě, podle způsobu vypořádání se s odlišností. Zaprvé je možné 

odlišnost asimilovat, zadruhé transformovat odlišnost v jinakost a konečně 

zachovávat vůči odlišnosti lhostejnost (Messari 2001: 227-34). Vycházím zde 

z Onufova předpokladu, že z aktérů jednajících kolektivně se stane jediný aktér 

(Onuf 1998: 64). A tedy je možné aplikovat poznatky týkající se státní identity i na 

identitu mezinárodní organizace, jakožto souboru států jednajících kolektivně za 

účelem naplnění svých zájmů. Zároveň je nutné zmínit, že budu vycházet 

z Kowertovy premisy, že identita existuje skrze rozlišovací funkci jazyka (Kowert 
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1998: 105). To má význam především z metodologického hlediska z důvodu 

použití diskurzivní analýzy, která pracuje s rozborem jazyka a textu. 

 

Koncepty ostatních a odlišnosti jsou však jen jedním z vlivů, které pomáhají 

formovat kolektivní identitu.  Kolektivní identitou jako proměnnou se zabývají 

Abdelal, Herrera, Johnston a McDermott a nabízejí analytický rámec pro 

uchopení identity v rámci společensko-vědního výzkumu (Abdelal, Herrera, 

Johnston, McDermott 2006). Podle nich je pro pochopení významu identity zásadní 

definování dvou ´klíčových kategorií, jimiž jsou obsah a zpochybnění. Obsah 

identity může nabývat čtyř vzájemně se nevylučujících podob: 

1) Konstitutivní normy jsou základem kolektivní identity. Jedná se o pravidla a 

praktiky, které definují danou identitu a jejichž přijetím je tato identita 

uznána jejími členy. Tyto normy mohou podmiňovat členství ve skupině a 

tedy vymezovat hranice kolektivní identity. 

2) Sociální účely představují konkrétní cíle, se kterými daná skupina spojuje 

svou identitu. S členstvím ve skupině je spojeno úsilí o dosažení těchto cílů. 

3) Typickým vymezením určité identity je porovnání ve vztahu k ostatním 

společenským kategoriím, které představuje negativní vymezení identity 

konstatováním, co vše není součástí dané identity. Do této kategorie lze 

tedy zařadit i koncept odlišnosti. 

4) Posledním typem obsahu identity jsou kognitivní modely, jež charakterizují 

danou skupinu. V nejširším smyslu můžeme kognitivní modely chápat jako 

světonázor, v užším kontextu referuje k popisu sociální reality skupiny a 

chápání nejen sama sebe jako skupiny, ale i ostatních. 

 

Do jaké míry se členové dané skupiny shodují na obsahu své identity, vyjadřuje 

kategorie zpochybnění. Obsah je sám o sobě výsledkem společenské kontroverze 

uvnitř skupiny. Konkrétní interpretace kolektivní identity jsou někdy více a někdy 

méně sdíleny členy skupiny. Členové skupiny tak neustálým zpochybňováním 

znovu utvářejí význam své vlastní kolektivní identity. Takto vymezená kolektivní 

identita se stává dynamickým prvkem skupiny, nikoli permanentním daným rysem 

skupiny. Kolektivní identity nemohou existovat bez významů, které jim připisují 

jejich členové (Abdelal, Herrera, Johnston, McDermott 2006: 702). Ačkoli autoři 
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tohoto analytického rámce zmiňují řadu různých metod vhodných pro práci 

s identitou jako proměnnou, považuji za nejvhodnější pro tuto práci užít diskursivní 

analýzu. Všechny výše popsané typy obsahu identity jsou nejlépe uchopitelné skrze 

diskursivní praktiky členů skupiny. Analýza diskurzu dané skupiny odhaluje nejen 

obsah její identity, ale i proces zpochybňování této identity.  

 

Diskurzivní praktiky však nemohou být vytrhnuty ze sociální reality 

skupiny. Kolektivní identita není reprodukována pouze skrz diskurs, ale k jejímu 

formování přispívají i další faktory. Diskurs neexistuje mimo realitu - diskurs 

ovlivňuje realitu stejně, jako realita ovlivňuje diskurs. Nezbytnou součástí práce je 

tedy navázání výsledků diskursivní analýzy na konkrétní události a opatření, která 

byla přijata na podporu určitých tvrzení. Zároveň analýza dikurzu ukáže, jak jsou 

určitá opatření vnímána a reprodukována aktéry diskurzu.  

 

Použitá metodologie se opírá o všechny výše zmíněné konstruktivistické 

předpoklady. Stejně jako pro Wendta jsou pro tuto práci stěžejními aktéry 

v mezinárodním systému státy, jak na úrovni kolektivní organizace, tak na úrovni 

jednotlivých států. Budu se tedy zabývat dvěma úrovněmi analýzy – mezinárodním 

subsystémem a státem. Proto se ve své analýze zaměřím na rozbor prohlášení, 

deklarací, oficiálních dokumentů, opatření a postojů státních představitelů jak na 

půdě Severoatlantické aliance, tak na úrovni vybraných států. Neméně významnou 

součástí konstruktivistické analýzy jsou však i pozice nevyřčené (Messari 2001: 

234). Propojím proto oficiálně vyřčené pozice s konkrétními akty a praktikami, 

popřípadě nepředvídanými událostmi, které také mohou mít vliv na utváření 

konkrétních postojů a budování kolektivní identity. Cílem bude pomocí diskursivní 

analýzy odhalit jakým způsobem je formována kolektivní identita Severoatlantické 

aliance v rámci diskurzu o boji proti terorismu. 

 

Diskurzivní analýza je velice úzce spjata s konstruktivismem, protože s ním 

sdílí základní ontologické předpoklady o sociální konstrukci reality. Klíčovým 

nástrojem poznání této sociálně konstruované reality je pro diskurzivní analýzu 

jazyk a lidské významotvorné praktiky. „Text (jazyk) sám je nedílnou součástí 

politicko-společenské reality (dokonce jednou z jejích základních konstitutivních 
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složek), nikoli pouze nástrojem k popsání reality. Diskurzivní analýza si proto 

neklade otázku po „pravdivosti“ dokumentu (skutečností a významů, které sděluje), 

nezkoumá, zda dokument odpovídá nějaké mimo text existující „realitě“. 

Diskurzivní analýza zkoumá, jakým způsobem lidé skrze text či soubor textů 

konstruují smysl a význam objektů a aktivit sociálního světa (Drulák 2008: 93). Pro 

diskurzivní analýzu není určující, co daní aktéři dělají, jako to, co říkají, jakým 

způsobem formulují své postoje a jaký význam tomu přisuzují.  

 

 Z pohledu metodologie bude v této práci stěžejní úlohu hrát kritická 

diskurzivní analýza prolnutá s teorií řečového aktu. Hlavní důraz bude kladen na 

to, jakým způsobem řečové akty vytvářejí pravidla pro boj proti terorismu a jak 

jejich obsah koresponduje s konstrukcí kolektivní identity NATO. Kritická 

diskurzivní analýza přisuzuje textům a projevům účinek, který závisí na významu 

textu, jenž je tímto textem spoluutvářen. Rozlišuje diskurzivní i nediskursivní 

prvky a tím umožňuje zkoumání vztahu diskurzu a ostatních společenských aktivit 

(Drulák 2008: 101). Pomocí detailní analýzy textu je nejprve zkoumána 

lingvistická a rétorická stránka a následně diskurzivní praxe v širším společensko-

historickém kontextu. Na analýzu diskursivní praxe navazuje analýza společenské 

praxe ve vztahu ke zkoumanému diskurzu, to znamená, jaké jsou dopady 

významotvorných praktik na společnost (Drulák 2008: 102-103). V našem případě 

bude nezbytné obohatit diskursivní analýzu o analýzu historického kontextu. 

Usnadní nám pochopit současné diskursivní praktiky, které mohou být ovlivněny 

šedesátiletou historií Severoatlantické aliance i jednotlivých států.  

  

NATO v souvislosti s terorismem vytvořilo síť pravidel a praktik, která nám 

může napovědět, jak je formována identita této aliance. A protože podle Onufa 

praktiky ztělesňují všechny způsoby jakými lze zacházet s pravidly, můžeme skrze 

poznání těchto praktik odhalit, do jaké míry se členské státy NATO ztotožňují 

s identitou NATO. Nejprve tedy přistoupíme k definici, jaká pravidla se v NATO 

v souvislosti s terorismem ustálila a k jakým praktikám se uchylují členské státy. 

Tyto praktiky budeme poznávat prostřednictvím řečových aktů v podobě různých 

prohlášení a oficiálních projevů politiků, popřípadě komentářů denního tisku. 

Analýzou veřejného a mediálního diskurzu budu analyzovat nejprve vnitřní 
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strukturu textů, řečové akty a sémantické vztahy klíčové pro spojení boje proti 

terorismu a kolektivní identity.  Poté bude třeba odhalit způsob, jakým tyto řečové 

akty utvářejí pravidla uvnitř NATO v rámci daného společensko-historického 

kontextu. A v neposlední řadě provést analýzu společenské praxe, v tomto případě 

protiteroristická opatření NATO a kterak právě tato praxe je ovlivňována 

diskurzem.  
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2 Kolektivní identita NATO před 11. září 

Dříve než přistoupíme k analýze identity Severoatlantické aliance po 11. 

září, je nezbytné se zabývat existencí kolektivní identity této organizace před 11. 

zářím. Na jakých základech stojí předpoklad o existenci kolektivní identity 

mezinárodních organizací? Tradiční teorie mezinárodních vztahů vysvětlují vznik a 

fungování mezinárodních organizací snahou států o překonání problémů kolektivní 

akce. Dominantní teorie mezinárodních organizací, neorealismus a liberální 

institucionalismus, ačkoli se rozcházejí v pohledu na význam a roli mezinárodních 

organizací v mezinárodním systému, sdílejí racionalistický předpoklad o sobecké 

motivaci států spolupracovat na této úrovni. Neorealismus zaměřuje svou 

pozornost na distribuci moci v rámci mezinárodní struktury. V zájmu států je 

maximalizovat relativní zisky v této anarchické struktuře. Mezinárodní spolupráce 

na půdě mezinárodních organizací proto postrádá pro státy smysl, do té míry do 

jaké ostatní státy neprospívají díky této spolupráci více než oni. Mezinárodní 

organizace tedy státu slouží jako zajištění jeho relativních zisků vůči ostatním 

státům. Liberální institucionalismus chápe mezinárodní organizace jako zcela 

racionální, protože státy vyhledávají absolutní zisky, k jejichž dosažení jim může 

napomoci společná akce motivované společným zájmem. Spolupráce skrze 

mezinárodní organizaci je tak pro ně výhodná nejen k dosažení společných zisků, 

ale i pro vyhnutí se společným ztrátám (Rittberger, Zangl 2006: 17-20). Pro 

neorealismus i liberální institucionalismus tedy zůstává prosazení vlastních zájmů 

státy ústředním bodem spolupráce skrze mezinárodní organizace.  

 

V tomto bodě se s nimi zásadně rozchází sociální konstruktivismus, který 

přikládá zvláštní význam konsenzu nad hodnotami a normami mezi jako 

základního předpokladu pro existenci mezinárodní organizace (Rittberger, Zangl 

2006: 21). Zisky plynoucí ze spolupráce tedy nejsou jediným důvodem vzniku 

mezinárodní organizace. Wendt nechápe kolektivní akci jako problém měnící se 

ceny spolupráce pro racionální hráče, ale jako proces vytváření nové definice sebe 

sama (Wendt 1994: 387). Rozlišuje dva typy bezpečnostního uspořádání, aliance a 

systémy kolektivní bezpečnosti. Aliance chápe jako dočasné koalice států, 

utvořených proti specifické hrozbě, kdežto v systémech kolektivní bezpečnosti se 
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státy zavazují k multilaterální akci proti nespecifikované hrozbě. „Kolektivní 

identita není ani náležitostí ani ekvivalentem systému takové multilaterální 

instituce, ale poskytuje jí důležitý základ zvýšením ochoty jednat na základě 

obecných principů chování a rozptýlené reciprocity“ (Wendt 1994: 386). Vzhledem 

k tomu, že Severoatlantická aliance byla založena na obranu proti specifické hrozbě 

Sovětského svazu, nabízí se její zařazení do kategorie aliance. Aliance ovšem 

nevysvětluje přetrvání NATO i po rozpadu Sovětského svazu. Pro mnohé v oboru 

mezinárodní vztahy byl tento fakt nesmírným překvapením, neboť předpokládali, 

že NATO nepřežije konec studené války. Sociální konstruktivismus se tak stal 

velmi vhodným nástrojem pro vysvětlení existence NATO jako takové. Za použití 

konceptu kolektivní identity vysvětlují sociální konstruktivisté přetrvání aliance 

NATO jako výsledek přetrvání sdílených hodnot mezi členskými státy.  

 

Hemmer a Katzenstein se ve svém příspěvku k rozpravě o kolektivní 

identitě NATO zabývají komparací bezpečnostní spolupráce Spojených států 

amerických se spojenci v Evropě a se spojenci v jihovýchodní Asii (Hemmer, 

Katzenstein 2002). Odlišnosti, které nacházejí mezi oběma typy spolupráce, 

přisuzují rozdílnému vnímání kolektivní identity. Zatímco severoatlantická 

bezpečnostní spolupráce se vyznačuje multilateralismem, jihoasijská je 

charakteristická vytvářením bilaterálních bezpečnostních smluv s klíčovými 

spojenci v regionu. Podle nich závazek k multilateralismu klade vyšší nároky na 

sdílenou identitu (Hemmer, Katzenstein 2002: 575). V obou regionech čelily 

Spojené státy určitým hrozbám. Význam, který těmto hrozbám přisuzovali, se ale 

lišil s ohledem na stupeň identifikace se s daným regionem. Na podporu tohoto 

argumentu citují tehdejšího amerického ministra zahraničí Deana Achesona, podle 

kterého NATO čelilo hrozbám, které jsou hrozbami ne pouze pro Spojené státy, ale 

také civilizaci, ve které žijeme (Hemmer, Katzenstein 2002: 585) Důkaz 

identifikace Spojených států a jejich spojenců se severoatlantickým regionem a 

naopak můžeme nalézt jak v klíčových dokumentech NATO, tak analýzou 

konkrétních historických událostí.  

 

Otázkou zůstává, co přesně je základem pro společnou identitu členských 

států Severoatlantické aliance. V zakládající smlouvě Severoatlantické aliance, 
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Washingtonské smlouvě, členské státy vyjadřují své odhodlání „hájit svobodu, 

společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, 

svobody jednotlivce a právního řádu“. Jsou tedy demokracie, svoboda jednotlivce 

a právní řád sdílenými hodnotami, na nichž spočívá kolektivní identita NATO? Co 

přesně se skrývá pod pojmem společné dědictví?  

 

Kolektivní identitou NATO z liberálně-konstruktivistické perspektivy se 

zabývá Risse-Kappen ve své práci Collective identity in a democratic community: 

The case of NATO. Zabývá se otázkou, jak je možné že vzorce spolupráce, které se 

v NATO vyvinuly, překonaly konec studené války a navíc se NATO stalo 

nejvýznamnější regionální bezpečnostní organizací. Navzdory kritikům aliance 

Risse-Kappen upozorňuje na skutečnost, že úzká spolupráci mezi spojenci byla 

spíše pravidlem než výjimkou v historii aliance. Mocenská nerovnováha uvnitř 

aliance se nepřelila v americkou dominanci a evropští spojenci významně 

ovlivňovali americkou zahraniční politiku. Podle něj období vzniku aliance bylo 

obdobím „institucionalizace transatlantické bezpečnostní komunity založené na 

společných hodnotách a kolektivní identitě liberálních demokracií“ (Risse-Kappen 

1996: 395). Transatlantická komunita sdílející stejné hodnoty zde existovala ještě 

před začátkem studené války a před založením NATO a je charakterizována 

především západními demokratickými normami. Tyto hodnoty se pak promítly i do 

institucionálního designu aliance. Ten se vyznačuje normami a procedurami 

rozhodování typickými pro demokratické země, konkrétně přesvědčování, 

kompromis a neužití síly nebo donucení. Institucionalizace demokratických norem 

a pravidel posiluje smysl komunity a kolektivní identitu aktérů. Podobně Helen 

Sjursen nachází potvrzení principu demokratické identity v klíčových dokumentech 

NATO, které souvisejí s rozšiřováním aliance. Mezi důvody, které jsou užívány 

pro ospravedlnění rozšíření, uvádí „povzbuzení a podpora demokratických 

reforem“ a posilování tendence k integraci a spolupráci v Evropě založené na 

sdílených demokratických hodnotách a tím zamezit převažující tendenci 

k desintegraci podél etnických a teritoriálních hranic (Sjursen 2004: 692). Sjursen 

ovšem kritizuje sociálně-konstruktivistický předpoklad, že identita NATO je 

spojena s demokracií a že NATO je příkladem Kantovy „pacifické federace“, 

protože není založeno na respektování zákonů (Sjursen 2004: 694) Norma 
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konzultace neodkazuje k demokratické proceduře, nýbrž k principu suverenity a 

rovnosti mezi státy. Argumentuje, že bez demokratických struktur rozhodování 

založených na právních základech podpořených soudním aparátem pro řešení 

rozporů mezi členy, nemůžeme mluvit o demokratické identitě NATO. Pokud 

mluvíme o demokratické identitě NATO, pak vytváříme iluzi demokratické 

legitimity NATO. Faktem zůstává, že někteří členové Severoatlantické aliance 

nebyli vždy demokratickými státy. To se týká zejména Turecka a Portugalska. 

Samotné Portugalsko nebylo demokratickým státem ani při vzniku aliance v roce 

1949. To podle Sjursen zpochybňuje předpoklad, že demokratická identita NATO 

zde byla již od vzniku organizace. Jako alternativu nabízí vysvětlení identity 

NATO na základě společné historie a společného osudu (Sjursen 2004: 703).  

 

Ačkoli můžeme souhlasit s argumenty ohledně nemožnosti spojovat NATO 

s demokratickým procesem a strukturami, identitu založenou na principech 

demokracie není možné ztotožňovat pouze s demokratickým či nedemokratickým 

charakterem organizace. Společná identita členských států spíše vyjadřuje jejich 

sdílený závazek k demokratickému uspořádání a respektování svobod jednotlivce a 

právnímu řádu, jak to vyjadřuje Washingtonská smlouva. Stejně tak další 

významné alianční dokumenty, potvrzují tento závazek, jak si ukážeme na dalších 

řádcích. Tato práce se snaží prokázat význam 11. září 2001 a boje proti terorismu 

pro další vývoj Severoatlantické aliance. Výchozím předpokladem je, že se NATO 

po 11. září ocitlo v nové etapě své existence, odlišné od předchozích etap. Jednou z 

těchto etap bylo období od vzniku Aliance do konce studené války, tedy období 40 

let, zatímco druhé období bylo poměrně krátké, začátek devadesátých let až 11. září 

2001. Důvodem pro toto rozdělení je změna bezpečnostního prostředí na konci 

studené války, která postavila NATO do nové role, zcela odlišné od role, kterou 

mělo během studené války. 
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2.1 Bipolární konflikt 

 

Vedle diskuze o podobě kolektivní identity NATO se objevuje další sporná 

otázka o podmínkách vzniku této identity. Byla kolektivní identita inherentní 

Alianci od samého počátku, nebo se vyvinula v průběhu transatlantické 

bezpečnostní spolupráce? Rozpory mezi členskými státy, především mezi 

některými evropskými spojenci a Spojenými státy americkými, ohledně americké 

intervence v Iráku v roce 2003, vedly mnohé k závěru, že Aliance trpí krizí identity 

a že spojenci nejsou již nadále schopni efektivní spolupráce.    Kritické zhodnocení 

historie NATO však vyvrací mýtus o neproblematičnosti transatlantických 

bezpečnostních vztahů během předchozích více než 50 let. Důležité je, že během 

krizových období, se sdílené hodnoty prokázaly jako dostatečně silné, aby pomohly 

členským státům tyto krize překonat (Hallams 2010: 9). Risse-Kappen ukazuje na 

konkrétních případech z historie NATO, že kolektivní identita transatlantické 

bezpečnostní komunity založená na sdílených hodnotách je nejlepším možným 

vysvětlením nejen vzniku a fungování aliance, ale především jejího přetrvání 

(Risse-Kappen 1996). Samotný vznik aliance je podle něj možné vysvětlit pomocí 

realistického konceptu rovnováhy moci, kdy se evropské mocnosti snažily 

spojenectvím se Spojenými státy vybalancovat rostoucí hrozbu ze strany 

Sovětského svazu. Realistická teorie však není schopná vysvětlit ochotu Spojených 

států takové spojenectví uzavřít. Před Spojenými státy, po 2. světové válce v pozici 

supervelmoci, se otevíralo několik možností pro jejich poválečnou zahraniční 

politiku a tedy i několik variant pro poválečné uspořádání mezinárodních vztahů. 

Přesto se rozhodly pro spojenectví se západní Evropou, které znamenalo 

nejnáročnější a nejnákladnější závazek. Motivy pro tento krok nachází v 

 přesvědčení americké administrativy, že západní Evropa se řadí mezi vitální 

bezpečnostní zájmy Spojených států. Toto přesvědčení vycházelo z představy 

západní Evropy jako stvořitele a uchovatele moderních liberálních politických a 

ekonomických hodnot a vedlo Spojené státy k vytvoření svazku, jenž měl tyto 

hodnoty střežit.  

 

Svou roli samozřejmě sehrála hrozba ze strany Sovětského svazu, bez nějž 

by nebylo zapotřebí společné hodnoty bezprostředně chránit. Podle Risse-Kappena  



 

21 

 

docházelo při vyjednávání o Washingtonské smlouvě k největším sporům o 

nedělitelnost vzájemné bezpečnostní pomoci, nikoli o závazek týkající se 

demokratických hodnot nebo demokratické rozhodovací procedury. Principy, na 

kterých bylo NATO založeno, jsou odrazem společných hodnot a kolektivní 

identity (Risse-Kappen 1996: 378). Podobně se ke vzniku Aliance staví i Hemmer 

s Katzensteinem, kteří interpretují ochotu Spojených států přijmout závazek vůči 

evropským spojencům jednak vysokou míry identifikace se s regionem, ale také 

dalšími faktory. V rozporu s realistickým předpokladem, se ale Spojené státy příliš 

neobávaly masivního útoku ze strany Sovětského svazu. Svou roli sehrála spíše 

snaha podpořit morálku evropských vlád v jejich poválečném zápase s vnitřními 

problémy a zajistit evropské spojence před potenciální novou hrozbou ze strany 

Německa (Hemmer, Katzenstein 2002: 585). Ze strany evropských spojenců pak 

lze mluvit o silném pocitu zadlužení vůči Spojeným státům, což mohlo přispět k 

posílení jejich loajality vůči NATO (Sjursen 2004: 703). Oba tyto příklady však 

popírají představu o existenci apriorní identity, kterou předpokládá Risse-Kappen i 

Hemmer s Katzensteinem.  

 

Přítomnost kolektivní identity vysvětluje evropský vliv na rozhodování 

aliance, a to i v záležitostech, které byly předmětem vitálního zájmu Spojených 

států. Risse-Kapen to dokládá na dvou krizích, jež potkaly alianci v průběhu 

studené války. Suezská krize představovala výrazné porušení spojeneckých 

společných hodnot a principů ukotvených ve Washingtonské smlouvě, především 

normy konzultace, která vyplývá z článku 4 Washingtonské smlouvy: „Strany 

budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich dojde k 

ohrožení územní celistvosti, politické nezávislosti nebo bezpečnosti kterékoli 

strany“ (Severoatlantická smlouva). Hlavní účastníci krize, tedy Velká Británie a 

Francie na straně jedné a Spojené státy na straně druhé, porušili „fundamentální 

kolektivní porozumění, které utváří transatlantickou komunitu – důvěru a 

spolehlivost“ (Risse-Kapen 1996: 384). Nejprve došlo k porušení norem ze strany 

Velké Británie a Francie, na což reagovaly Spojené státy, dalo by se říci odvetným 

opatřením, kdy využily své ekonomické síly k tlaku na spojence. Tento nátlak byl 

z jejich strany také považován za porušení norem. Následné urovnávání krize se 

neslo v atmosféře bagatelizování krize a vzájemného odpouštění. Celá událost byla 
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interpretována jako „rodinná roztržka“ (Risse- Kapen 1996: 384), což naznačuje 

jak snadno členské státy, díky společnému vnímání kolektivní identity, překonaly 

závažné porušení norem aliance. Ve snaze napravit napáchané škody dokonce 

Spojené státy přistoupily k jaderné spolupráci s Velkou Británií a paradoxně tak 

díky Suezské krizi transatlantické vztahy posílily. Vedla také k reformě 

konzultačních procedur. Konzultace měly probíhat zavčas a o zahraničně 

politických tématech obecně nejen v záležitostech evropské bezpečnosti. Vztah 

mezi Spojenými státy a Francií nicméně utrpěl Suezskou krizí jisté trhliny, které 

vyvrcholily odchodem Francie z vojenských struktur NATO v roce 1966.   

Na příkladu kubánské krize je možné pozorovat, jakým způsobem se 

kolektivní identita transatlantické bezpečnostní komunity projevuje prakticky. 

Risse-Kappen poukazuje na to, že americká identita je zčásti formována právě 

členstvím v NATO a americké zahraničně-politické preference jsou spíše 

formovány společnými zájmy než unilaterálně. I v případě Kubánské raketové 

krize, která bývá často interpretována jako unilaterální akce Spojených států, 

probíhaly konzultace se spojenci, jež ovlivňovaly rozhodování americké 

administrativy. Podle Hallams se NATO po Berlínské a Kubánské krizi nacházelo 

v období stability, kdy se rozdíly mezi spojenci měli možnost projevit naplno, tyto 

spory se týkali především jaderné strategie NATO. Odchod Francie souvisí právě 

s debatami o jaderné strategii. Všichni ostatní spojenci znovu potvrdili svůj 

bezpečnostní závazek, aby ukázali, že de Gaullovo rozhodnutí nepředstavuje 

hrozbu NATO jako takovému. V této souvislosti cituje Deutscheho, jenž i přes 

krizi, kterou NATO procházelo, mluvil v té době o NATO jako o „atlantické 

bezpečnostní komunitě“, kterou váže očekávání mírové změny založené na 

kompatibilitě hodnot, ale taky „we-feeling“a vzájemná vstřícnost mezi členy 

založená na společných hodnotách a identitě spojené se sdílenou historií. (Hallams 

2010: 15). Další období krize následovala i po odchodu Francie z vojenských 

struktur, 70. léta charakterizuje napětí způsobené debatou o kontrole zbrojení a 

prohlubování evropské integrace. V 80. letech se pak rozhořela krize ohledně 

sdílení závazku mezi evropskými spojenci a Spojenými státy, tato ožehavá otázka 

zůstala nevyřešená i v 90. letech a v podstatě doprovází debaty o nutnosti vytvoření 
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evropských vojenských kapacit dodnes. Přes tyto krize zůstaly sdílené hodnoty 

silnější (Hallams 2010: 17). 

 

2.2 Devadesátá léta  

S koncem bipolárního soupeření dochází ke změně uspořádání 

mezinárodního systému, v jehož důsledku se objevují tendence znovu formulovat 

smysl existence NATO. Veškeré debaty o životaschopnosti NATO se točily kolem 

klíčové otázky, zda je NATO schopno přetrvat i bez svého úhlavního nepřítele 

(SSSR a Varšavský pakt) nebo byla jeho existence založena pouze na tomto 

ideologickém střetu. Určitým vodítkem může být článek 2 Washingtonské 

smlouvy, jenž zosobňuje politickou dimenzi severoatlantické spolupráce. Tento 

článek byl po konci studené války často diskutován a spojenci trvali na tom, že 

NATO nikdy nesloužilo pouze vojenská aliance proti sovětské hrozbě. Gheciu 

cituje bývalého generálního tajemníka NATO Manfreda Wörnera, který poukázal 

na podstatu Washingtonské smlouvy svým tvrzením, že na žádném místě smlouvy 

není zmíněn Sovětský svaz, ale naopak je zdůrazněna potřeba stálé komunity 

západních demokracií (Gheciu 2008: 80). Obrana před Sovětským svazem tedy 

působila při vzniku Washingtonské smlouvy jako příčina ale nikoli jako cíl 

bezpečnostní organizace sám o sobě. Hrozba ze strany Sovětského svazu, jež byla 

impulzem pro vytvoření aliance, se vytratila, nicméně transatlantická bezpečnostní 

aliance neztratila svou kolektivní identitu. Společné hodnoty a normy se 

nezměnily.   

 

Co se týče aliančního diskurzu v devadesátých letech, zdá se, že si všichni 

zúčastnění uvědomovali nutnost transformace aliance s ohledem na proměnu 

bezpečnostního prostředí. Zároveň se rozhořely debaty o nutnosti konsolidace 

vztahů se státy bývalého východního bloku. Jednoznačný je výrok amerického 

prezidenta George H. W. Bushe, který při své návštěvě východního Německa 

v roce 1989 deklaroval, že „novou misí“ NATO je dosažení celistvé a svobodné 

Evropy (Moore 2007: 1). Devadesátá léta jsou mnohdy popisována jako období, 

kdy NATO hledalo smysl své existence, období krize spojené se snahou 

přizpůsobit alianci novým podmínkám po rozpadu bipolárního mezinárodního 
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systému. Dovolím si tvrdit, že tomu bylo naopak. NATO neprodělalo žádné období 

krize. Naopak hledání nových funkcí a rolí, které aliance mohla díky svým 

dlouholetým zkušenostem naplňovat, znamenalo pro NATO kvalitativní skok na 

vyšší úroveň spolupráce. Důkazem je jednoznačná snaha všech členských států 

NATO zachovat stávající bezpečnostní struktury navzdory neexistenci 

bezprostřední hrozby v podobě Sovětského svazu a navzdory vidině nákladné a 

dlouhodobé transformace nutné pro adaptaci struktur aliance na nové bezpečnostní 

prostředí. Toto nové bezpečnostní prostředí bylo charakteristické především 

destabilizací regionu jihovýchodní Evropy po rozpadu Jugoslávie a vzrůstem 

radikálních nacionalistických hnutí v této oblasti, ale také změnou poměru sil 

v mezinárodním systému. Tato změna měla za následek vojenský ústup Spojených 

států z Evropy, jakožto významného potenciálního bojiště studené války. Určité 

rozvolnění vztahů mezi členy Aliance, které je patrné z několika krizí, jež Aliance 

prodělala v devadesátých letech, nicméně přispělo k cílenému vytváření společné 

identity. 

 

Představa o konci dějin a nastolení míru v Evropě vzala za své záhy po 

rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie. Operace NATO v bývalé Jugoslávii 

představovaly další sporné body mezi spojenci. V 90. letech byl diskurs Aliance 

okupován debatami o operacích „out-of-area“, tedy misích mimo oblast 

vymezenou článkem 6 Washingtonské smlouvy. Mise NATO v Bosně a 

Hercegovině byla misí mimo článek 5 a doprovázely ji rozpory ohledně vedení. 

Evropští spojenci zpočátku preferovali čistě evropské řešení krize, nepodporovali 

americkou strategii leteckých úderů, zatímco Spojené státy se zdráhaly 

intervenovat jinak než formou leteckých úderů. Tyto rozpory bránily západnímu 

úsilí odpovědět efektivně na vzrůstající napětí v bývalé Jugoslávii (Hallams 2010: 

34). Podobně úspěch mise v Kosovu byl zastřen slabostí a nedostatky v alianční 

strategii, rozhodovacím procesu a kapacitách, které podkopaly důvěryhodnost 

NATO, hlavně ve Spojených státech, které stále více vnímali rostoucí mezery mezi 

vojenskými kapacitami na obou stranách Atlantiku (Hallams 2010: 50). 

 

Velice záhy po vypuknutí konfliktu v jihovýchodní Evropě, se spojenci 

shodli na nové bezpečnostní strategii, a sice exportu společných demokratických 
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hodnot k zajištění stability regionů, jejichž destabilizace by mohla bezprostředně 

ohrozit stabilitu a bezpečnost Severoatlantické oblasti. K tomuto závěru přispěl i 

převažující diskurs počátku devadesátých let ústřední myšlenkou demokratického 

míru a jeho představou zajištění dlouhotrvajícího míru pomocí šíření liberálně 

demokratických principů mezi stále větší počet států (Gheciu 2008: 81). Behnke se 

snaží odpovědět na otázku, jak NATO representuje pojem „Západ“ ve svém 

bezpečnostně-politickém diskurzu po konci studené války a jaké symbolické 

techniky užívá k rozlišení této geopolitické entity od „zbytku“. Analýzou 

dokumentů a projevů NATO odhaluje převažující diskurs Aliance s ohledem na 

konstrukci vlastní identity v novém bezpečnostním prostředí od konce studené 

války do přijetí Strategického koncepce 1999. Londýnská deklarace z roku 1990 

byla podle Behnkeho prvním významným dokumentem, ve kterém NATO zmiňuje 

změnu bezpečnostního prostředí a zároveň připisuje zemím střední Evropy 

„znovunabytou“ západní identitu, kterou ztratily během studené války a která díky 

jejich „osvobození“ přetvořila bývalé nepřátele ve spojence (Behnke 2007: 96-97). 

Podle Gheciu byla změna bezpečnostního prostředí doprovázena vzrůstajícím 

významem konkrétní praktiky odlišování se, a to vůči zemím bývalého východního 

bloku. Tato praktika spočívala v odklonu od předchozího odlišování se vůči 

nepříteli ve formě separování se, odstrašení nebo použití vojenské síly. Raději se 

začala uplatňovat představa, že všichni bývalí nepřátelé by měli být zahrnuti do 

liberálně demokratické identity NATO (Gheciu 2008:13). Tato přetvoření nepřátel 

v přátele by ovšem mělo být podmíněné přijetím této identity novými členy.  

 

Strategická koncepce NATO přijatá v dubnu 1999 na summitu ve 

Washingtonu rozpoznává nové příležitosti, ale i rizika, jež jsou charakteristická 

svou komplexností a zahrnují útlak, etnický konflikt, ekonomické strádání, kolaps 

politického pořádku a proliferaci zbraní hromadného ničení. Nová koncepce mimo 

jiné „vyjadřuje trvalý účel a povahu NATO“ (odst. 5) a to zejména skrze 

identifikaci nového bezpečnostního prostředí, nových hrozeb, které alianci spojují.

 Spíše ale hovoří o společných zájmech a společném závazku v bezpečnostní 

oblasti, než o společných hodnotách. Na jedné straně znovu potvrzuje význam 

transatlantického pouta, „závazek Aliance k nedělitelnému transatlantickému 

vztahu a kolektivní obrana jsou zásadní pro její kredibilitu a bezpečnost a stabilitu 
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euroatlantické oblasti“ (odst. 27), na straně druhé se ze široka zabývá nutností 

vybudování společné obranné a bezpečnostní politiky evropských států.  

 

Pokud zasadíme získané poznatky o identitě Severoatlantické aliance do 

 analytického rámce Abdelala, Herrery, Johnstona a McDermotta, zjistíme, že 

identita NATO nejen nabývá všech čtyř obsahů kolektivní identity, ale že je 

neustálým zpochybňováním reprodukována a znovu potvrzována. Nejenže je tato 

euroatlantická identita institucionálně zakotvená v aliančních strukturách, ale byly 

vyvinuty intersubjektivní praktiky pro její reprodukci. Například skrze normu 

konzultace je identita neustále podrobována zpochybňování ze strany jejích členů. 

Konstitutivní normy definující identitu NATO jsou zakotveny ve sdílených 

principech demokracie, identita liberálních demokracií, která se promítla do 

rozhodovacích procedur NATO založených na normách přesvědčování, kompromis 

a neužití síly nebo donucení při vzájemných negociacích. Identitu NATO vyjadřuje 

i sdílení sociálního účelu v podobě odhodlání hájit svobodu a společné dědictví a 

kulturu členských států a šířit společné hodnoty například skrze proces rozšiřování 

Aliance. Konstantně se také v průběhu své existence vymezovala kolektivní 

identita NATO vůči ostatním, ať už vůči Východnímu bloku během studené války, 

nebo vůči novým hrozbám. Kognitivní modely charakteristické pro 

Severoatlantickou bezpečnostní komunitu jsou reprezentovány především 

diskurzem demokratického míru.  
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3 Vnímání hrozby terorismu na půdě NATO 

diskursivní analýza 

 

Severoatlantická aliance se s příchodem nového milénia ocitla tváří v tvář 

nové bezpečnostní hrozbě v podobě mezinárodního terorismu. Útoky z 11. září 

2001 byly mířeny přímo na jednoho z členů Severoatlantické aliance a navíc byly 

cíleny proti hodnotám „západní civilizace“. Jednoznačně tedy představovaly 

hrozbu právě Severoatlantické alianci, která utváří svou identitu jako organizace 

západních demokracií. Význam, který byl a je přisuzován hrozbě terorismu se 

může zdát až přemrštěný, což vyplývá z role médií a emotivních projevů západních 

politiků, stejně jako ze strach nahánějících výhrůžek Al-Káidy „západní civilizaci“. 

Někteří autoři ostatně nepovažují terorismus, alespoň ve formě islámského 

fundamentalismu, za strategickou hrozbu státům NATO (viz Schwab 2008). Cílem 

této kapitoly nicméně není posoudit pravděpodobnost nebo věrohodnost hrozby 

terorismu, ale zhodnotit perceptivní stránku celé problematiky. Vnímáme-li určité 

jednání jako hrozbu, v tomto případě hrozbu terorismu, vytváříme tím dostatečně 

silný argument pro předpoklad pravděpodobnosti a věrohodnosti hrozby. Jestliže 

„společenské hrozby nejsou přirozené, ale jsou konstruovány“ (Wendt 1992: 405), 

záleží pouze na naší interpretaci, zda se z potenciální hrozby stane hrozba reálná.  

Do jaké míry byla tato hrozba rozpoznána na půdě Severoatlantické aliance, odhalí 

diskursivní analýza klíčových dokumentů a projevů vrcholných představitelů 

organizace i jejích členských států.   

 

Teroristické útoky na USA 11. září 2001 způsobily šok nejen samotným 

Američanům, ale celému světu. Aureola Spojených států jako nenapadnutelné 

supervelmoci se během několika okamžiků ocitla v troskách. Takto nečekaný, do 

detailu promyšlený a na národní symboly mířící útok je a jistě dlouho zůstane 

bezprecedentním v moderní historii lidstva. Kontinentální území Spojených států 

amerických po celé dvacáté století unikalo jakýmkoli nepřátelským útokům zvenčí, 

o to dramatičtější potom bylo probuzení ze snu o americké územní 

nedotknutelnosti. Spojeným státům však netrvalo dlouho, aby se z této události 

zotavily a postavily se nové hrozbě terorismu v plné síle. Pokud mluvíme o 
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terorismu jako o nové hrozbě, dostáváme se do určitého rozporu, poněvadž 

terorismus jako nástroj k dosažení politických cílů nestátními aktéry, se objevil 

v druhé polovině 19. století (Mockaitis 2007: 36). V průběhu dvacátého století 

prošly prostředky a povaha teroristických útoků určitými změnami, které souvisí 

s rozvojem nových technologií nebo procesem globalizace. Teroristické útoky tedy 

dnes mohou ohrozit větší množství lidí, na větší vzdálenost a mohou způsobit větší 

škody, než tomu bylo v minulosti. Principiálně se však hrozba terorismu 

nezměnila. Změnu není možné přičítat ani teroristickému hnutí Al-Káida. Samy 

Spojené státy americké byly vystaveny teroristickým útokům na své ambasády 

v Keni a Tanzanii v roce 1998 nebo námořnímu sebevražednému útoku na 

válečnou loď U. S. S. Cole v adenském přístavu, jež jsou stejně jako útok v roce 

2001 připisovány Al-Káidě (Mockaitis 2007: 60). 

 

Přesto se vnímání terorismu po 11. září změnilo, a to i na půdě 

Severoatlantické aliance. Reakce na útoky z 11. září 2001 byly velice emotivní po 

celém světě, nicméně největší solidaritu Spojeným států americkým vyjádřili jejich 

spojenci v Severoatlantické alianci. Okamžitá invokace článku 5 Severoatlantické 

smlouvy představovala v historii NATO zcela bezprecedentní krok. Prohlášení 

Severoatlantické rady z 11. září 2001 vyjadřuje solidaritu se Spojenými státy, 

odsuzuje barbarské akty spáchané na jejich území a zdůrazňuje naléhavost 

zintenzivnění boje proti terorismu3. Týž den vydala své prohlášení i Euroatlantická 

rada partnerství, v němž se opět zmiňuje o barbarských aktech a navíc označuje 

teroristické útoky jako „útok na naše společné hodnoty“4. Tato vyjádření v sobě 

nesou dva konstitutivní aspekty ve vztahu k identitě NATO. Za prvé se členové 

NATO záměrně odlišují od aktů spáchaných teroristy nejen zdůrazněním kontrastu 

svých vlastních společných hodnot, zcela neslučitelných s takovým chováním, ale i 

označením takového jednání jako barbarského. Na jedné straně tedy stojí NATO se 

svými společnými hodnotami a na straně druhé teroristé/ barbaři jako „ti druzí“. 

Dále stojí za povšimnutí skutečnost, že v prohlášení Euroatlantické rady partnerství 

jsou zmíněny společné hodnoty. Znamená to, že můžeme zahrnout státy přidružené 

k Severoatlantické alianci partnerským vztahem pod množinu společné identity této 

                                                           
3
 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_18863.htm 

4 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_18862.htm 
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organizace? Do určité míry určitě ano, ale jak vyplývá z modelu identity jako 

proměnné Abdelala, Herrery, Johnstona a McDermotta, identita nabývá více 

možných obsahů než je pouze kategorie sdílených hodnot. Dá se říci, že partnerství 

představuje určitý stupeň integrace s kolektivní identitou NATO, ale rozhodně se 

nemůže rovnat plnému členství.  

 

Generální tajemník NATO Lord Robertson ve svém projevu v Atlantické 

radě Spojených států při své návštěvě Washingtonu 10. října 2001 přirovnal útoky 

z 11. září 2001 k útoku na Pearl Harbor 7. prosince 1941. Obě tyto události podle 

něj změnily svět a zapsaly se „hluboce a nezapomenutelně“ do našeho povědomí.  

Mluví o roli NATO v boji proti terorismu jako o jednom z pilířů koalice států 

odhodlaných vést tento boj. Utváření této koalice je důkazem, že USA nechtějí 

jednat unilaterálně, naopak jsme svědky „mistrovského díla multilateralismu“. 

V tomto projevu také generální tajemník NATO pouhý měsíc po invokaci článku 5 

prohlásil, že nelze očekávat, že NATO bude vést vojenský zásah proti Talibanu, 

nicméně zdůraznil ústřední roli NATO v tomto zásahu. „NATO bylo vždy více než 

pouze vojenská aliance“. Hrozba terorismu „posílila logiku naší dřívější agendy“. 

Severoatlantická aliance se musí adaptovat na svět, který byl transformován. 

 

Pro spojence znamenala invokace článku 5 ve spojitosti s teroristickým 

útokem příležitost demonstrovat svou ochotu a schopnost čelit hrozbám plynoucím 

z mezinárodního terorismu, jež si vytkli jako prioritu ve své strategické koncepci 

z roku 1999 (Hallams 2010: 1). Právě teroristické útoky proti americkým cílům 

v zahraničí, vedly USA k tomu, aby prosazovaly zakomponování bezpečnostní 

hrozby terorismu do této strategické koncepce (Nevers 2007:37). Strategická 

koncepce z roku 1999 nicméně nepřiřazuje terorismu takovou prioritu, jako jí 

NATO připisuje po 11. září. Terorismus podle koncepce spadá do kategorie 

ostatních rizik širší povahy, které nespadají pod článek 5 a 6, ale mohou být 

konzultovány a jejich odpověď na tyto hrozby koordinována na základě článku 4 

Washingtonské smlouvy. Zmínka o hrozbě terorismus se objevuje na posledním 

místě ve výčtu kroků pro efektivní udržování aliančních vojenských sil, které 

„musí být chráněny před teroristickými útoky“ (odst. 53i).  
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Podle Gärtnera změnila invokace článku 5 Severoatlantické smlouvy 

celkový význam tohoto článku společně s článkem 6, který vymezuje území, na 

něž se vztahuje závazek ke kolektivní obraně (Gärtner 2004: 4). Role NATO se tak 

díky nové hrozbě terorismu stala definitivně globální, jak se ukázalo později na 

Pražském summitu. Deklarace z Pražského summitu 2002 zavádí balík opatření pro 

zlepšení schopností Aliance čelit hrozbám 21. století. Nutnost přijetí  těchto 

opatření v deklaraci přímo odkazuje k 11. září 2001 jako k referenčnímu bodu pro 

tyto změny.“Vybavujíc si tragické události 11. září 2001 a naše následné 

rozhodnutí invokovat článek 5 Washingtonské smlouvy, schválili jsme komplexní 

balík opatření, založených na strategickém konceptu NATO, k posílení naší 

schopnosti vypořádat se s výzvami bezpečnosti našim silám, obyvatelstvu a území, 

odkudkoli by mohli přijít“ (Prague Summit Declaration). Mezi tato opatření patří 

vytvoření sil reakce NATO (NRF) se schopností rychlého zásahu, kdekoli je to 

zapotřebí, zefektivnit struktury vojenského velení, zlepšit a vyvinout nové vojenské 

kapacity pro moderní vedení boje skrze Prague Capabilities Commitment, zvýšení 

obranných schopností proti zbraním hromadného ničení a prověření možností 

odpovědi na zvýšenou hrozbu raketového útoku na území Aliance. To vše skrze 

poznání, že terorismus představuje závažnou a rostoucí hrozbu a že spojenci jsou 

rozhodnuti bojovat proti této metle lidstva (Prague Summit Declaration). 

 

Další summit, který je významný pro pochopení postoje NATO k terorismu, 

se uskutečnil v roce 2006 v lotyšské Rize. Členské státy se zde shodly na tom, že 

hlavní hrozbou Alianci v příštích 10-15 letech zůstane terorismus společně 

s šířením zbraní hromadného ničení5. Deklarace obsahuje odstavec o odsouzení 

terorismu a odhodlání bojovat proti němu „jak dlouho bude zapotřebí v souladu 

s mezinárodním právem a principy OSN“. Tato formulace se objevuje již 

v deklaraci z pražského summitu a je možné ji označit za další projev vymezení se 

vůči terorismu jako hrozbě, která je zcela neslučitelná s hodnotami Aliance. 

Období, po jaké bude boj proti terorismu prioritou, není specifikováno, protože jak 

vyplývá z této formulace, bude ho nutné vést tak dlouho, dokud bude hrozba 

přítomna. Zmínka o souladu takového boje s principy mezinárodního práva odráží 

tuto praktiku odlišování se. „My“ vedeme zcela jiný druh boje než „Oni“. „My“ se 
                                                           
5
 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48801.htm 
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profiluje jako státy „spojené v demokracii, individuálních svobodách a vládě práva, 

a věrné účelům a principům Charty OSN“ (Riga Summit Declaration). Summit 

v Bukurešti 2008 potvrzuje odhodlání Severoatlantické aliance bojovat proti metle 

terorismu, jak dlouho bude nutné (Bucharest Summit Declaration). Nová 

strategická koncepce NATO přijatá na summitu v Lisabonu v listopadu 2010 se 

také zabývá terorismem a řeší v podstatě stále stejné otázky, které byly na pořadu 

v roce 2002. Tedy je nutné rozšířit kapacity Aliance v oblasti odhalení 

teroristického útoku a obrany před teroristickým útokem. Zdůrazňuje především 

rozšířenou analýzu hrozby, více konzultací s partnery a samozřejmě rozvoj 

vojenských kapacit (Strategic Concept).  

 

Existuje mnoho různých názorů na to, zda hrozba terorismu je nová/stará či 

potenciální/reálná, z konstruktivistického pohledu lze tyto rozpory snadno překonat 

tvrzením, že hrozba terorismu je taková, jakou ji relevantní aktéři vytvářejí a 

vnímají. Pro Severoatlantickou alianci představuje hrozba terorismu relativně 

novou hrozbu, což vyplývá z rozdílu ve významu, jaký této hrozbě připisovala 

Strategická koncepce z roku 1999 a jak byla tato hrozba vnímána v prohlášeních, 

projevech a strategických dokumentech po 11. září 2001. Je očividné, že tato 

hrozba je považována za natolik reálnou, že v diskursivních praktikách NATO se 

objevuje volání po nutnosti transformaci či pokračování v již započaté transformaci 

struktur NATO. Všechny zmíněné dokumenty a projevy označují hrozbu terorismu 

za klíčovou.  

 

 

 

 

 



 

32 

 

4 Protiteroristická opatření NATO po 11. září 2001 

Předchozí kapitoly odhalily míru závazku, který Severoatlantická aliance 

přijala v souvislosti s bojem proti terorismu. Z diskurzu NATO po 11. září 2001 

jednoznačně vyplývá, že členské státy jsou si vědomy nebezpečí, jež plyne 

z existence mezinárodního terorismu a boj proti němu považují za klíčovou součást 

„strategie přežití“ v současném mezinárodním bezpečnostním prostředí. Konceptu 

boje proti terorismu byla dána vysoká priorita v agendě NATO. Ale jak tento 

koncept obstojí v praxi? Odráží se alianční diskurs v praktikách členských států 

souvisejících s bojem proti terorismu?  

Letmý pohled na přijatá a deklarovaná protiteroristická opatření NATO, 

může vyvolat dojem, že analýzou diskurzu NATO v jeho postoji k terorismu jsme 

dospěli ke konci této práce. A to ze zcela prostého důvodu: boj Severoatlantické 

aliance proti terorismu, mohlo by se zdát, začíná a končí právě diskursem. Ačkoli 

NATO označuje několik aktivit přímo mířených na boj proti terorismu jejich 

skutečný význam je často zpochybňován s ohledem na jejich spíše sekundární 

účinek, který mohou, ale nemusejí mít v souvislosti s bojem proti terorismu, který 

vedou jednotlivé státy a Spojené státy americké především. Existují ovšem i autoři, 

kteří naopak považují NATO za příliš angažované v boji proti terorismu. Jak 

poukazuje David Brown, ve své kritice výroku Lorda Robertsona6: „Válka proti 

terorismu by nebyla možná bez NATO“, NATO si vybralo taktiku boje v první linii 

a komplexního přístupu boje proti terorismu (Brown 2008: 39). Ani na jeden 

z těchto taktických cílů však nemá dostatečné kapacity, ať už co se týče konsenzu 

dostatečného počtu členů aliance, tak operačních kapacit. Ať už nahlíženo z té či 

oné perspektivy, fakt, že NATO vyvíjí určité aktivity v oblasti boje proti terorismu 

nelze zpochybnit. Na následujících řádcích tedy představím různé typy zapojení 

NATO v tomto boji, ať už explicitně uvedené v dokumentech NATO, nebo 

vyplývající z jeho ostatních aktivit. Nejprve se však podíváme na cíle, jež si NATO 

v dané oblasti vymezilo a na jejichž podporu by měly být vedeny konkrétní akce. 

                                                           
6
 Generální tajemník NATO v letech 1999-2003. 
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4.1 Vojenská koncepce NATO pro boj proti terorismu 

   Jestliže se podíváme na aktivity NATO, které jsou samotnou aliancí 

opatřeny nálepkou „protiteroristická opatření“, zjistíme, že se praxe poněkud liší od 

oficiálně deklarovaných postojů aliance k terorismu. Nejen v praktické rovině, ale i 

v rovině strategického plánování, zdá se, chybí konkrétní dosažitelné cíle. 

Nedlouho po teroristických útocích na americké půdě a po aktivaci článku 5 byla 

vypracována Vojenská koncepce NATO pro obranu proti terorismu. Tato koncepce 

byla schválena Severoatlantickou radou a podpořena členskými státy na Pražském 

summitu v listopadu 20027. V podstatě můžeme mluvit o jakémsi strategickém 

plánu boje proti terorismu. Koncepce se zabývá změnou bezpečnostního prostředí 

po bezprostředním ohrožení některého z členských států Aliance. Podle vojenské 

koncepce se mohou vyskytnout i jiné motivace pro teroristické útoky než je 

náboženský extremismu (sociální, ekonomické, demografické nebo politické), 

existuje také možnost oživení státem podporovaného terorismu, který je podle této 

koncepce na sestupu a konečně teroristické skupiny mohou usilovat o zbraně 

hromadného ničení. V dokumentu však chybí definice terorismu jako takového. Je 

tedy řečeno, jaké různé podoby může hrozba terorismu nabývat, ale není jasné, 

vůči jaké podobě se NATO tímto dokumentem konkrétně vymezuje. Klíčové místo 

zaujímá vytvoření kapacit pro boj s terorismem, které budou zahrnovat: efektivní 

zpravodajství, pohotovost a rozmístění, efektivní zapojení, ochranu ozbrojených sil 

a CBRN obranu8. Současně koncepce hovoří o procedurách, které je nutné 

vyvinout pro efektivní implementaci konceptu. Těmito procedurami je zejména 

identifikace zranitelných míst Aliance, dále vyvinutí mezinárodní strategie pro 

obranu proti terorismu společně s opatřením pro podporu civilních autorit. 

Koncepce dále zdůrazňuje nutnost snížení dostupnosti zbraní hromadního ničení 

(zahrnuje režimy odzbrojení a protiproliferace a zefektivnění rozhodování 

v Alianci tak, aby bylo možné zasáhnout ve chvíli, kdy je hrozba teroristického 

útoku aktuální.  

 

Vojenská koncepce pro boj proti terorismu tedy stanovila širší bezpečnostní 

rámec, ponechávajíc prostor pro konkrétnější vymezení jednotlivých kroků v boji 
                                                           
7 http://www.nato.int/ims/docu/terrorism.htm 
8 CBRN-chemická, biologická, radiologická a nukleární obrana.  
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proti terorismu. Poněkud konkrétněji sepsaný dokument Pracovní program obrany 

proti terorismu9 z roku 2004 se zaměřuje výlučně na obranu proti terorismu. Cílem 

programu je hledání technologických řešení ke zmírnění následků případného 

teroristického útoku.  

 

4.2 Strategické cíle  

 

Ačkoli Severoatlantická aliance zatím nevytvořila konkrétní strategii pro 

boj s terorismem, můžeme identifikovat formulaci konkrétnějších strategických 

cílů v jejích dokumentech. Vodítkem pro vymezení takových cílů může být 

Vojenský koncept pro obranu proti terorismu. Za obecný cíl NATO v boji proti 

terorismu podle tohoto dokumentu lze považovat formulaci, že NATO má pomoci 

„odstrašit, bránit, narušit a ochránit před teroristickými útoky nebo hrozbou útoků, 

mířených z vnějšku proti obyvatelstvu, teritoriu, infrastruktuře a silám kteréhokoli 

státu NATO“10. Specifičtějším vyjádřením strategických cílů je pak rozdělení na 4 

role, které NATO může v boji proti terorismu sehrát. 

1. Antiterorismus 

Pod tento pojem je zahrnuta celá škála obranných prostředků, které ovšem 

nepředpokládají přímé nasazení ozbrojených složek. Jejich cílem je snížit 

zranitelnost ozbrojených sil, jednotlivců a majetku vůči terorismu. Takto vymezené 

aktivity zahrnují sdílení zpravodajských informací, standardizované varování před 

hrozbami a obranné procedury, pomoc při vzdušné a námořní ochraně a pomoc 

zemím, které si přejí evakuovat svoje obyvatele z oblastí, jimž hrozí teroristický 

útok.   

 

2. Zvládání následků 

 Krizový management NATO v boji proti terorismu se má podle koncepce zaměřit 

zejména na snížení destruktivních účinků teroristických útoků. Tato role není 

pojata jen pasivně jako zvládání následků útoků, ale i aktivně skrze vývoj nových 

technologií a navyšování vojenských kapacit.  
                                                           
9
 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50313.htm 

10 http://www.nato.int/ims/docu/terrorism.htm 
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3. Protiteroristická opatření 

Mezi tato opatření patří přímé zapojení vojenských prostředků a tedy i užití 

společných ozbrojených sil. Zdůrazněna je potřeba vytvoření specializovaných sil 

pro účinný boj s terorismem. Koncepce dělí tato opatření na dvě skupiny: 1) NATO 

jako vůdčí aktér („NATO in the lead“ – vlastní protiteroristické operace) 2) NATO 

jako podpůrný aktér („NATO in support“ – ve vztahu k mezinárodním 

organizacím, EU či jednotlivým spojencům). 

 

4. Vojenská spolupráce  

Tato role souvisí s koordinací bezpečnostních složek jednotlivých členských států 

NATO, jako jsou zpravodajské služby, policie a celková harmonizace postupů 

v boji proti terorismu, za účelem dosažení co největší efektivity. 

 

 Tyto čtyři typy boje proti terorismu implikují představu o strategických 

cílech NATO, ačkoli nejsou v koncepci přímo pojmenovány jako cíle. Za 

povšimnutí stojí i pořadí, které bylo uděleno jednotlivým rolím v rámci koncepce. 

Je patrné, že NATO klade v koncepci větší důraz ne na samotný boj, jako spíše na 

prevenci a zvládání následků případného teroristického útoku. Samotná formulace 

„…pro snížení zranitelnosti sil, jednotlivců a majetku vůči terorismu“, která je 

v koncepci často užívána, značí spíše defenzivní charakter opatření.  

  

 Tato klasifikace bude vodítkem pro rozdělení jednotlivých aktivit, které 

NATO v boji proti terorismu vyvíjí. Vojenská koncepce pojmenovává přímá 

opatření proti terorismu, avšak dovolím si tvrdit, že boj proti terorismu na půdě 

NATO zahrnuje i řadu nepřímých aktivit. Proto navrhuji širší analytický rámec pro 

uchopení této problematiky. Dělení na přímá a nepřímá protiteroristická opatření 

umožňuje zahrnout i aktivity, které mají sekundární účinek na boj proti terorismu, 

ale jsou neméně důležité. Mezi přímá opatření spadají všechny aktivity mířené 

zcela a pouze na boj proti terorismu. Můžeme sem zařadit vojenské operace stejně 

jako vývoj specifických technologií pro potřeby boje proti terorismu. Do této 

kategorie lze ovšem zařadit i budování speciálních institucionálních struktur 

designovaných přímo pro boj s terorismem. Kategorie nepřímých 
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protiteroristických opatření bude daleko obtížněji analyticky uchopitelná než 

kategorie první. Jedná se zejména o aktivity NATO, jejichž náplní je šíření 

demokratických hodnot (tedy rozšiřování aliance a program partnerství), ale něco 

z této kategorie by se jistě dalo objevit v jakémkoli úsilí, které NATO vyvine pro 

zajištění bezpečnosti Severoatlantické oblasti.  

 

4.2.1 Nepřímá opatření 

 

Agenda Severoatlantické aliance se neustále rozšiřuje o nové oblasti, jejichž 

společným jmenovatelem je šíření společných hodnot členských států. Skrze šíření 

společných hodnot, jako jsou principy demokracie, ochranu lidských práv a 

závazek vzájemné pomoci, zajišťuje aliance dobré vztahy se státy a regiony, 

z jejichž strany by mohla vzejít hrozba terorismu, nebo jakákoli jiná. Můžeme 

souhlasit s Moorovou, že základy pro transformaci NATO po 11. září 2011 byly 

položeny již v devadesátých letech (Moore 2007: 4). Strategická koncepce Aliance 

z roku 1990 spolu se zkušenostmi s misemi NATO v bývalé Jugoslávii položila 

základy pro transformaci NATO.  

 

Institucionální změny uskutečněné v souvislosti s koncem studené války, 

jež měly ulehčit adaptaci Severoatlantické aliance na nové bezpečnostní prostředí11, 

dostaly po 11. září nový význam. Iniciativy jako je například program partnerství 

započaté touto transformací přispěly k okamžité odpovědi na hrozbu terorismu a 

umožnily vyvinutí konkrétních protiteroristických praktik v rámci těchto iniciativ. 

To platí i pro přímá protiteroristická opatření, jimiž se budeme zabývat dále v této 

kapitole.  

  

 Spolupráce Aliance s ostatními státy značně snižuje riziko ohrožení ze 

strany těchto států, nicméně sama o sobě nesnižuje riziko ohrožení ze strany jejich 

obyvatel. Proto je nesmírně důležitým faktorem této spolupráce šíření společných 

hodnot aliance a závazek daných států k dodržování těchto hodnot na svém území. 

                                                           
11

 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23847.htm 
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Za vrchol takové spolupráce se jistě dá považovat rozšíření aliance o nové státy, jež 

jsou považovány za natolik oddané hodnotám aliance, že mohou být integrovány 

do struktur aliance. Díky rozšíření, získalo NATO nejen nové spojence přispívající 

do vojenských operací, ale také zahrnulo do své bezpečnostní zóny další oblasti, 

z jejichž strany se již nemusí obávat ohrožení. 

 

Neméně významnou skupinou států, jež také přispívají k bezpečnosti států 

NATO, jsou tzv. partnerské země. Uzavírání partnerství se sousedícími státy 

můžeme kromě jiného chápat jako podporu potenciálně nestabilních zemí 

v přechodu k demokracii, ve snaze získat podobně smýšlející sousedy a zabránit 

jim, aby se stali živnou půdou pro organizovaný zločin a terorismus. Jak dokazuje 

Moore, nástrojem politiky partnerství jsou různé socializační praktiky 

v partnerských státech, jež slouží k vybudování a posilování společného chápání 

bezpečnosti a mohou tak změnit určité formy chování. Ať už se jedná o 

Severoatlantickou radu spolupráce, Partnerství pro mír, Středozemní dialog, 

partnerství s Ruskem nebo Ukrajinou, všechna partnerství spočívají na politickém 

spíše než vojenském závazku a vyjadřují ochotu partnerských zemí více či méně 

přijímat alianční hodnoty. Podpora těchto hodnot je uváděna jako cíl všech 

partnerství, jež NATO uzavřelo (Moore 2008:39). Všechny partnerství byla také po 

11. září rozšířena o dimenzi boje proti terorismu. Byl vytvořen Partnerský akční 

plán proti terorismu12, jenž se zabývá rozšířením spolupráce s partnerskými 

zeměmi NATO v boji proti terorismu.  

 

 

4.2.2 Přímá opatření 

 

 Severoatlantická aliance vyvinula několik iniciativ s cílem naplnit své 

deklarované odhodlání přispět k boji proti terorismu. Vedle vojenských operací 

vedených přímo proti terorismu nebo na podporu boje proti terorismu, považuji za 

neméně důležité budování institucionálních struktur a kapacit pro boj s terorismem. 

                                                           
12 http://www.nato.int/cps/en/SID-1DD8A2A0-B07995F0/natolive/topics_50084.htm 
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Vyvinutí konkrétních procedur na institucionální úrovni dokládá význam, jaký 

NATO přikládá boji proti terorismu ve své agendě.  

 

Mezi institucionální struktury vybudované přímo pro boj s terorismem 

můžeme zařadit síly reakce NATO (NRF), jejichž vytvoření bylo oznámeno na 

Pražském summitu v roce 200213. NATO se také pokouší čelit teroristickým 

útokům pomocí sdílení zpravodajských služeb, a dokonce pro tyto účely 

vybudovalo zpravodajskou jednotku zabývající se hrozbou terorismu (TTIU). 

TTIU byla vytvořena v roce 2003 a nahradila dočasnou zpravodajskou jednotku 

vytvořenou ihned po útocích z 11. září. Jedná se o sdílený orgán, jehož hlavním 

účelem je posouzení rizika teroristického útoku na členské země NATO14.  

 

Za pozornost stojí také dva programy, které mají výrazný potenciál přispět 

k prevenci a ochraně před teroristickými útoky. Jedná se o Program obrany proti 

terorismu15 a Partnerský akční plán proti terorismu. Partnerský akční plán, přijatý 

na summitu v Praze v roce 2002, představuje platformu pro konzultace NATO 

s partnerskými zeměmi a společné aktivity v boji proti terorismu. Plán se zaměřuje 

na tři klíčové oblasti spolupráce: bezpečnost energetické infrastruktury, bezpečnost 

hranic a zamezení přístupu teroristických organizací k finančním zdrojům16.  

 

V rámci Programu obrany je prováděn výzkum nových technologií, díky 

nimž by bylo možné ochránit obyvatelstvo před teroristickými útoky nebo alespoň 

snížit jejich účinky. Na zmírnění následků teroristického útoků je také zaměřeno 

Euroatlantické koordinační středisko pro řešení situace při katastrofách 

(EADRCC)17, které ovšem je ovšem koncipováno tak, aby bylo schopno mírnit 

následky i jiných katastrof než je teroristický útok. Mezi další iniciativy, které 

mohou přímo přispívat k boji proti terorismu, NATO uvádí prevenci proti 

proliferaci zbraní hromadného ničení a obranu proti chemickým, biologickým, 

                                                           
13 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm 
14 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_77646.htm 
15 http://www.nato.int/cps/en/SID-8CCFA03B-E21139B2/natolive/topics_50313.htm 
16 http://www.nato.int/cps/en/SID-1DD8A2A0-B07995F0/natolive/topics_50084.htm 
17 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52057.htm  
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radiologickým a jaderným hrozbám a také kybernetickou obranu18. Tato opatření 

však nejsou na takovém stupni institucionalizace, aby je bylo možné zahrnout mezi 

přímá opatření v boji proti terorismu. Většinou jsou součástí iniciativ prováděných 

společně s partnerskými zeměmi.  

 

Mezi vojenské operace, které NATO prezentuje, jako antiteroristické 

patří19:  Operace Active Endeavour, mise v Afghánistánu, mise na Balkáně a 

zabezpečení významných veřejných událostí.  

Operace Active Endeavour působí v klíčové oblasti výskytu teroristických 

buněk. Jedná se o námořní misi ve Středozemním moři, jež byla zřízena, aby 

střežila oblast a monitorovala námořní dopravu, v případě potřeby doprovázela 

lodě apod. NATO se o této operaci vyjadřuje jako o jediné antiteroristické operaci 

započaté okamžitě jako odpověď na 11. září 200120.  Jejím úkolem je odhalit a 

odstrašit teroristické aktivity ve Středozemí. Činnost této operace se soustředí 

okolo sdílení zpravodajských služeb a sledování k odhalení přípravy teroristického 

útoku (Nevers 2007: 40). Nicméně má hlubší dopad na stabilitu regionu, díky 

spolupráci NATO s partnerskými státy Středozemního dialogu.  

Mise NATO v Afghánistánu představuje další kontroverzní bod na seznamu 

operací vedených na podporu boje proti terorismu.  Může být vůbec považována za 

boj proti terorismu?  Jedná se o ozbrojenou misi, která působí v oblasti, která je 

považována útočiště teroristických buněk, ale mandát mise je omezen na pomoc 

afghánské vládě udržovat bezpečnost21, nikoli bojovat proti teroristům. Současná 

situace v Afghánistánu vznikla intervencí mezinárodní koalice vedené Spojenými 

státy za účelem svrhnutí vládnoucího hnutí Tálibán a proti teroristické organizaci 

Al-Káida zodpovědné za útoky na Spojené státy v září 200122. Koalice 

                                                           
18 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_77646.htm?selectedLocale=en 
19 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48801.htm 
20 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm 
21 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69366.htm 
22 Situace v Afghánistánu před intervencí mezinárodní koalice se ovšem nedá nazvat stabilní. Od 
roku 1989, kdy ze země odešla sovětská vojska, se Afghánistán nachází ve stavu téměř 
permanentního vnitřního konfliktu (Roberts 2009: 30). A tedy současná situace není pouze 
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zaznamenala jedinečný úspěch v případě svržení Tálibánu, který je přičítán 

především tzv. afghánskému modelu intervence, spoléhajícímu na letecké síly, na 

americké speciální operační síly a domácí vojenskou podporu (Suhrke 2008: 215). 

Na stranu mezinárodní koalice se totiž přidalo opoziční uskupení Severní aliance, 

jehož boj proti Tálibánu, který je možný sledovat od nástupu Tálibánu k moci, 

představuje další konfliktní linii. Především zásluhou Severní aliance proběhlo 

svržení vlády tak snadno.  

 

První fáze války v Afghánistánu se NATO nezúčastnilo z důvodů, které 

jsou popsány jinde v této práci. Nicméně jednotlivé státy NATO se účastnily 

intervence pod nálepkou koalice „ochotných“. Bonnská dohoda z roku 2001 zřídila 

prozatímní afghánskou autoritu a nastínila principy nastartování demokratizačního 

procesu v Afghánistánu a roli mezinárodní koalice v tomto procesu23. Před 

Spojenými státy a koalicí „ochotných“ se tak rýsoval další neméně důležitý a jak se 

ukázalo nejnáročnější úkol, a to post-konfliktní rekonstrukce Afghánistánu. Další 

postup proti Al-Káidě se však ukázal být mnohem náročnějším úkolem, na který 

afghánský model neplatil. Ukázalo se, že v obtížně přístupném hornatém 

afghánském terénu se skrývají nejen stoupenci Al-Káidy a Tálibánu, ale i zapřisáhlí 

odpůrci zahraničních jednotek. Boj s povstalci se tak stal jednou z největších 

překážek rekonstrukčnímu úsilí mezinárodních jednotek na území Afghánistánu a 

zatáhl je do podobné situace, v jaké se nacházeli sovětští vojáci o 20 let dříve.  

Konflikt již od počátku nabýval internacionalizované podoby, ať už formou 

intervence - mezinárodní koalice, nebo zapojením jednotek OSN. Jednotky ISAF 

(International Security Assistance Force) byly vytvořeny na bázi Bonnské dohody 

jako mezinárodní síly s mandátem OSN s cílem poskytovat bezpečnost v Kábulu a 

jeho okolí. Nejprve podléhaly velení Velké Británie, později Turecka a předtím než 

jejich velení převzalo NATO, společnými silami Německa a Nizozemí (Gärtner 

2004: 6). Severoatlantická aliance je v konfliktu přímo zapojena od srpna 2003, 

kdy jednotky ISAF přešly oficiálně pod velení NATO. Již předtím se však státy 

NATO podíleli svým příspěvkem na více než 90% těchto jednotek (Gärtner 2004: 

                                                                                                                                                                 
výsledkem událostí po roce 2001, nýbrž také nestability Afghánistánu před rokem 2001, která 
potažmo vedla k tomu, že se země stala atraktivní pro různé teroristické skupiny.  
23 http://www.crisisgroup.org/en/key-issues/research-resources/conflict-histories/afghanistan.aspx 
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6). Od roku 2004 jsou jednotky ISAF strukturovány do malých vojensko-civilních 

týmů (PRT – Provincial Reconstruction Team). Závazek NATO vůči Afghánistánu 

je vyjádřen v Berlínské dohodě z roku 2004, která zavazuje NATO zůstat 

v Afghánistánu, dokud nebudou afghánské bezpečnostní složky dostatečně 

ustavené a akceschopné (Sperling, Weber 2009: 502). Strategie NATO týkající se 

Afghánistánu byla dohodnuta v roce 2008 na summitu v Bukurešti24. V zásadě se 

tato strategie opírá o čtyři principy: pevný a sdílený/společný dlouhodobý závazek, 

podpora afghánskému vedení a postupné přebírání odpovědnosti Afghánci, 

komplexní přístup mezinárodního společenství a sladění vojenského a civilního 

úsilí zvýšená spolupráce a zapojení sousedních zemí, zejména Pákistánu25.  

 

 Ačkoli boje na území Afghánistánu přetrvávají a počet obětí se oproti 

loňskému roku zvýšil, většina koaličních partnerů plánuje odchod, v co nejkratší 

době26. Na Lisabonském summitu v listopadu 2010 bylo dosaženo konsenzu na 

postupném stahování vojsk NATO z Afghánistánu a předání odpovědnosti za 

zajištění bezpečnosti do rukou samotných Afghánců do roku 2014. Provinční 

rekonstrukční týmy jsou vystaveny hned několika problémům pramenících 

z komplexní podoby konfliktu. Podle principů Bonnské dohody, která stanovila 

pravidla pro demokratizaci  Afghánistánu, se země stala demokratickou, již v roce 

2005 sepsáním ústavy a zvolením prezidenta a parlamentu (Tadjbakhsh, 

Schoiswohl 2008: 256). Jenomže volby byly doprovázeny teroristickými útoky, 

exekutiva s legislativou spolu neúnavně soupeří o moc a existence paralelních 

soudních struktur brání výkonu spravedlnosti. Velkou překážkou je také 

neexistence usmíření mezi soupeřícími skupinami afghánské společnosti 

(Tadjbakhsh, Schoiswohl 2008: 261). Pro koaliční vojska představovala od počátku 

obrovský problém nedůvěra či dokonce odpor afghánského obyvatelstva vůči cizím 

okupantům.  Pákistán se stal útočištěm nejen pro představitele Talibanu a Al 

Kajdy, ale z afghánsko-pákistánských pohraničních oblastí se stalo centrum vedení 

povstaleckého boje. Vůdci Talibanu jsou usazeni převážně v Pákistánu 

                                                           
24 Comprehensive Strategic Political Military Plan 
25http://www.mzv.cz/nato.brussels/cz/aktualni_tema_afghanistan/role_nato_a_isaf_v_afghanistanu.
html 
26 http://www.crisisgroup.org/en/key-issues/research-resources/conflict-histories/afghanistan.aspx 
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(Dorronsoro 2009: 30), a tedy mezinárodní koalice na ně nemůže zaútočit, aniž by 

překročila pákistánské hranice a riskovala tak konflikt i na území Pákistánu.  

 

Nasazení NATO v Afghánistánu tedy nehraje vůdčí úlohu v boji proti 

terorismu, neboť se potýká se snahou o stabilizaci situace v Afghánistánu natolik, 

že na přímé operace proti teroristům mu již nezbývají síly a jednotky ISAF nemají 

potřebný mandát. Spíše můžeme jeho roli označit za podpůrnou úlohu boji proti 

terorismu, který vedou Spojené státy. Přestože mandát ISAF není přímo spojen 

s bojem proti terorismu, ale spíše s postkonfliktní rekonstrukcí Afghánistánu, 

v rovině antiterorismu tato mise znamená přínos pro boj s terorismem. Genreální 

tajemník NATO v roce 2004 prohlásil, že Afghánistán je pro NATO nejvyšší 

prioritou a že „pokud chceme vyhrát válku proti terorismu, musíme nejprve vyhrát 

mír v Afghánistánu“ (Walker 2006: 177). 

 

Otázkou však zůstává, do jaké míry by v případě předpokládaného 

předčasného odchodu byla mise schopna naplnit své antiteroristické cíle, tedy 

stabilizovat zemi a vytvořit neatraktivní prostředí pro teroristy. Odpověď na tuto 

otázku však nepřísluší této práci. Podstatné pro tuto práci je, jakým způsobem 

vnímají a interpretují misi v Afghánistánu konkrétní přispěvatelé do těchto misí, 

tedy členské státy NATO. Následující kapitola bude tedy věnována analýzám 

diskurzu vybraných států ve vztahu k boji proti terorismu v rámci NATO obecně a 

jejich postoji k protiteroristickým aktivitám NATO konkrétněji.  
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5 Protiteroristické aktivity NATO v diskurzu 

vybraných členských států 

 

Vliv hrozby terorismu se projevil také v diskurzu o společných hodnotách a 

společné identitě NATO. Kolektivní identita NATO se stala ústřední při hledání 

odpovědi na hrozbu terorismu na půdě Severoatlantické aliance. Podle Lorda 

Robertsona se „svět po 11. září velmi změnil, ale pouta, která váží 19 národů 

NATO k sobě ne, protože tohle je aliance postavěná na sdílených principech a ne 

tom, jak se komu hodí, na trvalých hodnotách, a ne na osobním prospěchu“27. 

Diskurzivní analýza odhalí postoje k boji proti terorismu a k roli Aliance v tomto 

boji, stejně jako význam kolektivní identity NATO pro členské země. Předmětem 

výzkumu bude podoba vnímání a rozpoznání terorismu jako hrozby po 11. září 

2001 v členských zemích. Významnou součástí této kapitoly bude otázka, zda i 

přes neshody, které vznikly mezi spojenci ohledně „války proti terorismu“ se stal 

boj proti terorismu společným jmenovatelem obranného strategického plánování 

jednotlivých spojenců po 11. září 2001. 

 

Debaty ohledně smyslu existence Severoatlantické Aliance, které provázely 

konec studené války, se znovu rozhořely po 11. září 2001. Mnozí zastávali názor, 

že NATO postrádá prostředky pro boj s terorismem, ačkoli jejich nezbytnost byla 

rozpoznána již ve Strategické koncepci z roku 1999 (Moore 2008: 33). Avšak 

okamžité reakce spojenců na teroristické útoky z 11. září 2001na americkém území 

jednoznačně projevovaly solidaritu Spojeným státům a podporu odvetné akce. 

Ihned po invokaci článku 5, přistoupilo NATO k jeho implementaci: sdílením 

zpravodajství, zvýšením bezpečnosti zařízení Spojených států na svém území, 

zpřístupněním svých přístavů a leteckých základen Spojeným státům pro 

protiteroristické operace nebo vysláním letounů vzdušného systému varování a 

řízení AWACS28, aby střežily východní pobřeží Spojených států (Kaplan 2004: 

135). Přesto se vyskytly debaty o roli NATO v odpovědi na 11. září a obecně v boji 

                                                           
27 http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_19849.html  
28 Airborne Warning and Control System 
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proti terorismu, jenž se od počátku profiloval jako odvetná akce pod velením 

Spojených států a spojenců, které si vybrali právě Spojené státy, nehledě na 

závazky v rámci bezpečnostních smluv. Oblíbeným tématem NATO skeptiků je 

roztržka, ve které se ocitly členské státy NATO záhy po 11. září. Nedlouho po 

invokaci článku 5 se vyskytly zásadní rozdíly v pohledu na jeho implementaci, 

když Spojené státy odmítly zapojení NATO do klíčových operací v Afghánistánu. 

Bushova administrativa se spokojila s pomocí vybraných evropských spojenců, 

s nimiž se dohodla bilaterálně, nikoli skrze NATO. Teprve když v roce 2003 začaly 

Spojené státy být více vtahovány do konfliktu v Iráku, převzalo NATO velení mise 

v Afghánistánu. Pro Spojené státy to navíc znamenalo možnost stáhnout se z méně 

rizikových oblastí Afghánistánu a soustředit se na pátrání po členech Al-Káidy 

s Usámou bin Ládinem v čele (Walker 2006: 172-3). Rozdílné představy mezi 

spojenci na obou stranách Atlantiku o míře zapojení aliančních struktur do boje 

proti terorismu daly vzniknout pochybnostem o významu Aliance pro Spojené 

státy. Existují však i opačné názory, totiž že Spojené státy a evropští spojenci si 

jsou po 11. září mnohem blíže. Ačkoli se rozcházejí v názoru na použití 

konkrétních prostředků, jejich cíl je stejný a NATO zůstává ústředním bodem 

jejich bezpečnostní politiky. “Jednoduše řečeno, zdá se, že neexistuje lepší 

alternativa než NATO jak pro americké, tak pro evropské politiky, kteří doufají ve 

společnou konstruktivní práci v boji proti společné hrozbě globálního terorismu“ 

(Walker 2006: 170).  

 

Ve spojitosti s plánovanou invazí Spojených států do Iráku zablokovaly 

Německo, Francie a Belgie alianční podporu Turecku, které o ni zažádalo na 

základě článku 4 Washingtonské smlouvy29. Turecko se obávalo možnosti 

raketového útoku ze strany Iráku na svém území. Toto jednání je možno vnímat 

tak, že tyto evropské země jednoznačně necítili ohrožení ze strany Iráku natolik 

intenzivně, aby jako v případě Afghánistánu nabídli svou pomoc (Gärtner 2004: 3-

4). Nicméně je také možno vnímat tuto jako obranu před nebezpečným 

precedentem na půdě organizace kolektivní obrany. Když se zamyslíme nad 

                                                           
29

 Článek 4 : Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich 
bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany 
(viz Příloha1) 



 

45 

 

legálními důsledky převzetí preemptivní strategie do agendy NATO, zjistíme, že 

by to znamenalo definitivní rozklad základního principu Washingtonské smlouvy 

(Gärtner 2004: 5). Podle článku 5 se členské státy zavazují k vzájemné pomoci při 

případném útoku ze strany třetího státu, ale preempce neguje potřebu předchozího 

útoku. V případě Iráku na rozdíl od Afghánistánu nedošlo k žádnému přímému 

aktu agrese na území kteréhokoli členského státu Aliance.  

Zda zmíněné protichůdné reakce spojenců na boj proti terorismu znamenají 

závažnou hrozbu kolektivní identitě Aliance, ukáže diskursivní analýza vybraných 

členských zemí. Výběr států pro tuto analýzu je ovlivněn snahou o zařazení starých 

i nových členů Aliance. Staré členské státy, tedy státy stojící u zrodu 

Severoatlantické aliance, jsou zastoupeny na podporu argumentu existence 

kolektivní identity NATO ještě před obdobím, jímž se zabývá tato práce. Zařazení 

nových členů Aliance pak demonstruje, jakým způsobem byla společná identita 

NATO přijata za vlastní bývalými nepřáteli z východního bloku. Dále se výběr 

států řídil snahou o reprezentativní zastoupení malých a velkých států a 

zastoupením různých postojů ke spolupráci v rámci Aliance. Klíčovým hráčem v 

celém procesu jsou jednoznačně Spojené státy americké. Analýza jejich diskurzu 

bude proto pro práci nezbytná, a navíc pomůže odhalit, do jak míry bylo NATO 

ovlivněno právě protiteroristickými opatřeními ze strany USA a jejich „válkou 

proti terorismu“. Francie a Velká Británie zastupují zakládající členské státy, které 

zároveň mají velmi rozdílný vztah vůči Spojeným státům americkým a tedy i 

rozdílný názor na podobu transatlantického svazku jako takového. Případ Francie 

je navíc specifický tím, že Francie více než čtyřicet let nebyla přítomna ve 

vojenských strukturách Aliance. Česká republika a Polsko budou zastupovat státy 

bývalého Varšavského paktu, které se po rozpadu paktu aktivně snažily o zapojení 

do transatlantických bezpečnostních struktur a navíc reprezentují dichotomii 

malý/velký stát. 

5.1 Spojené státy americké 

Vztah Severoatlantické aliance a Spojených států amerických je často 

vnímán v kontextu výjimečného poválečného mezinárodního postavení Spojených 

států. Tedy Aliance jako nástroj sloužící Spojeným státům k prosazování vlastních 

zájmů, nebo Aliance jako nástroj evropských spojenců k udržení bezpečnostní 
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záruky Spojených států na evropském kontinentu. Nutno podotknout, že alianční 

diskurs ze strany Spojených států často hovoří o nutnost zvýšení výdajů na obranu 

na straně evropských spojenců. Po 2. světové válce, kdy se Evropa vzpamatovávala 

z válečného běsnění, byla větší angažovanost po všech stránkách silnějších 

Spojených států odůvodnitelná. Ale „proč by měly Spojené státy nadále nést na 

svých bedrech náklady na obranu Evropy, když většina spojenců se nejen zotavila 

z devastace 2. světové války, ale dosáhla úrovně prosperity, která by jim měla 

umožnit sejmout něco z tohoto břemena ze zad transatlantického partnera“ (Kaplan 

2004: 50). Zejména s koncem studené války, kdy se namísto jedné hrozby 

v podobě Sovětského svazu, objevily nové hrozby a zdroje nestability ohrožující 

zájmy Spojených států, začala se evropská nedostatečnost ve vojenských 

kapacitách projevovat naplno (viz kapitola 2).  

 

Při analýze boje proti terorismu na půdě Severoatlantické aliance zabírají 

Spojené státy zvláštní místo, neboť to byly právě ony, kdo započal rozsáhlou a 

celosvětovou kampaň proti terorismu. Odpověď americké administrativy na útoky 

z 11. září 2001 přišla velmi záhy a již 12. září prezident Bush deklaroval „válku 

proti teroru“ (Hallams 2010: 1). Diskurs se zaměřoval především na ospravedlnění 

této války nezbytností obrany určitých hodnot, které byly ohroženy teroristickými 

útoky. „Ve válce proti terorismu nikdy nezapomeneme, že bojujeme hlavně za naše 

demokratické hodnoty a způsob života“ (The NSS of USA 2002: 7). Jak řekl 

prezident Bush, Spojené státy nevnímají tento boj jen jako svůj boj, nýbrž boj 

celého civilizovaného světa. Jako takový si vyžaduje podporu celého světa, tedy ne 

jen členských států NATO. Bush výslovně vyzývá každý národ k zapojení se 

do války proti terorismu30. Američané na rozdíl od svých evropských spojenců (viz 

další podkapitoly) více zdůrazňují svazky založené na společných hodnotách i 

s jinými státy než pouze se státy NATO. Za své mluví na příklad výrok prezidenta 

Bushe z jeho projevu v americké vojenské akademii ve Westpointu z roku 2002: 

„Velké mocnosti jsou dnes stále více sjednoceny společnými hodnotami místo 

toho, aby byly rozděleny střetávajícími se ideologiemi. Spojené státy, Japonsko a 
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naši pacifičtí přátelé, a nyní celá Evropa sdílí hluboký závazek k lidské svobodě, 

ukotvený v silných aliancích jako je NATO“31.  

 

Role NATO ve „válce proti terorismu“ a vnímání této role ze strany 

Spojených států, je velice rozporuplná. Navzdory tomu, že spojenci z NATO téměř 

okamžitě aktivovali článek 5 Washingtonské smlouvy a vyjádřili svou ochotu a 

připravenost postavit se po bok Spojených států v této válce, Spojené státy zvolily 

jinou cestu. Válku proti terorismu charakterizuje americké vůdcovství, které 

spoléhá na ad-hoc vytvořené koalice. Upřednostňování ad-hoc koalicí ve válce 

proti terorismu podle Hallams pramení z frustrace, kterou Spojené státy zažily 

během dvou intervencí na Balkáně v devadesátých letech, které vedlo NATO a 

které se vyznačovaly nedostatkem vojenských kapacit na straně evropských 

spojenců. Americká administrativa měla tendenci vnímat NATO jako neefektivní a 

těžkopádnou alianci, ale i přesto zůstala do značné míry věrná svým spojencům 

prosazujíc transformaci aliance a NATO zapojené do zásadních operací 

v Afghánistánu (Hallams 2010: 2). Počáteční liknavost Spojených států využít pro 

svůj boj proti terorismu kapacity NATO vedla mnohé k přesvědčení, že „NATO se 

mění z organizace kolektivní obrany na vojenskou skříňku na nářadí pro koalice 

ochotných“ (Gärtner 2004: 5).  

 

Diskurz Spojených států ohledně role Aliance v boji proti terorismu naopak 

uznává významný příspěvek spojenců v boji proti terorismu. Prezident Bush po 

bilaterální schůzce s generálním tajemníkem NATO v roce 2002 prohlásil, že od 

11. září se NATO stalo opevněním v boji proti terorismu. Podle Bushe podpora 

Spojeným státům ze strany států NATO se neomezuje jen na slova, ale je 

doprovázena konkrétními činy. Ve své válce proti terorismu budou Spojené státy 

blíže konzultovat se svými spojenci, ovšem NATO musí vyvinout kapacity pro 

hrozby nového tisíciletí32. Podobně se vyjádřil i americký ministr zahraničí Colin 

Powell totiž, že svět se změnil a NATO zareagovalo dramaticky. Když mluví o boji 

proti terorismu v rámci NATO, odkazuje především k článku 3 Washingtonské 
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smlouvy33 a k širší roli NATO v zabezpečení stability v euroatlantickém prostoru. 

Popírá představu, že by NATO bylo ve válce proti terorismu na okraji, protože tu 

bylo od počátku s nabídkou svých kapacit. Američané tak měli „možnost, 

příjemnou možnost, vybrat si z menu, které bylo poskytnuto a ze všech kapacit, 

které nám byli zpřístupněny NATO“ 34. Upozorňuje také, že invokace článku 5 

nepředpokládá kolektivní akci celé Aliance. Nástupce Colina Powella ve funkci 

ministra zahraničí Bushovy administrativy Donald Rumsfeld na tiskové konference 

v červnu 2002 poděkoval spojencům za jejich „širokou a pohotovou a efektivní 

podporu v globální válce proti terorismu“. Dále mluvil o klíčové úloze NATO pro 

úspěch Spojených států ve válce proti terorismu. Ocenil především výhody 

dlouholetých zkušeností společného plánování a společného výcviku v rámci 

Aliance při vedení operace „Trvalá svoboda“ v Afghánistánu35. 

 

Národní bezpečnostní strategie Spojených států amerických, vydaná 

Bushovou administrativou v roce 2002, představuje odpověď na útoky z 11. září. 

V předmluvě prezidenta Bushe stojí závazek k obraně míru bojem proti teroristům 

a tyranům. Jako strategii tohoto boje představuje zásah proti této hrozbě dříve, než 

se stačí plně vyvinout a zformovat. „Jediný způsob jak porazit terorismus jako 

hrozbu našemu způsobu života, je zastavit ho, eliminovat a zničit jeho kořeny“36. 

Tímto přístupem se Národní bezpečnostní strategie Spojených států ovšem zcela 

vymyká chápání bezpečnostní strategie na půdě Severoatlantické aliance, jejímž 

principem je akce jako odpověď na útok či krizi.  

 

Ve svém boji proti terorismu Spojené státy podle této strategie posílí aliance 

k poražení globálního terorismu a budou usilovat o zabránění útoků proti sobě a 

svým přátelům. Mluví se zde také o snaze prosazovat nové mezinárodní svazky a 

novou definici již existujících svazků, které by fungovaly efektivněji tváří v tvář 

novým hrozbám (The NSS of USA 2002: 7). Důležité je pro Spojené státy 

především rozšíření Aliance o nové členy k “zajištění bezpečnosti od Baltského po 

                                                           
33 Článek 3 se týká udržování a rozvíjení kapacit proti případnému ozbrojenému útoku. 
34 http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_18938.htm 
35 http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_19772.htm 
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Černé moře” a posílení vztahu s Ruskem, „abychom mohli konečně a navždy 

odstranit rozdělení, která jsou přežitky předchozí éry“37. 

 

Pasáž věnovaná NATO hovoří o tom, že útoky na Spojené státy znamenaly 

také útok na Alianci a že ta si uchovává svou ústřední roli v kolektivní obraně 

„transatlantické aliance demokracií“, nicméně je nutné přikročit k řadě reforem a 

adaptovat se na nové podmínky. Z tohoto důvodu Spojené státy podporují rozšíření 

Aliance o další země podílející se na obraně a rozšiřující společný zájem, zajištění 

přiměřeného příspěvku k silám NATO mezi členy, vyvinout lepší plánovací proces 

pro tyto příspěvky v nadnárodních silách, využití technologické a ekonomické 

převahy k transformaci vojenských sil NATO, zefektivněné velitelských struktur a 

zachování i při zmíněné transformaci schopnosti spolupracovat jako spojenci. 

Pokud NATO podstoupí potřebné reformy založené na těchto jednotlivých krocích, 

„odměnou bude partnerství tak ústřední bezpečnosti a zájmům svých členů jako 

v případě studené války...zachováme společnou perspektivu na hrozby našim 

společnostem…“ (The NSS of US 2002: 26).  

 

5.2 Francie 

Francie jakožto zakládající země Severoatlantické aliance je na jedné straně 

silně ovlivněná transatlantickým étosem, avšak na straně druhé se v průběhu 20. 

století mnohokrát projevila jako značně váhavý či dokonce problematický 

spojenec. Negativní postoj Francie vůči směřování Severoatlantické aliance se 

formoval za vlády prezidenta de Gaulla, jenž zásadně odmítal ústřední roli 

Spojených států v Alianci a jejich převažující vliv na určování bezpečnostní 

strategie. Podle Kaplana bylo pro de Gaulla pouze otázkou času, kdy stáhne Francii 

z Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE). Když se de Gaullovi 

nepodařilo prosadit rozhodující roli Francie na půdě Severoatlantické aliance na 

úkor rozhodování konsenzem, obrátil svou pozornost na budování jaderné 

nezávislosti Francie (Kaplan 2004: 31-32). Přesvědčení o nezbytnosti vytváření 

nezávislé zahraničně- bezpečnostní politiky zůstalo vetknuto francouzské politice 
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po zbytek studené války. Přestože Francie v šedesátých letech opustila vojenské 

struktury Aliance, nejednalo se o nepřátelský akt a ani takto nebyl francouzský 

krok vnímán ze strany ostatních spojenců. Spojenci byli francouzským jednáním 

snad rozčarováni, ale nikdy neprosazovali potrestání či snad dokonce „vyloučení“ 

Francie z Aliance. Francie zůstala členem Aliance a nechala nadále svůj vzdušný 

prostor otevřený pro vzdušné síly NATO (Kaplan 2004: 34). Ani konec de 

Gaullova prezidentského období a s ním související změna zahraniční politiky, ani 

konec bipolárního konfliktu neznamenal pro Francii dostatečně silnou motivaci pro 

plnohodnotný návrat do Aliance.  

 

Navzdory tomu, že se Francie na počátku devadesátých let dvacátého století 

nenavrátila do vojenských struktur, zapojila se do zásahů a operací NATO v Bosně 

a v Kosovu. Avšak i nadále byla v centru francouzské bezpečnostní politiky snaha 

o nezávislost na Spojených státech, jež začala stále více nabývat podobu podpory 

společné evropské bezpečnostní a obranné politiky na půdě Evropské unie. Již 

francouzský prezident v letech 1995-2007 Jacques Chirac nastavil linii směřování 

zahraniční politiky Francie směrem k pozici lídra v Evropské unii ve snaze vytvořit 

z EU centrum moci rovnající se moci Spojených států. Vzhledem k tomu, že 

Francie nebyla schopná v polovině devadesátých let získat na svou stranu 

dostatečně silného spojence v podobě Německa k vybudování společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU, soustředil se Chirac na posílení evropského prvku 

v rámci NATO a zaměřil se tedy na prosazování renovace Aliance (Mattox, 

Rachwald 2001: 56-57). Paradoxně tedy Francie stojící mimo vojenské struktury 

silně prosazovala transformaci, která byla nezbytná pro efektivní fungování 

Aliance po skončení studené války.   

 

Významná změna postoje Francie nastala po té, co do prezidentského úřadu 

nastoupil Nicolas Sarkozy. Na začátku svého prezidentského období nastartoval 

Sarkozy reformy obranné politiky Francie dotýkající se samozřejmě i 

Severoatlantické Aliance. Jeho hlavním cílem bylo znovu nastartovat obrannou 

politiku Evropské unie a zároveň přehodnotit vztahy Francie se Severoatlantickou 

aliancí. Sarkozyho představa vyjadřovala přesvědčení, že „silnější Evropa vytvoří 

silnější a důvěryhodnější Alianci, ve které Evropané převezmou plnou 
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odpovědnost“38. Propagace evropského pilíře Severoatlantické aliance se tak stala 

hlavním rysem francouzské politiky vůči NATO. Sarkozy zdůrazňuje, že NATO 

není pouze aliance se Spojenými státy, nýbrž „aliance mezi evropskými národy“39.  

A protože evropští partneři jsou téměř všichni členy NATO, není důvod, aby 

Francie stála mimo vojenské struktury a proto právě Sarkozy přivádí Francii zpět 

do Aliance.  

 

Francouzský diskurs ohledně Severoatlantické aliance je tedy prodchnut 

ideály o nezávislosti francouzské bezpečnostní politiky a vírou v nutnost 

nastartování efektivní evropské obranné politiky.  Zároveň však Francie zdůrazňuje 

svou nezpochybnitelnou roli při vzniku NATO i po celou jeho historii. Ačkoli 

nebyla součástí vojenských struktur NATO po desítky let, Francie trvá na tom, že 

nikdy NATO neopustila. Účast Francie na operacích NATO v Bosně a 

Hercegovině na začátku devadesátých let umožnila opětovné prohlubování vztahů s 

vojenskými strukturami NATO. Například znovu se zapojila do Vojenského 

výboru již v roce 1996 40. „Pozice Francie se vyvíjela od roku 1994 ve smyslu 

rostoucí přítomnosti ve všech spojeneckých strukturách a významnému příspěvku 

k rozhodným operacím v rámci Atlantické aliance“ (Le livre blanc 2008: 108). 

 

Reakce Francie na teroristické útoky z 11. září 2001 snad nejlépe vystihuje 

úvodník francouzského deníku Le Monde ze 13. září 2001 nazvaný Nous sommes 

tous Américains41, tedy všichni jsme Američané. V reakci na 11. září francouzský 

ministr zahraničí Hubert Védrine na zasedání Severoatlantické rady ujistil členské 

země o přirozené francouzské solidaritě s americkými spojenci a svou podporu 

odvetné akci proti tvůrcům teroristických útokům v Afghánistánu. Tato podpora 

nabrala také konkrétní podobu v rámci NATO, když Francie uvolnila své AWACS 
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 http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/defence-security_7355/french-
defence_3448/international-organization-in-europe_2482/nato_2095/france-and-
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defence_3448/international-organization-in-europe_2482/nato_2095/france-and-
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z Balkánu ke sledování amerického území42. Navíc se Francie se aktivně zapojila 

do vojenské modernizace NATO, která se započala Pražským summitem. Jak 

prohlásila francouzská ministryně obrany Michèle Alliot-Marie v roce 2006 

Francie je hlavním aktérem v procesu modernizace NATO. Zároveň znovu 

potvrdila, že ”zapojení Francie v atlantické Alianci nikdy nepřestalo být zapojením 

pevným, spolehlivým a věrným”43. Ve svém článku pro Washington Times z 20. 

října 2006 francouzská ministryně obrany potvrdila roli Franci v podpoře 

transformace NATO. Konkrétně mluví o roli Francie na Summitu v Rize při 

zajištění upevnění postavení aliance ve světě, který se stal nejistým, pokud ne 

přímo nebezpečným44.  Alliot-Marie zdůraznila, že Francie je zakládajícím členem 

NATO a také významně přispívá k operacím, čímž „ukazuje svou víru v užitečnost 

vojenské aliance mezi Evropou a Severní Amerikou v zachovávání našich 

společných hodnot a zájmů“.  Přes veškerou víru ve společnou identitu zemí 

NATO nástupce francouzské ministryně zahraničí Bernard Kouchner ve svém 

článku pro francouzský deník Le Monde zdůrazňuje nezávislost Francie navzdory 

plnému začlenění do struktur Aliance. „ Zůstaneme věrni sami sobě“ (Kouchner 

2009). A věrná svým principům si Francie také klade určité podmínky pro své 

plnohodnotné zapojení do struktur Severoatlantické aliance. Sblížení s velitelskými 

strukturami vyžaduje respektování principů francouzské obranné politiky, kdy 

participace neznamená automatický příspěvek Francie všem aliančním operacím. 

Francie si ponechává svobodu posouzení a autonomního rozhodování za všech 

okolností. Jaderné kapacity Francie zůstanou nezávislé na strukturách Aliance a 

stejně tak si ponechává právo rozhodnout o nasazení francouzských konvenčních 

sil, které nesmí být nasazeny trvale pod velením NATO v době míru (Le livre blanc 

2008: 110). 

 

Navzdory počátečnímu negativnímu postoji vůči americké „válce proti 

teroru“ Francie rozpoznává v mezinárodním terorismu jednu z největších hrozeb 

současnosti. Francie deklaruje, že bude bojovat proti terorismu se svými partnery 

                                                           
42 http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_18945.htm 
43 http://www.rpfrance-otan.org/spip.php?article401 
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pod záštitou OSN, v rámci EU a G8 a v rámci regionální spolupráce45. Hloubku 

tohoto poznání vyjadřují například výroky, že „terorismus se šíří sužujícím 

způsobem“46 či že „terorismus překročil historický práh“ (Le livre blanc 2008: 27). 

Bezprostřední hrozba v podobě teroristického útoku smazává rozdíl mezi vnitřní a 

vnější bezpečností a tedy novou bezpečnostní strategii a proto a také s nástupem 

nového prezidenta do úřadu byla v roce 2008 zpracována Bílá kniha obrany. Ta 

přikládá vysokou pravděpodobnost možnosti teroristického útoku na evropském 

území s užitím nekonvenčních prostředků (Le livre blanc 2008 : 39). Podle nové 

francouzské Bílé knihy obrany je Francie v současnosti vystavena diametrálně 

odlišným hrozbám, než jakým čelila v minulosti. Tyto současné výzvy vyžadují 

kolektivní a koordinovanou odpověď, protože Francie utváří společný osud se 

svými evropskými partnery a našimi spojenci“, se kterými Francie sdílí vnímání 

těchto hrozeb, kteří jí poskytnou pomoc v případě agrese a protože „společně jsme 

silnější“47.  

 

Ačkoli Francie dlouho otálela s návratem, zůstávala důležitým členem 

Aliance a stala se významným aktérem v rámci mezinárodních jednotek ISAF v 

Afghánistánu i pod velením NATO48. Rozhodnutí vrátit se zpět do vojenských 

struktur NATO s největší pravděpodobností ovlivnilo přesvědčení, že „odmítnutím 

odpovědnosti čelit novým hrozbám by Francie nebyla nevěrná jen svým 

spojencům…ale zejména sama sobě, své velikosti a poslání“, a proto se jedná „o 

volbu, která angažuje identitu naší země…volba aliance a hodnot“ (Kouchner 

2009). 
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5.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

Během studené války bylo Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska49 významným hráčem v NATO i mimo něj, na obranu vydávalo procentuálně 

větší část hrubého domácího produktu než jakákoli jiná evropská země, velice brzy 

se stala jadernou mocností a měla bezpečnostní závazky i mimo NATO (Mattox, 

Rachwald 2001: 75). Navzdory svému postavení byla Velká Británie od založení 

Severoatlantické aliance nejloajálnějším spojencem Spojených států, snad kromě 

suezské krize. Loajalita Velké Británie se odrazila i v reakci na 11. září 2001, kdy 

ministerský předseda Tony Blair snad ještě razantněji než americký prezident trval 

na vedení rozsáhlé války proti Talibanu v Afghánistánu (Kaplan 2004: 135).  

 

 Okamžitě po teroristických útocích projevila Velká Británie solidaritu se 

Spojenými státy a Tony Blair ve svém projevu označil masový terorismus za nové 

zlo, proti kterému „demokracie tohoto světa se budou muset spojit, společně 

bojovat a vymazat toto zlo zcela z našeho světa“50. V projevu z 12. září 2001, ve 

kterém Blair ohlašuje zvláštní svolání parlamentu z důvodu prodiskutování otázek, 

které vyvstaly z teroristických útoků předešlého dne, označuje tyto útoky za útok 

proti samotné podstatě demokracie. Nejedná se pouze o útok na Spojené státy, 

nýbrž útok na celý svět, jenž vyžaduje spojené úsilí při výkonu spravedlnosti51. 

Zřejmě díky velmi úzkému vztahu mezi oběma zeměmi se britská rétorika ohledně 

zodpovědnosti celého světa za potrestání zločinů teroristů značně shoduje 

s rétorikou americké administrativy.  

 

 Hrozba terorismu, která byla nahlížena z jiného úhlu po 11. září je i 

v případě Velké Británie považována za „kvalitativně a kvantitativně závažnější 

než teroristické hrozby, kterým jsme čelili v minulosti, a pravděpodobně přetrvá 

mnoho let” (The NSS of UK 2008: 11). V roce 2002 byla strategická koncepce 

Velké Británie obohacena o novou kapitolu zabývající se hrozbou terorismu. 
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Jednalo se o odpověď britského ministerstva obrany na teroristické útoky z 11. září 

2001, které podle ní ukázaly, že terorismus jako jedna z možných asymetrických 

hrozeb, které mohou být použity nepřítelem, má nyní strategický účinek (A new 

chapter 2002: 7). NATO stejně jako OSN a EU jsou klíčové spojenecké organizace 

pro Velkou Británii, které umožňují nadnárodní spolupráci v boji proti terorismu. 

Všechny tyto organizace po 11. září jednaly „s vervou“ a všechny budou hrát 

významnou roli i v budoucnu (A new chapter 2002: 21).  Na půdě těchto organizací 

se Velká Británie zavazuje k boji proti terorismu s odkazem na společné hodnoty a 

dědictví jako zdroje jednoty a síly52. 

 

Podle britské bezpečnostní strategie z roku 2008 zůstává kolektivní akce 

nejefektivnějším způsobem snížení rizika hrozeb, kterým jsme nuceni 

v současnosti čelit. Ale zároveň uznává příležitostnou vyšší efektivitu při použití ad 

hoc koalicí a bilaterálních vztahů, které jsou flexibilnější a vztahu se Spojenými 

státy přiznává nejvyšší důležitost (The NSS of UK 2008: 7-8). Velká Británie také 

přistupuje kladně k partnerství NATO a Ruska, jež podle Blairových slov spojuje 

společná hrozba mezinárodního terorismu a společný zájem nastolit pořádek a 

stabilitu d Balkánu po Afghánistán53. 

 

V koncepci vypracována strategie boje proti terorismu, spočívající na 

čtyřech cílech: zastavení teroristických útoků, posílení ochrany pře útoky, snížení 

účinku útoků, zabránit, aby se obyvatelé stávali teroristy nebo podporovali násilný 

extremismus. Role NATO je zdůrazněna u prvního cíle, tedy ve sdílení informací 

jako prevence připravovaných teroristických útoků a při vytváření kapacit a 

podpora v rámci NATO legitimní vládě Afghánistánu (The NSS of UK 2008: 25). 

Vyjádřeno je odhodlání vytvořit silnější NATO, jež by bylo schopno postavit se 

současným komplexním bezpečnostním výzvám a stavělo by na zkušenosti 

z Afghánistánu (The NSS of UK 2008: 49).  

 

Velká Británie podporuje a prosazuje rozšiřování NATO přijetí reforem, 

které jsou zapotřebí právě pro lepší adaptaci na nově vyvstalé hrozby spojené s 
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mezinárodním terorismem. Protože útoky z 11. září a jinde „poukázaly na hrozbu 

terorismu a zbraní hromadného ničení našim hodnotám a lidem“, s níž je nutné 

bojovat a „v tomto boji je odpovědnost NATO jasná“54.  Blair tak přímo spojuje 

nutnost transformovat NATO s hrozbou terorismu a nezbytností vytvoření kapacit 

v rámci NATO pro boj s ní.  

 

V revizi strategické obrany a bezpečnosti z roku 2010 je i nadále přiřazena 

boji s hrozbou terorismu nejvyšší priorita (Securing Britain 2010: 4). Přímo se v ní 

také mluví o nasazení britských jednotek pod vedením NATO v Afghánistánu za 

účelem vytvoření stabilního prostředí k zabránění zneužití afghánského území 

teroristickými organizacemi, které by plánovaly útoky na Spojené království nebo 

jeho spojence (Securing Britain 2010: 16). Britský závazek Alianci je stále mezi 

nejvyššími prioritami bezpečnostní strategie stejně jako podpora transformace 

NATO za účelem zvýšení akceschopnosti Aliance tváří v tvář novým 

bezpečnostním hrozbám. Role NATO je ve strategické koncepci z roku 2010 

identifikována, mezi pěti prioritami mezinárodního zapojení Velké Británie klíčové 

pro její budoucí bezpečnost, jako „základ naší obrany“ (Securing Britain 2010: 59-

61).  

5.4 Česká republika 

Po rozdělení Československa v roce 1993, deklarovala Česká republika plné 

členství v NATO a EU jako svůj hlavní národně-bezpečnostní cíl. Pro české 

politiky znamenal vstup do NATO „být součástí Západní civilizace a západních 

tradic“ (Kohl 2001: 149). Od roku 1994 Česká republika spolupracovala s NATO 

v rámci programu Partnerství pro mír, který sloužil především po přípravu 

kandidátů ze střední a východní Evropy na případný vstup do NATO. Poté, co se 

v roce 1999 Česká republika stala členem Aliance, začala budovat potřebné 

bezpečnostní kapacity a začala aktivně participovat na aliančních aktivitách. Podle 

Karla Kovandy, bývalého velvyslance České republiky při NATO byly české 

jednotky zastoupeny prakticky v každé operaci NATO kromě námořní 

protiteroristické operace Active Endeavour (Kovanda 2005).  
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 Zejména československý a později český prezident Václav Havel se 

zasazoval o přijetí postkomunistických zemí do Severoatlantické aliance. 

„Rozhodla-li se Aliance opět se otevřít novým evropským demokraciím, pak to 

znamená, že pro demokratický svět definitivně a reálně - nikoli tedy jen ve slovech 

- skončilo nepřirozené rozdělení Evropy“55. Havel spatřoval v NATO kromě 

záruky bezpečnosti České republiky především záruku návratu do struktur 

západních demokracií. „Jeho identita je, jak známo, zároveň kulturní, 

historická,‚hodnotová‘ nebo vznešeněji ‚civiliza ční‘, a zároveň geografická či 

přesněji: geograficko-strategická. NATO prostě sdružuje demokratické státy 

euroatlantického prostoru, tedy to, čemu se říká Západ“ (Havel 2002). 

 

V reakci na 11. září 2001 projevil český prezident Václav Havel svou 

solidaritu se Spojenými státy a prohlásil, že chápe teroristické útoky jako „útok na 

lidskou svobodu, jako útok na demokracii a domnívám se, že to je velké civilizační 

varování, které nás vyzývá k tomu, abychom maximálně zmobilizovali svou 

odpovědnost za tento svět“56. „Po 11. září je už snad každému zřejmé, že jediného, 

mocného a jasně lokalizovatelného strategického protivníka ("říši zla") už dávno 

vystřídal protivník snad ještě nebezpečnější: zlo velmi rozptýlené, těžko 

uchopitelné a zároveň velmi sofistikované, zlo, o němž bych se neodvážil říct, že 

tam či onde má svou říši, svůj střed či svou osu (i když jsou zajisté režimy, které 

mu slouží víc, než jiné)“ (Havel 2002). Prezident Havel vyjádřil absolutní podporu 

zásahu koalice vedených Spojenými státy proti Talibánu, jakožto ochranu 

civilizačních hodnot spojujících celý svět57. 

 

Bezpečnostní strategie České republiky z roku 2003 je založena na 

nedělitelnosti bezpečnosti České republiky a bezpečnosti transatlantické. „Pilířem 

kolektivní obrany je pro ČR NATO“ (BS ČR 2003: 5). V této strategii se ČR hlásí 

k závazku zvýšit své vojenské schopnosti v rámci posílení kapacit NATO. Mezi 

strategické zájmy podle této strategie patří „pevná transatlantická vazba v rámci 
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NATO“, partnerství a rozvíjení obranných schopností mezi NATO a EU a potírání 

mezinárodního terorismu (BS ČR 2003: 6-8).  

 

Strategickou koncepci NATO a Pražský summit, jenž vedl k vybudování Sil 

rychlého nasazení a k rozvoji obraných kapacit chápe Bezpečnostní strategie ČR 

jako „milníky při adaptaci NATO na nové výzvy-terorismus a šíření ZHN“ (BS ČR 

2003: 9). I Česká republika tedy vnímá mezinárodní terorismus jako hrozbu 

vyžadující transformaci Aliance, podobně jako země zmíněné výše. Obranná 

politika České republiky je formulována na základě a ve shodě se Strategickou 

koncepcí NATO. Důvody české inklinace považovat strategii NATO za 

směrodatnou pro svou vlastní strategii můžeme hledat v orientaci české zahraniční 

politiky na multilateralismus v mezinárodních otázkách (BS ČR 2003: 11). Ale 

také snahou ČR prokázat svou solidaritu se zeměmi NATO a své odhodlání být 

plnohodnotným členem Aliance, o jejíž členství tolik usilovala. 

 

Nová Bezpečnostní strategie České republiky z roku 2011zdůrazňuje 

prioritní roli solidarity České republiky se spojenci z NATO a EU pro bezpečnostní 

politiku (BS ČR 2011: 5). Mezi strategické zájmy strategie z roku 2011 řadí: 

bezpečnost a stabilitu, především v euroatlantickém prostoru, prevenci a zvládání 

místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků, zachování globální 

stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN, posilování soudržnosti a efektivnosti 

NATO a EU a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby, naplňování 

strategického partnerství mezi NATO a EU, včetně posilování jejich spolupráce při 

komplementárním rozvíjení obranných a bezpečnostních schopností (BS ČR 

2011:6). „Pro zajištění obrany ČR je klíčová aktivní účast v systému kolektivní 

obrany NATO opírajícím se o silnou transatlantickou vazbu (BS ČR 2011: 33). 

Předpokladem pro bezproblémové fungování Aliance je solidarita mezi spojenci a 

důvěryhodnost naplňování závazků jednotlivými členy. Česká republika se aktivně 

zapojuje do boje proti terorismu skrze Severoatlantickou alianci, a to především 

svým příspěvkem k mezinárodním silám ISAF. Poskytuje také boji proti terorismu 

podporu v podobě sdílení zpravodajských informací (BS ČR 2011: 11-12). 
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5.5 Polsko 

Po rozpadu Varšavského paktu polští politici, stejně jako jejich čeští 

sousedé, spatřovali v Severoatlantické alianci garanci své bezpečnosti. Stejně jako 

Česká republika Polsko bylo přijato do Severoatlantické aliance v roce 1999. 

Polsko chápe své členství v Alianci nejen jako zásadní záruku své bezpečnosti, ale 

především jako záruku obrany polských zájmů Spojenými státy. Jak vyjádřil polský 

premiér Leszek Miller při své návštěvě Spojených států v lednu 2002, Polsko má 

k této světové supervelmoci zvláštní vztah nejen díky americké pomoci Polsku při 

přechodu k demokracii, ale také díky silné lobby polských přistěhovalců 

v americkém kongresu58. Polská reakce na teroristické útoky na Spojené státy proto 

byla velmi emotivní a příkře odsuzující a rozpoznávající, že „svět po 11. září je 

zcela nová realita“59.  

 

Severoatlantická aliance má z polského pohledu své místo v novém 

bezpečnostním prostředí. Polský ministr zahraniční  Włodzimierz Cimoszewicz 

označil NATO dokonce za „nezbytnou organizaci“, která ačkoli nemohla předvídat 

události z 11. září, „byla schopná reagovat rychle a efektivně prostředky, které 

měla k dispozici“60. Podle polského prezidenta záleží výsledek války proti 

terorismu na euroatlantické solidaritě a efektivitě a úsilí nasazeném spojenci 

v mezinárodní koalici. Národní bezpečnostní strategie Polska hned ve svém úvodu 

hovoří o výjimečném bezpečnostním standardu země zaručeném především 

zárukami Severoatlantické aliance. A zároveň rozpoznává proměnu mezinárodního 

prostředí charakteristickou novými bezpečnostními výzvami, jejichž závažnost 

odhalilo až 11. září. (The NSS of Poland 2003: 1). Tyto výzvy primárně plynou 

z nestability způsobené mezinárodním terorismem a šířením zbraní hromadného 

ničení a také z nepředvídatelnosti autoritářkých režimů a rozpadlých států, které 

umocňují riziko mezinárodního terorismu (The NSS of Poland 2003: 2).  

 

Navzdory svému silnému vztahu ke Spojeným státům a přesvědčení o jejich 

primární roli v Alianci podporuje Polsko výraznější zapojení evropských spojenců, 
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jejichž příspěvek je nutné zvýšit. Podle Włodzimierza Cimoszewicze útoky 

znamenaly první projev konce studené války a změna struktur Aliance je proto 

nezbytná61. Podle prezidenta Kwasniewského „11. září změnilo vnímání hierarchie 

témat klíčových pro bezpečnost…ovlivnilo také současnou agendu NATO“62, a 

proto se NATO musí této skutečnosti přizpůsobit. Modernizace aliančních struktur 

je nutná, protože „NATO se stává stále více významné pro stabilizaci globální 

situace“63. Prezident Kwasniewski zároveň opět zdůrazňuje funkci NATO jako 

garanta americké vojenské přítomnosti v Evropě.  

 

Polské rozhodné zapojení v boji proti terorismu také do značné míry souvisí 

s polským silným vztahem ke Spojeným státům. Polsko se podílelo od počátku na 

americké operaci „Trvalá svoboda“ a bylo iniciátorem součástí schůzky 

představitelů střední, východní a jižní Evropy, jejímž cílem bylo definovat kroky 

proti terorismu64. Kromě naprosté podpory Spojených států v Afghánistánu se 

Polsko postavilo na americkou stranu i v případě rozporuplné intervence do Iráku 

v březnu 2003.  Podporu intervence v Iráku vysvětluje polská strana snahou 

„zachovat soudržnost a udržovat silné kořeny transatlantické solidarity, které byly 

základem pro evropskou bezpečnost skrze celé poválečné období“. Rozdílný 

pohled spojenců na konkrétní intervenci „by neměl a nesmí způsobit nevratné 

škody euroatlantické jednotě“ 65.  

 

 Princip transatlantického spojenectví znamenající pouto mezi Spojenými 

státy a Evropou, představuje pro Polsko „nenahraditelnou záruku naší 

bezpečnosti“66. Národní bezpečnostní strategie Polska z roku 2007 označuje za 

hlavní polský zájem zachovat Severoatlantickou alianci jako nástroj kolektivní 

bezpečnosti svých členů za současného přizpůsobení struktur Aliance novým 

hrozbám (The NSS of Poland 2007: 7). Cimoszewicz v roce 2002 objasnil 

zahraniční politiku Polska vůči NATO následovně: Polsko podporuje posílení 
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NATO skrze rozšiřování, jež znamená konsolidaci civilizačních hodnot ohrožených 

mezinárodním terorismem a ztělesňovaných právě Severoatlantickou aliancí. 

Polsko chápe NATO jako stabilizující faktor nejen v euroatlantickém prostoru, ale i 

v alianční zóně vlivu, tedy partnerských zemích. Polsko také projevuje svojí 

podporu rozvoji spolupráce s partnerskými zeměmi NATO a především partnerství 

s Ruskem (The NSS of Poland 2007: 11).   

 

Polsko se hrdě hlásí ke svému aktivnímu zapojení do boje proti terorismu 

po boku svých spojenců, nejen v Afghánistánu67. Obranná strategie Polska z roku 

2009 stanovuje, že obrana Polska proti takto závažné hrozbě bude pokračovat 

formou polského zapojení do spojeneckých operací a do mezinárodních 

protiteroristických operací mimo území Polska (Defense strategy of Poland 2009: 

11). Nic však nenaznačuje tomu, že by Polsko dávalo přednost účasti v ad-hoc 

koalicích před aliančními operacemi, zvláště pokud se NATO podaří úspěšně 

reformovat své velení. „Můžeme přemýšlet o budoucnosti NATO s optimismem. 

Jsme přesvědčeni, že transformace, jež probíhá v rámci Aliance, zvýší její kapacity 

reagovat na hrozby 21. století“68. 
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Závěr 
 

 Cílem práce bylo nalézt vztah mezi vnímáním hrozby terorismu na půdě 

Severoatlantické aliance a formováním kolektivní identity. Hypotézou pak, že 

NATO bylo schopno znovu posílit svou identitu díky nové hrozbě mezinárodního 

terorismu. Koncept kolektivní identity byl použit jako vysvětlení pro přetrvání 

Aliance nejen po skončení bipolárního konfliktu, ale především po 11. září 2001, 

kdy mnozí zpochybňovali její význam. Přes všechny rozpory mezi spojenci týkající 

se „války proti teroru“Aliance, zdá se, našla v hrozbě terorismu tmel své kolektivní 

identity. Druhá kapitola nachází mnoho klíčových okamžiků v historii Aliance, jež 

potvrzují přítomnost kolektivní identity jejích členů. Zakládající Washingtonskou 

smlouvou počínaje a Strategickou koncepcí NATO z roku 1999 všechny významné 

alianční dokumenty zdůrazňují společné zájmy a hodnoty jako jsou demokracie, 

svoboda jednotlivce a právní řád. Kolektivní identita NATO nabývá všech čtyř 

obsahů kolektivní identity definovaných v práci Abdelala, Herrery, Johnstona a 

McDermotta. Sdílené principy demokracie představují konstitutivní normy identity. 

Identita Aliance se také objevuje ve sdílení společného účelu, vyjádřeného 

v zakládající smlouvě, tedy „hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých 

národů“ a „zachování míru a bezpečnosti“ (Severoatlantická smlouva). Identita 

NATO je také charakterizována vymezením se vůči vnější hrozbě. A konečně 

vytváří i kognitivní modely založené zejména na představě demokratického míru 

v euroatlantické oblasti. Je také skrze neustálé zpochybňování reprodukována a 

znovu potvrzována. NATO v průběhu své existence vyvinulo, například skrze 

normu konzultace, intersubjektivní praktiky reprodukující společnou identitu. 

 

Do jaké míry se NATO vymezuje vůči hrozbě terorismu a do jaké míry 

považuje terorismus za hrozbu novou v kontextu 11. září 2001, vyplývá ze třetí 

kapitoly. NATO pokládá terorismus za novou hrozbu, odlišnou od hrozby, kterou 

terorismus představoval před 11. září. Považuje terorismus za hlavní hrozbu 

Alianci a vyjadřuje své odhodlání vést proti němu boj tak dlouho, jak jen to bude 

nutné. Pro potřeby tohoto boje se Aliance také rozhodla vybudovat nové 

institucionální a bezpečnostní kapacity.  



 

63 

 

 

Analyzované aktivity Aliance v boji proti terorismu navazují na alianční 

diskurs, jenž si klade za cíl vytvořit potřebné kapacity a bojovat proti terorismu 

jako proti hrozbě namíření proti euroatlantickým hodnotám. Spíše než v přímém 

boji proti terorismu se NATO úspěšně profiluje v zajištění obrany proti terorismu a 

v oblasti antiterorismu.  

 

Diskurzivní analýzy jednotlivých států NATO ukazují, že dané země 

rozpoznávají mezinárodní terorismus jako závažnou hrozbu ve svých strategických 

dokumentech po 11. září 2001. Odkazují tak právě k 11. září, jako zásadní změně 

v chápání hrozeb v mezinárodním prostředí od konce studené války.  

 

 Spojené státy chápou boj proti terorismu především jako svou „válku proti 

teroru“, jako odvetnou za teroristické útoky spáchané na jejich území. Protože 

samy nemohou tento boj nikdy vyhrát, Přestože považují NATO za svého 

nejbližšího spojence, se kterým je spojují společné hodnoty, vyzývají celý svět, aby 

se zapojil a pomohl hrozbu terorismu zlikvidovat.  Spojené státy oceňují zapojení 

NATO do boje proti terorismu a podporu spojenců Spojeným států po 11. září, ale 

chápou NATO spíše jako podpůrnou organizaci, jejíž kapacity nejsou dostačující a 

je nutné je transformovat. Podobný názor zastává Velká Británie, jejíž diskurs se 

nejvíce podobá diskurzu Spojených států. Velká Británie chápe teroristické útoky 

z 11. září jako přímo mířené proti hodnotám demokracie a přímo spojuje nutnost 

transformovat NATO s hrozbou terorismu a nezbytností vytvoření kapacit v rámci 

NATO pro boj s ní. Přestože Severoatlantická aliance představuje pro Velkou 

Británii základ její obrany, na prvním místě stojí její vztah se Spojenými státy. 

Francie navzdory dlouhé nepřítomnosti ve strukturách NATO, se aktivně zapojila 

do protiteroristických aktivit a vyjadřuje podporu Alianci a především většímu 

zapojení evropských spojenců. Francie byla také jedním z hlavních aktérů 

modernizace NATO, kterou považuje za klíčovou pro další vývoj a připravenost 

vzdorovat novým hrozbám jako je terorismus. Vidí v terorismu největší hrozbu 

současnosti a ve spojitosti s touto hrozbou hovoří o společném osudu se svými 

spojenci. Česká republika a Polsko jako poměrně noví členové Aliance prokazují 

svou loajalitu NATO více než jiné státy. Pro Českou republiku představuje 
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transatlantická bezpečnost záruku její vlastní bezpečnosti, což prokazuje svým 

aktivním zapojením v aliančních misích. Mezinárodní terorismus chápe jako 

hrozbu natolik závažnou, útočící na hodnoty demokracie, že vyžaduje transformaci 

Aliance. Polský diskurs, vyjadřující na prvním místě svou loajalitu Spojeným 

státům, také vnímá mezinárodní terorismus jako hrozbu, jež mění agendu NATO. 

Navíc také vyzdvihuje roli euroatlantické solidarity v boji proti terorismu. 

  

Výsledky diskurzivních analýz Spojených států, Velké Británie, Francie, 

České republiky a Polska potvrzují výchozí hypotézu práce, tedy že terorismus 

utvrdil pocit kolektivní identity mezi členskými státy a stal se novou hrozbou, vůči 

níž se NATO vymezuje. Členské státy NATO tedy vnímají NATO jako základ své 

bezpečnosti v měnícím se mezinárodním bezpečnostním prostředí. Všechny státy 

vnímají mezinárodní terorismus jako hrozbu společným hodnotám a euroatlantické 

identitě a vidí v Alianci, která je ztělesněním těchto hodnot, důležitou součást boje 

proti němu. Kolektivní identita NATO je tak posilována skrze toto vymezování se 

vůči nové hrozbě. Celková transformace Aliance je však považována za 

rozhodující krok, pokud má Aliance být schopna této hrozbě čelit. 

 

 

 

 

 

 

(Počet slov 18 913/ bez mezer 119 730/znaků s mezerami 138 601) 
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Summary 

In summary the thesis confirms the initial hypothesis that terrorism has reinforced 

collective identity among NATO member states and has become a new threat for 

the Alliance to deal with. The threat of international terrorism has had an impact on 

collective identity of the North Atlantic Treaty Organization. Not only by the 

invocation of the article 5 and by alliance discourse, but also by building of 

capacities necessary for the fight against terrorism, the Alliance shows 

determination to fight terrorism. In spite of the fact that allies disagreed about the 

role of the Alliance in this fight, NATO was capable of reinforcing its collective 

identity and reformulating its purpose vis-à-vis the threat that threatens common 

values. NATO is perceived by the member states as a basis of their security in the 

21st century, but transformation of allied structures is necessary in order to face 

challenges of new threats such as international terrorism. 
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Přílohy 

Severoatlantická smlouva (Washington D.C., 4. 

dubna 1949) 

Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji 

touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Jsou odhodlány hájit svobodu, 

společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, 

svobody jednotlivce a právního řádu. Jejich snahou je podporovat stabilitu a 

blahobyt národů v severoatlantickém prostoru. Jsou rozhodnuty spojit své úsilí o 

kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. Proto se dohodly na této 

Severoatlantické smlouvě: 

ČLÁNEK 1 

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré 

mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby 

nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých 

mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem 

neslučitelným s cíli OSN. 

ČLÁNEK 2 

Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských 

mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší 

porozumění zásadám, na nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek 

pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní 

hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi všemi 

smluvními stranami jednotlivě nebo společně. 

ČLÁNEK 3 
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Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany 

jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat 

a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku. 

ČLÁNEK 4 

Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z 

nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost 

kterékoli smluvní strany. 

ČLÁNEK 5 

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v 

Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se 

dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo 

na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, 

pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně 

podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude 

považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat 

bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření 

učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato 

opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro 

obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. 

ČLÁNEK 6 

Pro účely článku 5 se za ozbrojený útok najednu nebo více smluvních stran pokládá 

ozbrojený útok 

- na území kterékoli smluvní strany v Evropě nebo Severní Americe, na alžírské 

departementy Francie, na území Turecka nebo na ostrovy pod jurisdikcí kterékoli 

smluvní strany v severoatlantickém prostoru severné od obratníku Raka; 

- na ozbrojené síly, lodě či letadla kterékoli smluvní strany, jež se nacházejí na 

těchto územích nebo nad nimi nebo na kterémkoli jiném území v Evropě, kde byla 

umístěna okupační vojska které-koli smluvní strany v den vstupu této smlouvy v 
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platnost, nebo ve Středozemním moři nebo v severoatlantickém prostoru severně 

od obratníku Raka. 

ČLÁNEK 7 

Tato smlouva se nedotýká a nebude žádným způsobem vykládána, jako by se 

dotýkala práv a povinností smluvních stran, které jsou členy OSN, vyplývajících z 

Charty, ani základní odpovědnosti Rady bezpečnosti za zachování světového míru 

a bezpečnosti. 

ČLÁNEK 8 

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že žádné její současně platné mezinárodní 

závazky vůči kterékoli jiné smluvní straně nebo kterému-koli třetímu státu nejsou v 

rozporu s ustanoveními této smlouvy, a zavazuje se,že nepřijme žádný mezinárodní 

závazek, který by byl s touto smlouvou v rozporu. 

ČLÁNEK 9 

Smluvní strany tímto zřizují Radu, v níž bude každá z nich zastoupena, aby 

projednávála věci týkající se plnění této smlouvy. Rada bude organizována tak, aby 

se mohla kdykoli pohotově sejít. Rada zřídí takové pomocné orgány, jaké mohou 

být potřebné; zejména ihned zřídí výbor pro obranu, který bude doporučovat 

opatření nutná k plnění článků 3 a 5. 

ČLÁNEK 10 

Smluvní strany mohou na základě jednomyslného souhlasu vyzvat kterýkoli jiný 

evropský stát, který je schopen napomáhat rozvoji zásad této smlouvy a přispět k 

bezpečnosti severoatlantického prostoru, aby přistoupil k této smlouvě.Každý takto 

vyzvaný stát se může stát smluvní stranou tím, že uloží u vlády Spojených států 

amerických svoji listinu o přistoupení. Vláda Spojených států amerických 

vyrozumí každou ze smluvních stran o uložení každé takové listiny o přistoupení. 

ČLÁNEK 11 
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Tato smlouva bude ratifikována a její ustanovení budou smluvními stranami plněna 

v souladu s jejich ústavními postupy. Ratifikační listiny budou uloženy co nejdříve 

vládou Spojených států amerických, která uvědomí všechny ostatní signatáře o 

každém uložení. Smlouva vstoupí v platnost mezi státy, které ji ratifikovaly, 

jakmile budou uloženy ratifikační listiny většiny signatářů, sestávající z 

ratifikačních listin Belgie, Francie, Kanady, Lucemburska, Nizozemska, Spojeného 

království a Spojených států, a pro další státy smlouva nabude účinnosti dnem 

uložení jejich ratifikačních listin. 

ČLÁNEK 12 

Poté co bude smlouva v platnosti deset let, nebo kdykoli později, se smluvní strany, 

jestliže o to některá z nich požádá, poradí o revizi smlouvy, přičemžvezmou v 

úvahu faktory ovlivňující mír a bezpečnost v severoatlantické oblasti včetně vývoje 

světových i regionálních uspořádání podle Charty OSN pro zachování 

mezinárodního míru a bezpečnosti. 

ČLÁNEK 13 

Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od 

smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených 

státůamerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém 

oznámení o odstoupení. 

ČLÁNEK 14 

Tato smlouva, jejíž anglické i francouzské znění mají stejnou platnost originálu, 

bude uložena v archivu vlády Spojených států amerických. Řádněověřené kopie 

budou touto vládou předány vládám ostatních signatářů. 

 

http://www.mocr.army.cz/nato/dokumenty/dulezite-dokumenty-2411 
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Teze diplomové práce 
 

VYMEZENÍ TÉMATU 

Teroristické útoky na území USA z 11. září 2001 představují mezník v mnoha 

různých sférách, ale především v oblasti mezinárodní bezpečnosti. Hrozba 

mezinárodního terorismu se stala naléhavější než kdykoli předtím. V současné 

době znamená terorismus hrozbu nejen pro národní státy ale i pro mezinárodní 

organizace. Severoatlantická aliance představuje v tomto ohledu významného 

aktéra vzhledem ke svému postavení organizace kolektivní obrany, která je 

současně představitelem Západu, jehož hodnoty jsou hlavním terčem 

mezinárodního terorismu. I pro NATO představovalo 11. září mezník, vždyť byl 

poprvé v historii této organizace aktivován článek 5 severoatlantické smlouvy. 

Zároveň NATO realizuje celou řadu operací a aktivit zaměřených na boj 

s mezinárodním terorismem. Jakým způsobem se Aliance angažuje v boji proti 

terorismu a jaké má vnímání této hrozby vliv na kolektivní identitu Aliance, bude 

ústředním tématem mé diplomové práce. Reakce NATO na novou a nečekanou 

situaci je však úzce propojena s rolí USA v boji proti terorismu. Z toho důvodu 

bude součástí práce také analýza vztahu mezi NATO a USA, nebo spíše analýza 

role USA v rámci NATO po 11. září. Zkoumán bude především vliv amerického 

unilateralismu (a tzv. Bushovy doktríny) na formulování protiteroristických 

opatření NATO.  

V práci budu vycházet z předpokladu existence kolektivní identity NATO již 

před 11. září 2001, která byla zkoumána hlavně po skončení studené války 

(například Risse-Kappen 1996). Ačkoli je často jako příklad neexistence kolektivní 

identity Aliance udáváno názorové rozdělení evropských států ohledně invaze USA 

do Iráku, je možné, že to bylo právě nedostatečné vnímání Iráku jako hrozby na 

půdě NATO, které rozkol způsobilo. V práci proto bude zohledněn i diskurs 

vybraných členských zemí NATO ve vztahu k operacím proti terorismu v rámci 

Aliance.  

 

ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU 
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Hlavním důvodem výběru tématu je jeho aktuálnost. Ačkoli od útoků z 11. 

září uplynula téměř jedna dekáda, představuje terorismus stále značnou hrozbu 

národní bezpečnosti států. Proto považuji za přínos podrobněji rozebrat, jakým 

způsobem se k boji proti terorismu staví jedna z nejvýznamnějších organizací 

kolektivní obrany na světě. Zároveň je to vhodná příležitost ověřit zda členské státy 

NATO stále spojuje nějaká společná identita, zda se s touto společnou identitou 

identifikují i nové členské státy (tedy zda vnímají vnější hrozby stejným způsobem 

jako staří členové Aliance) a do jaké míry tuto kolektivní identitu ovlivnila 

bezprostřední hrozba terorismu. Především v českém prostředí může být tato 

analýza zajímavá, vzhledem k nasazení nemalého množství českých jednotek 

v operacích NATO. Stejně tak zjištění, zda se NATO angažuje v boji proti 

terorismu na základě společné identity (konstrukce společného postupu) nebo 

pouze přebírá americkou agendu boje proti terorismu, představuje nezbytný prvek 

v hodnocení fungování Severoatlantické aliance jako takové.  

Kolektivní identita NATO byla zkoumána v několika různých pracích, 

avšak dosud jsem se nesetkala s výzkumem, který by existenci kolektivní identity 

testoval na konkrétním případě boje proti terorismu. Z tohoto hlediska může být 

práce také do jisté míry obohacením teoretizování o kolektivní identitě NATO. 

  

CÍL PRÁCE  

Hlavním cílem je najít vztah mezi vnímáním hrozby terorismu v NATO a 

kolektivní identitou NATO, a to na základě předpokladů sociálního 

konstruktivismu a s pomocí konstruktivistické metodologie.  

 

VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Mezi výzkumné otázky tedy v návaznosti na to, co bylo zmíněno výše, bude patřit 

následující: 

Jak byla Severoatlantickou aliancí vnímána hrozba terorismu po událostech z 11. 

září 2001? 
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Jaká byla odezva vybraných členských států na protiteroristická opatření přijatá 

v rámci NATO? 

Do jaké míry se členské státy identifikují s aktivitami NATO v boji proti 

terorismu?  

Do jaké míry ovlivňoval/ovlivňuje americký unilateralismus boj proti terorismu na 

půdě NATO? 

Jak se společná identita NATO promítá do jeho kapacit pro boj s terorismem? 

 

HYPOTÉZA 

Vnímání terorismu jako hrozby na půdě Severoatlantické aliance posiluje 

kolektivní identitu jejích členů. Boj proti terorismu na půdě NATO není určován 

výhradně agendou USA formulovanou v rámci amerického konceptu „války proti 

terorismu“, ale vyplývá ze sdílených zájmů a hodnot všech, nebo alespoň většiny 

členských států.“ 

 

HLAVNÍ POUŽITÉ KONCEPTY 

 Předpoklady, ze kterých budu v práci vycházet, vycházejí 

z konstruktivistické teorie představované zejména pracemi Alexandra Wendta.  

Podle Wendta jsou klíčové struktury v systému států intersubjektivní a zájmy a 

identity států jsou z podstatné části utvářeny sociálními strukturami států. 

Mezinárodní organizace proto na základě intersubjektivity vytvářejí vlastní identitu 

– kolektivní identitu. Tato kolektivní identita je reprezentována především 

vnímáním společné vnější hrozby takovému společenství a odlišení od nečlenů tzv. 

common Other. V práci vycházím z předpokladu, že v rámci NATO byl v období 

po 11. září 2001 jako common Other vnímán právě mezinárodní terorismus.  

 Protože dle Wendta je pro vytváření solidarity při kolektivní akci důležité 

chování aktérů, a zejména pak jejich rétorika, budu se v práci soustředit na analýzu 

diskurzu klíčových aktérů.  
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METODOLOGIE 

Pilířem celé práce jsou konstruktivistické předpoklady o vytváření 

kolektivní identity bezpečnostní aliance, proto se budu držet konstruktivistické 

metodologie (jejíž konkrétnější vymezení bude představeno v první kapitole práce). 

Hlavní kauzální vztah, na který se budu v práci soustředit, vidím ve vnímání 

hrozby terorismu jako nezávislé proměnné a utváření kolektivní identity jako 

závislé proměnné. 

Zvolenou metodou vzhledem k výběru tématu a konstruktivistickému 

konceptu je pak diskursivní analýza. V prvé fázi půjde o diskursivní analýzu textů 

NATO (závěrů summitů, oficiálních dokumentů a prohlášení, apod.), aby bylo 

zřetelné, jakým způsobem byla v NATO vnímána a interpretována hrozba 

terorismu po 11. září 2001. Zároveň bude nutné souběžně s diskursivní analýzou 

sledovat budování kapacit pro boj proti terorismu a zjistit tak, zda byl tento proces 

závislý na alianční rétorice, či zda naopak dostupné schopnosti aliance 

neformovaly klíčové projevy na její půdě. Které kapacity NATO jsou přímo 

zaměřené na boj proti terorismu, vymezím na základě porovnání opatření, která 

NATO přímo deklaruje jako protiteroristická, s objektivním zhodnocením konceptu 

‚boje proti terorismu‘ s využitím dostupných definic terorismu a antiterorismu 

v odborné literatuře. 

  V další části práce se soustředím na otázku, jestli a případně jak toto 

vnímání hrozby terorismu posiluje kolektivní identitu NATO. Konkrétní metodou 

bude analýza diskurzu několika vybraných členských států na příkladu oficiálních 

dokumentů, prohlášení a projevů relevantních představitelů vyjadřujících se k dané 

problematice a obecně k NATO. Výběr států se řídí v první řadě linií noví/staří 

členové, abych navázala na výchozí předpoklad práce, kterým je existence 

kolektivní identity v rámci NATO ještě před rokem 2001. Klíčovým hráčem 

v celém procesu jsou jednoznačně Spojené státy americké. Analýza jejich diskurzu 

bude proto pro práci nezbytná, a navíc pomůže odhalit, do jak míry bylo NATO 

ovlivněno právě protiteroristickými opatřeními ze strany USA a jejich „válkou 
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proti terorismu“.  Dále zařadím Českou republiku a Polsko jako nové členy, 

zatímco Francie a Velká Británie budou zastupovat staré členy NATO. Česká 

republika může fungovat jako kontrolní proměnná ve vztahu k Polsku, protože se 

zároveň jedná o malý stát. Velká Británie bude protiváhou Francie, která se až 

nedávno vrátila do vojenských struktur NATO. 

 

PŘEDPOKLÁDANÁ OSNOVA PRÁCE 
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