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NATO v boji proti terorismu a formování kolektivní identity  
 
 
Autorka  se  ve  své  práci  zaměřila  na  roli Organizace  Severoatlantické  smlouvy  v boji  proti 
terorismu  po  11.  září  2001.  Teoretickým  rámcem  její  analýzy  se  stal  sociální 
konstruktivismus, konkrétně koncept kolektivní  identity. Jde o téma nepochybně aktuální a 
relevantní,  už  s ohledem  na  trvající  angažmá  NATO  v Afghánistánu,  které  ze  zapojení  do 
„války proti terorismu“, deklarované Spojenými státy, přímo vyplynulo. 
 
Autorka si v úvodu práce klade za cíl „najít vztah mezi vnímáním hrozby terorismu v NATO a 
kolektivní  identitou NATO“  (s.  1)  s hypotézou,  že  reakce  na  útoky  11.  září  2001  umožnila 
Alianci posílení její kolektivní identity prostřednictvím budování obrazu terorismu jako svého 
„the Other“.  Práce  je  logicky  strukturována  na  úvodní  teoretický  rozbor,  nástin  kolektivní 
identity NATO před  rokem  2001  (s  rozdělením na období  studené  války  a po  roce  1989), 
analýzu  vnímání  teroristické  hrozby  na  půdě  NATO,  přijatá  protiteroristická  opatření  a 
diskurz vybraných členských států. 
 
Úvodní  pasáže  práce  působí  velmi  přesvědčivým  dojmem:  autorka  logicky  vysvětlí  svůj 
výzkumný  záměr  a  v kapitole  1  s přehledem  představí  klíčové  koncepty  sociálního 
konstruktivismu  a  obhájí  svou metodologickou  preferenci  –  diskurzivní  analýzu.  Problém 
práce spočívá v tom, že žádná z následujících kapitol už nedosáhne kvalit té první. Důvod je 
jednoduchý:  ačkoliv  autorka  v teoretickém  rozboru  představí  možnosti  operacionalizace 
konceptu  kolektivní  identity,  pro  účely  své  práce  ji  poté  bohužel  neprovede.  Není  proto 
jasné,  co  vlastně  –  ve  vztahu  k NATO  –  pod  obecným  pojmem  kolektivní  identita  chápe. 
Z textu  lze  implicitně  dovodit,  že  pod  ni  řadí  strategické  dokumenty  a  některá  praktická 
opatření  (viz  kapitola  4  k alianční  protiteroristické  politice),  ale  explicitně  to  nikde  řečeno 
není.  
 
Trpí  tím  i  použitá metodologie.  Ačkoliv  není  pochyb  o  tom,  že  autorka  provedla  v práci 
diskurzivní analýzu, nikde nedefinovala její parametry. Nevíme proto, podle jakého klíče byly 
vybírány  citované  řečové  akty,  co přesně bylo  sledováno při  jejich  rozboru, nebo  jak byla 
zajištěna  kontrola,  že  právě  zkoumané  řečové  akty  jsou  pro  posouzení  kolektivní  identity 
NATO po 11. září 2001 klíčové. Text tak bohužel sklouzává spíše k popisu toho, co kdo řekl, 
než aby tyto promluvy uceleným a systematickým způsobem testoval. Místo výše uvedeného 
cíle práce se tak naplňují spíše mimoděk vyřčené, mnohem méně ambiciózní záměry, jako do 
jaké míry  byla  hrozba  terorismu  „rozpoznána  na  půdě  Severoatlantické  aliance“  (s.  27), 
případně jak pochopit „postoj NATO k terorismu“ (s. 30).  
 
Výsledkem jsou povšechná zjištění podobná následujícímu: „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“ (s. 31). Z nich ale nevyplývá „míra 
závazku,  který  Severoatlantická  aliance  přijala  v souvislosti  s bojem  proti  terorismu“,  jak 
autorka tvrdí na s. 32, a už vůbec neobjasňují formování alianční kolektivní identity. Podobně 
omezené jsou  i exkurzy do několika národních diskurzů:  i zde představené řečové akty budí 
dojem nahodilého výběru, nikoliv systematicky provedené analýzy. Tím nemá být řečeno, že 
dosažené poznatky jsou fakticky nesprávné, jen není z čeho usuzovat na jejich relevanci.  
 
Po  formální  stránce  nelze  práci  nic  podstatného  vytknout,  práce  s jazykem  i  s použitými 
zdroji  je  na  dostatečné  úrovni.  K textu  jsou  také  připojeny  všechny  požadované  doplňky, 
tedy  anotace  a  klíčová  slova  v angličtině  a  češtině,  závěrečné  anglické  shrnutí  a  původní 
projekt. 
 
Shrnu‐li,  posuzovaná  práce  je  kombinací  ambiciózního,  teoreticky  dobře  podloženého 
záměru,  a  poněkud mělkého,  nesystematického  zpracování,  jehož  problémem  je  absence 
propracované  metodologie  a  nedostatečná  operacionalizace  výchozího  teoretického 
konceptu. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 
 
 

 
 

V Praze dne 25. 1. 2012 


