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Anotace (abstrakt) 

Severoatlantická aliance se před dvěma lety dostala do pozice, 

kdy bylo nezbytné redefinovat svou pozici v systému mezinárodních 

vztahů a zároveň identifikovat nové hrozby a jejich percepci. Strategická 

koncepce z roku 1999 již byla zastaralým dokumentem, na základě 

něhož bylo problematické reagovat na nové hrozby. V roce 2009 začal 

proces tvorby nové strategické koncepce. Byla sestavena skupina 

expertů pod vedením Madeleine Albrightové, která měla za úkol 

prostřednictvím seminářů a diskuzí podnítit otevřenou debatu o 

podstatě a úkolu NATO a současných bezpečnostních percepcí napříč 

členskými státy. Následná analýza současného aliančního 

bezpečnostního diskurzi sloužila generálnímu tajemníkovi jako forma 

doporučení pro přípravu nové strategie. Samotný proces tvorby měl 

stejnou důležitost jako jeho výsledný dokument, neboť do něho byla 

zahrnuta vedle vlád členských států i široká odborná veřejnost. Vedle 

hlavních témat nové strategie se ve své diplomové práci budu věnovat 

především české reflexi debaty o nové strategii. Představím koncept 

epistémických společenství podle Petera Haase, jehož prostřednictvím 

definuji českou epistémickou skupinu, která se zabývala tvorbou nové 

strategie NATO. 

 

 

  



 
 

Abstract 

Two years ago there was a need to re-define the position of The 

North Atlantic Treaty Organization in the system of international 

relations and to identify it`s main threats and their perception. The 

strategic concept from the 1999 has become obsolete document which 

couldn’t adequately react to new threats. In the 2009 the process of 

creation new strategy started. There was assembled a group of experts 

under lead of Madeleine Albright to stimulate a discussion across 

member states about the nature and task of NATO and the current 

perception of security through a number of seminars and conferences. 

Subsequent analysis of the current security discourse served to NATO 

Secretary General as a form of recommendations for the preparation of 

the new strategy. The process of creation was as important as its 

outcome document, because it included the general professional public 

in addition to national governments. In my diploma thesis, besides the 

main themes of the new strategy, I will focus mainly on reflection of 

Czech debate on the new strategy. I introduce the concept of epistemic 

communities by Peter Haas, through which I define epistemic Czech 

group that dealt with the creation of a new NATO strategy. 
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ÚVOD 

 

Severoatlantická aliance se od doby svého vzniku v roce 1949 

musela vypořádat s řadou změn mezinárodního systému. Vznikla jako 

jeden z nástrojů studené války a po celé období bipolarity byla 

strategickým aktérem na poli mezinárodních vztahů. Na svém počátku 

působila spíše jako politický nástroj. Slovy prvního generálního 

tajemníka Hastingse Ismaye bylo úkolem NATO „udržet Ameriku 

v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi“ (Nálevka 

2000; 256). 

Rozpad Sovětského svazu byl pro NATO historickým milníkem, 

kdy se muselo vypořádat se změnou své podstaty – vojenské organizace 

hájící zásady západních států. 90. léta 20. století byla obdobím 

nastupující éry globalizace a geopolitických změn. Mezinárodní systém 

definitivně dostal širokospektrální podobu a na povrch tak vyplavalo 

množství regionálních konfliktů, které již nespadaly do agend jedné 

z velmocí. Aliance byla nucena projít zásadní zkouškou svých kapacit a 

kompetencí a prověřit své možnosti v balkánských konfliktech. Také 

došlo k rozšíření Aliance o země bývalého Sovětského svazu bývalé 

NDR, České republiky, Polska a Maďarska (Šedivý 2001; 25). 

Na prahu 21. století dostaly mezinárodní konflikty novou 

dimenzi. Globalizace v mezinárodních ekonomických vztazích, potažmo 
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teroristické útoky 11. září 2001 na sídlo World Trade Organization 

v New Yorku zahájily novou etapu ve vnímání hrozeb. Islamistické 

skupiny se staly novým světovým aktérem v bezpečnostních vztazích. 

Zdrojem islamistického terorismu je tzv. oblouk nestability: subsaharská 

Afrika – severní Afrika – Blízký východ – Balkán – Kavkaz – Střední Asie – 

jihovýchodní Asie (Balabán 2005; 11). Partyzánský styl vedení boje 

teroristických uskupení spolu s náboženským fanatismem, jakožto 

ideologií bojovníků, jsou jedním z faktorů, jímž je Severoatlantická 

aliance nucena čelit, a na něž na počátku nového tisíciletí nebyla 

dostatečně připravena. 

V propojeném globalizovaném ekonomickém systému, který je 

náchylný na velké globální ekonomické otřesy, bude mít jakákoliv 

bezpečnostní krize kdekoliv na světě bezprostřední dopad na stabilitu 

mezinárodního prostředí. Během posledního desetiletí, kdy vrcholící 

globalizace a regionální integrace přinesla své první zkažené plody 

v podobě světové finanční krize, se objevují další percepce hrozeb:  

 Globální změny životního prostředí (skleníkový efekt, 

globální oteplování, dramatické zmenšování plochy 

tropických deštných pralesů atd. a z toho vyplívající 

klimatické změny) pravděpodobně povede ke generování 

hrozeb existenciálního charakteru (vzrůstající nedostatek 

vodních zdrojů, záplavy, potápění přímořských oblastí), 

které mohou vyvolat ozbrojené konflikty (Balabán 2005; 

8).  
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 Energetická závislost a vzrůstající spotřeba energetických 

zdrojů (ropa, plyn) je pro NATO velkou bezpečnostní 

výzvou, neboť většina zemí, které disponují zásobami 

energetických surovin, se nachází v nestabilních regionech 

(Blízký východ a Perský záliv). Již dnes činí „teroristická 

přirážka“ za barel ropy nejméně 8 dolarů (Balabán, 2005; 

8-9). Dalším významným energetickým aktérem je Rusko, 

které se po odstavení dodávek zemního plynu pro 

Ukrajinu a potažmo pro velkou část Evropské unie v roce 

2008 stalo rizikovým partnerem. 

 Další aktuální hrozbou je šíření zbraní hromadného ničení, 

včetně jaderných. Smluvně upravený režim o nešíření 

jaderných zbraní se ukázal zastaralý a tak se obchod 

s jadernými materiály a know-how výroby jaderných 

zbraní vymkl kontrole. Důsledkem je větší počet států 

v rizikových regionech, které disponují technologiemi 

k výrobě jaderných zbraní nebo již jaderné zbraně vlastní. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat tématem nové strategické 

koncepce v reflexi s českou debatou o zájmech a prioritách na novém 

dokumentu. Bude mne především zajímat, jak debata o nové strategii 

probíhala na oficiální a odborné úrovni, jací byli aktéři této diskuze a 

jaká byla témata štěpení diskuzí v České republice.  

 Protože proces tvorby nové strategie je sám o sobě unikátní, 

budu se zabývat také jeho průběhem nejen v rámci České republiky, ale 



4 
 
 

i na mezinárodní úrovni. K dokreslení celého kontextu tématu, krátce 

uvedu obsah starších strategií, ale především se budu zabývat obsahem 

strategie nové.  

Teoretickým podkladem a zároveň metodou bude teorie 

epistémických společenství, tak jak ji uvedl Peter Haas v roce 1992. 

Normativním obsahem této teorie budou myšlenkové proudy české 

zahraniční politiky, tak jak je uvedl Petr Drulák v roce 2006. Obojí 

v závěru práce převedu do praxe operacionalizací teorie epistémických 

skupin a vyhodnotím. 

V první kapitole rozvedu teorii epistémických společenství. 

Identifikuji českou epistémickou skupinu a její vliv na praktickou 

politiku. Zároveň v této kapitole představím rozdělení myšlenkových 

proudů české zahraniční politiky podle Petra Druláka.  

Ve druhé kapitole se budu nejprve věnovat starším strategickým 

konceptům, aby došlo k adekvátnímu kontrastu s novým konceptem, a 

zároveň aby bylo demonstrováno, jakým výrazným vývojem 

Severoatlantická aliance prošla. Dále v této kapitole představím proces 

tvorby nové strategie přijaté loni na podzim. Jedná se v historii aliance 

o výjimečnou demonstraci tvorby konsensuální mezinárodní politiky. 

Posledním bodem bude představení témat, kterými se nová strategie 

zabývá. 

Třetí kapitola pojednává o české reflexi tvorby nového 

strategického konceptu. Mým záměrem zde bude zmapovat, jak 
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probíhala konstruktivní debata mezi odbornou veřejností i na úrovni 

oficiální reprezentace. Bude mne zajímat, jací aktéři se diskuze účastnili 

a v rámci jakých pracovišť. Nakonec představím hlavní témata a otázky 

štěpení, které dominovali v české debatě. 

Ve čtvrté kapitole budu aplikovat teorii epistémických skupin na 

českou odbornou skupinu. Na základě Haasovy metody identifikuji 

českou epistemickou komunitu, přičemž třetím rozměrem zde bude 

vyhodnocení jaké myšlenkové proudy se v rámci české epistémické 

skupiny vyskytují. 

V páté kapitole pro úplnost celého tématu podrobně popíšu nový 

strategický dokument a jeho hlavní body. 

Na závěr diplomové práce shrnu dosavadní poznatky, ke kterým 

jsem v průběhu tvorby došla. 
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1 EPISTÉMICKÁ SPOLEČENSTVÍ A JEJICH VLIV NA 

FORMOVÁNÍ POLITICKÉHO ZÁJMU 
 

„Epistémická společenství je síť profesionálů s odbornými znalostmi 

a kvalifikací v dané oblasti, která disponuje všeobecně uznávanými 

schopnostmi, odborností a směrodatným nárokem na politicky 

významné poznání v daném poli působnosti, respektive tematické 

oblasti (Hynek 2004; 3). 

Je to tedy komunita v dané oblasti erudovaných odborníků, jejichž 

názor je považován za legitimní.  

Koncept epistémických společenství byl do mezinárodně – vědního 

oboru poprvé uveden Johnem Ruggiem v roce 1972. Ruggie si koncept 

půjčil od Michaela Foucaulta a zkombinoval jej s konceptem 

epistémických společenství v podání Burkarta Holznera. Oba se 

shodovali v názoru, že tyto skupiny „delimitují správnou konstrukci 

reality“ (Antoniades 2003; 23). Ruggie přidává myšlenku, že épistémická 

společenství mají udávat kognitivní hranici v rámci mezinárodního 

institucionalismu.  

Epistémická společenství, jakožto prostředek zkoumání tvorby 

(mezi)národní politiky hrál od svého „uvedení do oboru“ 

v sedmdesátých letech až do počátku let devadesátých ve společensko-

vědním oboru marginální roli. Přelomovým byl až článek Petera Haase 

z roku 1992 „Knowledge, Power and International Policy Coordination“, 

jímž zavedl do mezinárodních vztahů nový teoretický přístup k výzkumu 
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tvorby mezinárodní politiky, kde epistémická společenství hrají roli 

nezávislé proměnné (Antoniades 2003; 21-27). 

 

1.1 Jak identifikovat épistémická společenství? 

 

Ačkoliv se jednotlivá společenství mohou lišit specifikem své 

odbornosti, mají společné determinanty:  

 sdílený soubor norem a principů, jenž dává základ hodnotovému 

rámci pro sociální interakci jednotlivým členům komunity.  

 sdílené přesvědčení o kauzálních principech jevů, které jsou 

odvozené z analýzy jednání v rámci jejich odbornosti a slouží tak 

k odvození možných příčin a důsledků.  

 sdílený pohled na platnost (validitu), jinými slovy vnitřně 

stanovené kritérium pro posuzování a porovnávání poznání 

v rámci jejich odbornosti.  

 společný okruh bádání (Haas, 1992; 3).  

V současné době můžeme tato společenství najít napříč 

výzkumnými obory, nicméně epistémická společenství mají svůj původ 

v důsledcích technologické revoluce a implementace nových technologií 

do státní agendy. Protože odvětví moderních technologií je velmi těžko 
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politicky implementovatelné 1 , vznikla tak poptávka po vysoce 

specifických a odborných typech informací, které by pomohly 

zjednodušit politická rozhodování. Epistémická společenství se nabízejí 

jako jedna z těch, která umějí, resp. jsou natolik erudovaná, aby tuto 

poptávku naplnila. Státy (resp. státníci) tím tak přenášejí část své 

suverenity na tyto komunity, které se tak paralelně stávají velmi 

důležitými aktéry v rámci rozhodování o národních zájmech státu. 

Andreas Antoniades se ve výzkumu epistémických společenství 

zaměřuje spíše než na metodu zkoumání na objekt/cíl výzkumu. 

Rozlišuje dva druhy epistémických společenství: první mají charakter ad 

hoc koalicí, které se snaží najít řešení k určitému politickému problému. 

Trvání a existence těchto společenství je dána trváním a existencí toho 

určitého politického problému, který řeší. Druhý typ epistémických 

skupin má více konstantní a holistický charakter. Jejich cíle je vytvářet a 

nastavovat normy a ideje, čímž vlastně formují a nastavují určitý 

sociální diskurs. Tato společenství stojí na myšlence, že realita je 

tvořena prostřednictvím sociálních interakcí a je výsledkem sociálních 

pnutí (Antoniades 2003; 27-28). 

Antoniades dále rozděluje epistémické komunity na základě rolí, 

které hrají v rámci vytváření mezinárodní politiky. První pohled je 

kognitivní. Zaměřuje se na to, jaký mají tato společenství vliv na 

vytváření pravidel a norem mezinárodní politiky. Druhý pohled je více 

                                                           
 

1
 Obor výzkumu nových technologií je pro politika „laika“ těžko uchopitelná disciplína ve 
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praktický. To znamená, že se spíše zaměřuje na to, jak společenství 

zasahují do politického procesu a jakým způsobem jsou schopny ovlivnit 

jeho vstupy a výstupy, případně jak mohou ovlivnit definování státních 

zájmů a jejich agendy. V tomto smyslu Antoniades dochází k závěru, že 

kognitivní a praktická stránka nemohou být ve zkoumání epistémických 

společenství odděleny, neboť v praxi tyto dvě dimenze určují jedna 

druhou (Antoniades 2003; 28-29). 

1.1.1 Kognitivní dimenze 

Pokud epistémickým společenstvím přisuzujeme kognitivní roli, 

mluvíme tak o jejich schopnosti ovlivňovat a vytvářet sociální vědomí 

(social knowledge). Doslova mají moc 2 ovlivňovat společenský diskurs. 

Zároveň mají moc vytvářet pravidla a agendu hry. Jinými slovy mají 

schopnost vytvářet identitu a „self-understanding“ jedinců i celé 

společnosti a tím ovlivňovat jejich touhy, zájmy a chápání reality 

(Antoniades 2003; 29 – 30).  

Adler chápe kognitivní faktor u těchto společenství jakožto 

schopnost vytvářet ideologie, které jsou natolik mocné ovlivnit myšlení 

aktérů. Pomocí ideologií aktéři dokážou jasně identifikovat své cíle i 

cestu jak jich dosáhnout a zároveň dokážou určit, kdo jsou jejich přátelé 

a nepřátelé. Díky ideologiím můžeme snadno porozumět politicko-

ekonomickému chování aktérů. Adler upozorňuje na to, že politické 

ideologie (doktríny nebo strategie) představují společenský konsensus 
                                                           
 

2
 Moc jakožto schopnost A přinutit/přesvědčit B dělat něco, co by jinak nedělal. 
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na určitých vstupech a předpokládaných výstupech systému (konsensus 

na závislých a nezávislých proměnných). Strategie vedoucí k politické, 

ekonomické nebo sociální změně závisí na tom jak je daná situace 

chápána, posuzována a dekódována jednotlivci nebo celou společností. 

Zatímco struktura systému může nastavit výstupy jedním způsobem, 

lidská intervence (tzn. určitá interpretace reality) může výsledek ovlivnit 

odlišně (Adler 2005; 147 – 148). 

1.1.2 Praktická dimenze 

Epistémická společenství ovlivňují politické procesy mnoha 

způsoby na mnoha úrovních: lokální, státní, mezinárodní a 

supranacionální/transnárodní. Prostřednictvím kognitivní funkce 

nastavují konceptuální pravidla hry, na jejichž základě se odehrává 

samotný politický proces. Tato „pravidla hry“ určují role aktérů 

politického procesu, určují co je správné/nesprávné, možné/nemožné a 

zároveň určují jazyk 3, kterým bude politický proces zprostředkován.  

Dále velmi významně ovlivňují způsob, jakým státy dešifrují 

pozici, v jaké se nacházejí na mezinárodním poli a jak definují své státní 

zájmy a to buď přímo (například jakožto členové národních vlád nebo 

mezinárodních institucí) nebo nepřímo (například jako konzultanti, 

členové think-tanků, novináři nebo v jiných pozicích, které umožňují 

ovlivňovat politický proces). Pokud bychom to převedli do praxe, 
                                                           
 

3
 Epistémická společenství mají velký vliv na konstrukci jazyka, kterým bude používán 

k vyložení a vykreslení reality. Disponují „mocí jazyka“ (Antoniades 2003; 31). 
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epistémická společenství jsou schopné ovlivnit aktéry politického 

procesu v rozhodování například o tom, jak má stát čelit ekonomické 

krizi nebo zda má vstoupit do mezinárodní organizace. 

V supranacionální sféře bychom mohli uvést příklad Evropské unie a vliv 

poradních výborů na proces vytváření jednotlivých politik4. 

Další významnou funkcí odborných skupin je vedle ovlivňování 

politického rozhodování, možnost ovlivnit vytváření agendy (agenda-

setting function) a to dvěma způsoby. Za prvé, mohou do již zavedené 

agendy přidat nová témata, anebo mohou změnit způsob vykonávání či 

konceptualizaci již zavedených praktik. 

Třetí funkcí v praktické dimenzi působení epistémických skupin je 

tzv.“supplementary/problem-solving“ funkce. V praxi to znamená, že 

odborníci zde slouží pouze k doplnění detailů určitého politického 

programu, přičemž aktéři rozhodování se pouze opírají o jejich odborný 

názor Antoniades 2003 ; 30 – 34). 

Obecně můžeme říci, že hnacím motorem aktérů v rozhodovacím 

procesu na vnitrostátní úrovni, státům na mezinárodní úrovni a 

rozhodovacím orgánům mezinárodních organizací na nadnárodní úrovni 

proč spolupracovat s epistémickými komunitami či je přímo 

implementovat do politických procesů, jsou tři faktory: nejistota, 

interpretace a institucionalizace. 
                                                           
 

4
 Například Delorsův poradní výbor, který mu pomáhal při vytváření monetární unie 

(Antoniades 2003; 32). 
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V mezinárodních vztazích nejistota vyplývá ze stále větší 

závislosti států na politických rozhodnutích ostatních států. Ožehavými 

tématy, která podnítila nejistotu států a rozpoutala „hon za 

informacemi“ byla a v současnosti stále jsou například jaderná energie 

a její potenciál, environmentální témata (od strategií udržitelného 

rozvoje až po globální oteplování) nebo kosmický výzkum. Státy tak 

prahnou po specifickém druhu informací, který jim mohou poskytnout 

pouze epistémická společenství. Ta tak mohou ovlivňovat strategická 

rozhodování států, jimiž se v rozhodování dále mohou inspirovat 

politické elity jiných států, které z různých důvodů nemají přístup k 

takto odborným druhům informací. Epistémická společenství tak tedy 

mohou na základě nejistoty států z nedostatku informací ovlivnit celý 

mezinárodně-politický diskurs (Haas 1992; 3-5). 

Ve vnitropolitickém rozhodovacím procesu se okruh témat, kde je 

poptávka po odborných informacích, stále rozšiřuje. Příčin je několik:  

 Pro vůdce státu v demokratických společnostech je 

v současné době stále těžší udržet se na vrcholu 

rozhodovacího procesu. Političtí lídři si prostřednictvím 

odborných rad skupin expertů, kteří mají potenciál „na 

objednávku“ vytvořit analýzu příčin a důsledků jednotlivých 

politických strategií, mohou vybírat takové, které nejvíce 

„pasují“ do politického programu a tím pádem jim umožní 

udržet se u moci co nejdéle. 
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 Politický systém, jakožto řetězec na sobě vzájemně závislých 

témat a strategií, působí jako jednotný organismus, kde jeden 

problém či chyba může spustit dominový efekt. 

Prostřednictvím odborného náhledu je možné předejít 

úpadku v systému, kde v rámci propojenosti jednotlivých 

témat může řešení jednoho problému, druhý způsobit. 

 Díky schopnosti analyzovat příčiny – důsledky jednotlivých 

strategií, mohou epistémická společenství sloužit v rámci 

přetváření předpojatých zájmů nebo při vytváření nových 

zájmů, a to nejen státu jako celku, ale i frakcí uvnitř. 

 Další příčinou, proč se epistémická společenství těší stále 

větší poptávce, je schopnost pomáhat při vytváření 

jednotlivých politik a programů. Jejich role bude hodnocena 

na základě toho, z jakého důvodu, resp. za jakým účelem byly 

k policy-making přizváni. Buď mohou sloužit pouze jako 

odborný článek, který dodá legitimitu pro prosazení 

mocenských zájmů politických elit. Anebo se mohou podílet 

na vytváření zcela nových širokospektrálních politicko-

strategických plánů5 (Haas 1992; 15 – 16). 

                                                           
 

5
 Příkladem takovéto epistémické frakce v současné české politice může být například 

ekonomická skupina NERV, která má za úkol vytvořit politicko - ekonomickou strategii České 

republiky pro příštích několik desítek let. Tato skupina byla původně vytvořena jako poradní 

orgán vlády k řešení důsledků světové ekonomické krize z roku 2008. 
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1.2 Čím se epistémická společenství odlišují od ostatních 

skupin? 

 

Jak už bylo řečeno, legitimitu těmto skupinám vstupovat do 

společensko – politických témat jim dává jejich odbornost na daný 

problém, praxe, společenská prestiž a reputace. Vysoká erudovanost je 

jejich hlavním dělícím parametrem od ostatních skupin. Avšak, oborem 

epistémických skupin nemusí být pouze exaktní věda, stejně jako 

členové nejsou pouze vědci. Mohou se skládat ze sociologů či 

odborníků různých profesí. Stejně tak jako metodologie výzkumu může 

nabírat různých podob. 

Dalším faktorem je jejich schopnost vstupovat do sfér, které jsou 

určené pouze (politickým, společenským) elitám a možnost 

ovlivňovat politickou debatu. 

Z metodologického hlediska, epistémická společenství se od 

profesních komor, zájmových skupin, vědních disciplín a dalších liší 

tím, že pouze u nich můžeme definovat sdílené základní 

předpoklady, stejně jako příčinné předpoklady výzkumu 6  a 

konsensuální vědomostní platformu, stejně jako společné zájmy (viz 

Tabulka 1). V praxi to znamená, že pokud by došlo na konfrontaci 

s anomáliemi, které by podrývaly jejich příčinné předpoklady, 

                                                           
 

6
 Jak jsem uváděla výše, epistémická společenství disponují schopností, respektive analyzují 

zkoumané modely od vstupů až po výstupy, od příčin až po důsledky. 
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epistémické skupiny se na rozdíl od ostatních odborných skupin 

stáhnou z dalšího působení v dané problematice. 

Tabulka 1 

 

Zdroj: Haas, 1992; 18 

Dalším specifickým ukazatelem, který epistémické komunity 

odlišuje od ostatních zájmových skupin, je jejich společná normativní 

základna. Etické standardy zde vycházejí ze společného přístupu 

k řešení jednotlivých témat, na rozdíl například od profesních skupin, 

kde etická východiska pramení spíše z profesního kódu.  
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Haas uvádí konkrétní příklad mezi zájmovou skupinou a 

epistémickou skupinou na případu ekonomů, jakožto profesního 

společenství, kde epistémickou skupinou může být pouze partikulární 

část ekonomů – například Keynesiáni, která na základě sdílených idejí, 

předpokladů a principů může pracovat na společném projektu (Haas 

1992; 19). 

„Epistémická společenství by ovšem neměla být zaměňována za 

novodobé hegemonické aktéry, kteří jsou zdrojem politického a 

morálního směru ve společnosti. Epistémická společenství nejsou 

v pozici, aby kontrolovala společnosti; to, co kontrolují, jsou 

mezinárodní7 problémy. Jejich přístup je instrumentální, jejich život je 

limitován časem a prostorem a definován problémy a jejich řešeními. 

Epistemická společenství nejsou ani filozofové, ani králové, ani králové 

– filozofové“ (Adler 1992; 6). 

 

1.3 Adler – Haasův model tvorby politických výstupů 

 

Adler a Haas přicházejí s teoretickým konceptem, který vysvětluje, 

jak jsou koordinovány politické výstupy a očekávání států, za použití 

strukturalistického přístupu. Hlavním přístupem je tedy struktura – 

                                                           
 

7
 Zde se projevuje Haasova inklinace k vnímání epistémických společenství jako 

mezinárodních subjektů, resp. skupin s mezinárodní agendou. Antoniades (viz výše) uvádí i 

národní a supranacionální rovinu. 
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agent teorie, která předpokládá vzájemný sebeurčující vztah mezi 

agentem a strukturou, kde jeden ovlivňuje a zároveň je ovlivňován 

druhým. Abychom do tohoto modelu mohli implementovat roli 

epistémických společenství, musíme identifikovat, jakým způsobem 

ovlivňuje zájmy a očekávání agentů, kteří tak následně stanovují 

pravidla hry. Adler a Haas představují hypotézu, podle níž, čím větší vliv 

má určitá epistémická komunita na vytváření zájmů na národní úrovni, 

tím pravděpodobnější je očekávání, že tyto zájmu budou prezentovány 

v rámci institucí na mezinárodní úrovni. Pokud dokážeme identifikovat 

epistémickou skupinu, která má v rámci koordinace politiky vůdčí 

postavení (největší vliv), můžeme snadno odhadnout, jaká politická 

témata se dostanou do nejvyšší politické selekce (Adler, Haas 1992; 

371-372). 

Adler a Haas do teorie o epistémických společenstvích přinášejí 

metaforu evoluce. Vycházejí z předpokladů vývojové biologie, že 

evoluční posuny struktur jsou de facto nevratné a otevírají další škálu 

možností pro daný druh. Na základě této metafory lze předpokládat, že 

efekty epistémických skupin na politický systém jsou nevratné a to 

především proto, že se v nemalé míře podílejí na stanovování 

mezinárodně - politických témat. 

Takovýto proces politické evoluce má primárně čtyři kroky: 1. 

Politická inovace, 2. Difuze (distribuce), 3. Selekce a 4. Trvání. 

Představme si zahraniční politiku jako proces, kde intelektuální 

inovativní vstupy (které jsou částečně formovány prostřednictvím 
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epistémických skupin) jsou zprostředkovány národními a 

mezinárodními institucemi (ve kterých epistémické skupiny působí) a 

následně selektovány prostřednictvím politických procesů, aby se staly 

základem nových nebo renovovaných národních zájmů. Tento proces 

lze implementovat i na mezinárodní úrovni; inovace epistémických 

skupin jsou distribuovány na národní, nadnárodní i mezinárodní úrovni, 

kde se stanou základem nových mezinárodních praktik, institucí a 

nových atributů světového pořádku (Adler, Haas 1992; 372 – 373). 

Tento koncept lze srozumitelněji vysvětlit na Robertovo Putnamovo 

vysvětlení mezinárodní politiky jako dvou-úrovňové hry: „Na národní 

úrovni domácí skupiny prosazují své zájmy tím, že tlačí na tamní vlády 

k zavedení jim prospěšných politik, a na druhou stranu politici si udržují 

moc prostřednictvím koalic právě s těmito skupinami. Na mezinárodní 

úrovni se národní vlády snaží maximalizovat svoji schopnost 

uspokojovat domácí tlaky a zároveň minimalizovat nepříznivé důsledky 

rozvoje na mezinárodní scéně“ (Putnam in Adler, Haas 1992; 373). 

Na základě takovéhoto schématu epistémická společenství hrají 

evoluční roli jakožto zdroj poltických inovací a zároveň kanál, jehož 

prostřednictvím jsou tyto inovace šířeny mezinárodně. Vliv těchto 

skupin přetrvává prostřednictvím institucí, které nejen, že pomáhají 

vytvářet, ale dále jim předávají informace o preferované vizi světové 

politiky. 
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1.4 Proces politické evoluce 

 

Proces politické evoluce je následující. 

 

1.4.1 Politická inovace 

Epistémická společenství ovlivňují proces inovace: 1.sestavením 

rámce politické diskuze, 2.definováním státního zájmu a 3.nastavením 

standardů. 

Společenství identifikuje a ohraničí agendu určitého problému a 

nastaví kontext, ve kterém jsou interpretována nová data a myšlenky. 

Jinými slovy epistémická společenství definují společenský diskurs, ve 

kterém vznikají nová témata. Definování národního zájmu už je 

následný přirozený proces, který se vyvine právě z nastavení 

myšlenkového kontextu. 

Jako příklad Adler a Haas přicházejí s tématem jaderných zbraní za 

studené války. Podle nich to nebyl nikdo jiný než epistémická skupina, 

která vynesla téma kontroly jaderných zbraní na světlo amerického 

zájmu. Tato skupina, díky níž vznikl i její sovětský ekvivalent, ovlivnila 

percepce hrozeb USA a tím dala definici novému státnímu zájmu. 

V období bez války politická očekávání vycházela pouze z teoretických 

předpokladů skupin expertů. Na základě jejich rad tak tato skupina 

ovlivnila nejen politická očekávání, ale i chování politických lídrů. 

Epistémické komunity tak nejenže pomohly přesvědčit americké a 
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sovětské lídry, že je v jejich zájmu předejít jaderné válce, ale také 

velkou částí napomohly vytvoření společného zájmu kontroly jaderného 

zbrojení, který se promítl smlouvou ABM v rámci SALT 1 (Adler, Haas 

1992; 376). 

Epistémické skupiny mají vliv nejen na stanovování politické agendy 

a vytváření národních zájmů, ale i na vytváření standardů a vývoj 

regulací. Například společenství rozvojově orientovaných ekonomů a 

správců programu potravinové pomoci vyvinulo nová kritéria pro 

přidělování a převod finančních prostředků potravinové pomoci (Adler, 

Haas, 1992; 378). 

 

1.4.2 Politická difuze (distribuce) 

Šíření informací a sdílení názorů a myšlenek probíhá mezi skupinami 

expertů na národní i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím konferencí, 

work-shopů, mezinárodních organizací nebo publikační činností probíhá 

výměna informací a zkušeností. Například přenos informací mezi 

Spojenými státy a Velkou Británií byl klíčovým faktorem v poválečném 

ekonomickém uspořádání, případně v nedávné minulosti sehrál roli při 

bankovních regulacích. Zde platí více než jinde, že ta epistémická 

skupina, která dokáže ovlivnit prostřednictvím transnacionální 

organizace (nebo jiného způsobu nadnárodního působení) více vlád více 

států, má pak do budoucna devizu v možnosti ovlivnit neformální 

vyjednávání o politických preferencích (Adler, Haas 1992; 379) 
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1.4.3 Politická selekce 

Epistémická společenství dokážou ovlivnit politickou realitu, ovšem 

v jistých mezích. Tyto meze či hranice jsou nastaveny mírou odborné 

neznalosti daného politika nebo politické strany, který s danou 

skupinou spolupracuje. Čím, méně odborně politik dané téma zná, tím 

větší prostor pro nastavení jeho agendy má epistémická skupina. 

Dokonce, v případě neexistence organizace, která by danou agendu 

spravovala, má epistemická skupina příležitost pro nastavení její 

organizační struktury. V tomto případě může během fází politické 

inovace, politické difúze a selekce získat největší vliv. Na druhou stranu, 

pokud politik či politická strana jedná o tématu, které zná alespoň do té 

míry, že je schopen/na určit alespoň v hrubém nákresu možné důsledky 

implementace, vybere si k odborné spolupráci tu skupinu, která 

prosazuje takové normy, které nejlépe vyhovují jeho předešlým 

politickým preferencím a napomůže posílení jejich pozice. 

 

1.5 Rozdělení myšlenkových proudů české zahraniční 

politiky 

 

Ráda bych se v této kapitole dále věnovala ideologickým proudům, 

které determinují přístupy k české zahraniční politice jak na politické, 

tak na odborné úrovni.  

Česká diskuze o zahraniční politice je napříč politickou, odbornou a 

mediální rovinou nekonsistentní. Na mediální úrovni de facto diskuze o 
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zahraničně - politických tématech neexistuje. Zahraniční politika je zde 

spíše konstatována na základě dílčích událostí. Politická debata je 

poněkud pestřejší a bývá (samozřejmě) spojována se stranickou 

ideologií. Obecně ovšem můžeme konstatovat, že ani v rámci 

jednotlivých politických stran nedochází ke konsensu, proto jej 

nemůžeme očekávat ani v rámci politické a institucionální reprezentace 

České republiky.  

Petr Drulák determinuje českou zahraniční politiku do čtyř 

ideologických skupin: internacionalisté, atlantisté, kontinentalisté a 

autonomisté. Jejich společným jmenovatelem, ale zároveň dělitelem 

jsou vztah k Evropské unii a vztah ke Spojeným státům americkým 

jakožto ke světovému mocenskému centru z pohledu České republiky. 

Vztah k nim je determinantou ideové příslušnosti. 

 Internacionalisty pojí stejná priorita vztahů s EU i s USA. Oba dva 

celky jsou důležitým partnerem, a nelze dávat přednost jednomu 

před druhým. Jejich politika je bilaterálně – multilaterální. 

V rámci českého politického spektra jako internacionalisty 

můžeme označit část ČSSD. Jejich politický program 8  i 

každodenní rétorika jasně hovoří o strategické spolupráci s EU a 

USA na jedné úrovni. Zahraniční politika je silně konsensuální a 

                                                           
 

8
 Viz http://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/oranzove-knihy-cssd-pro-volby-

2010/zahranicni-politika/ 
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proevropská. Stejně tak sem můžeme zařadit Věci Veřejné anebo 

TOP 09. 

 Atlantisté jsou kritičtí vůči Evropské unii a její další federalizaci. 

Strategickým partnerem jsou USA, přičemž zahraniční politika by 

neměla být v konfliktu s americkou. Důraz je kladen na 

bilaterální politiku. Typickým představitelem atlantismu je i 

současná část ODS.  

 Kontinentalisté naopak prosazují pevnou vazbu na kontinentální 

Evropu, EU jako takovou a její nejsilnější členy. USA bývají 

terčem kritiky. Zaměřují se na multilaterální politiku. 

Kontinentality můžeme najít v levém křídle ČSSD. 

 Autonomisté naopak nepřikládají žádné z těchto vazeb tak silný 

význam. V případě potřeby se vymezují jak vůči EU, tak USA. 

Česká republika má svou zahraniční politiku formovat pouze 

podle svých zájmů. Jedná se o unilaterální politiku, což je pozice, 

kterou najdeme často u KSCM a u různých nacionalisticky 

orientovaných skupin na Ukrajinu a Rusko (Drulák 2006) 9 . 

Klasickým představitelem tohoto proudu je prezident ČR Václav 

Klaus. 

  

                                                           
 

9
 Viz http://www.fontes-rerum.cz/soubory/download/cs_zahr_politika.pdf 
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2 TVORBA STRATEGICKÉ KONCEPCE 

2.1 Strategické koncepty NATO 

 

Základním stavebním kamenem Severoatlantické aliance je 

Washingtonská smlouva ze 4. dubna 194910. Washingtonská smlouva 

však neposkytuje přesnější vodítko, jaké úkoly má Aliance v dané době 

plnit a prostřednictvím jakých nástrojů. Proto NATO přijímá strategické 

koncepce, které reflektují kontext současných mezinárodních vztahů a 

zároveň reagují na aktuální bezpečnostní výzvy.  

 Doposud NATO přijalo sedm strategických koncepcí. První čtyři 

strategie byly přijaty během studené války. Byly výsledkem 

mezivládních jednání a jejich výsledné znění bylo neveřejné a 

utajované. Předmětem těchto strategií bylo téměř výhradně jaderné 

odstrašování Sovětského svazu. 

 Strategické koncepce přijaté po roce 1990 již byly zveřejněné a 

plní výrazně odlišnou úlohu. Jedná se především o ujasnění smyslu a 

                                                           
 

10
 Washingtonská smlouva, jakožto neměnný soupis základních principů, cílů a zásad signatářským zemí, 

zůstal neměnný. Smlouva se skládá ze 14 článků, přičemž nejkontroverznějším je článek č. 5, který 

hovoří o „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo 

Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovémuto 

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.“ 

(http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/washingtonskasmlouva.htm) 
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definici úkolů NATO v dané epoše. Reagují na aktuální bezpečnostní 

situaci, která se dotýká transatlantického regionu.  

Strategická koncepce Aliance, přijatá na summitu v Římě v roce 

1991, byla v rozhodující míře ovlivněna rozpadem Varšavské smlouvy, 

vyhlášením nezávislosti pobaltských států, rozpadem bývalé Jugoslávie, 

neúspěšným pokusem o státní převrat v bývalém Sovětském svazu a 

válkou v Perském zálivu. Koncepce zdůrazňovala různorodou povahu a 

obtížnou předvídatelnost bezpečnostních rizik, nutnost brát v úvahu 

konvenční a jaderné síly Sovětského svazu, zachování strategické 

rovnováhy v Evropě a možnost dosažení cílů Aliance politickými 

prostředky. Značná pozornost byla věnována širokému pojetí 

bezpečnosti založené na třech vzájemně se doplňujících prvcích - 

dialogu, spolupráci a společné obraně. V oblasti společné obrany se 

zdůrazňovala mj. delší doba výstrahy, snižování a reorganizace 

ozbrojených sil, různorodost bezpečnostních rizik a přetrvávající 

sovětská hrozba. Při výstavbě ozbrojených sil byla pozornost věnována 

především zvýšení jejich pohyblivosti, pružnosti a schopnosti rozšíření11. 

 Strategická koncepce přijatá na summitu v dubnu 1999 ve 

Washingtonu si kladla za úkol „konsolidaci a uchovávání pozitivních 

změn nedávné minulosti a při řešení současných i budoucích 

bezpečnostních výzev“ – to je formulace, kterou lze vztáhnout i na 

právo zasahovat do vnitřních záležitostí států. V důsledku událostí 90. 

                                                           
 

11
 http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/1999_3/strateg.htm 
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let 20. století Strategie hovořila o celém komplexu nových vojenských a 

nevojenských rizik. V jejich seznamu lze nalézt útlak, etnické konflikty, 

hospodářské katastrofy, kolaps politických řádů či šíření zbraní 

hromadného ničení, ale i územní spory, porušování lidských práv, 

rozpad států, teroristické činy, sabotáže, organizovaný zločin, přerušení 

přílivu životně důležitých zdrojů a dokonce „nedostatečné nebo 

neúspěšné úsilí o reformy“. Ve snaze čelit těmto rizikům si Aliance 

stanovila pětici základních úkolů: Bezpečnost - NATO má tvořit jeden z 

nenahraditelných základů stabilního euroatlantického bezpečnostního 

prostředí, založeného na rozvoji demokratických institucí a závazku 

mírového řešení konfliktů, ve kterém žádná země nebude schopna 

zastrašovat kteroukoli jinou zemi nebo jí vnucovat svou vůli hrozbou či 

použitím síly. Konzultace - NATO má sloužit jako základní 

transatlantické fórum pro konzultace spojenců o jakýchkoli problémech 

dotýkajících se jejich životních zájmů, včetně možného vývoje 

představujícího ohrožení bezpečnosti členských států, a pro 

odpovídající koordinaci jejich úsilí v oblastech společného zájmu. 

Odstrašování a obrana - NATO má odstrašovat hrozbu, ale i ubránit se 

proti jakékoli agresi vůči kterémukoli členskému státu Aliance. Krizové 

řízení - NATO má být připraveno – případ od případu a na základě 

konsenzu – přispívat k účinné prevenci konfliktů a angažovat se aktivně 

v krizovém řízení, včetně operací reagujících na krize. Partnerství - 

NATO má podporovat široké partnerství, spolupráci a dialog s ostatními 
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zeměmi euroatlantické oblasti s cílem zvýšení transparentnosti, 

vzájemné důvěry a schopnosti podílet se na akcích spolu s Aliancí12. 

 První dva postudenoválečné strategické koncepty jsou výrazně 

odlišné od předchozích vojenských doktrín. Sloužily široké bezpečnostní 

komunitě, veřejnosti, médiím. Cílem bylo osvětlit a přiblížit princip 

fungování Aliance svým členům i nečlenům. Přestože můžeme říci, že se 

jedná o moderní vojenské dokumenty, jejich tvorba byla spíše tradiční. 

Návrhy textu byly připravovány zástupci členských zemí na uzavřených 

jednáních za přispění generálního tajemníka a civilního vojenského 

aparátu NATO.13 

 

2.2 Vznik nové strategické koncepce 

 

 Proces tvorby poslední strategické koncepce byl od všech 

předchozích případů velice odlišný. Oficiálně byl zahájen na summitu 

NATO ve Štrasburku – Kehlu v dubnu roku 2009 a vyvrcholil na summitu 

v Lisabonu v listopadu 2010. Trval rok a půl, tedy poměrně dlouhou 

dobu. Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmunssen prezentoval 

přípravu nového dokumentu jako velkou příležitost pro vyřešení většiny 

problémů, se kterými se Aliance v současnosti potýká. Nová strategie by 

                                                           
 

12
 http://blisty.cz/art/34310.html 

13
 http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/historienatoiv.htm 
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měla zažehnat obavy nových členských států, symbolicky zakončit 

transformaci NATO, potvrdit věrohodnost členských závazků, definovat 

roli Aliance v globálním managementu bezpečnosti, koordinovat její 

ambice s disponibilitou a nastavit novou úroveň vztahů mezi Aliancí a 

dalšími aktéry mezinárodních vztahů (Jireš 2010; 5). 

 Bylo diskutováno několik klíčových témat, která měl nový 

dokument pomoci vyřešit. Patřilo mezi ně posílení věrohodnosti článku 

5, kterého se dožadovaly především nové členské země, vztah mezi 

globální bezpečnostní angažovaností a ochranou domácího teritoria, 

vztah mezi NATO a Ruskem, vztah mezi jaderným odstrašením, 

odzbrojením a protiraketovou obranou a problémy ve vztazích 

s Evropskou unií (Jireš 2010). 

 Příprava nové strategie měla tři fáze. Reflexní, konzultační a fázi 

finálních jednání.  

V první fázi byla vytvořena skupina bezpečnostních expertů pod 

vedením Madeleine Albrightové 14 , která měla za úkol podnítit 

otevřenou debatu o podstatě a úkolu NATO a současných 

bezpečnostních percepcí napříč členskými státy. Skupina odborníků 

                                                           
 

14 Pro usnadnění tohoto procesu, generální tajemník jmenoval skupinu 12 odborníků. 

Ta představovala široké spektrum velkých i malých členů NATO a nabídla vyváženou 

kombinaci veřejného i soukromého sektoru, think-tanků a akademické obce. 

http://www.nato.int/strategic-concept/experts-strategic-concept.html 
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zahájila svou činnost dne 4. září, kdy generální tajemník svolal 

neformální setkání Severoatlantické rady pro první výměnu názorů. 

Skupina expertů absolvovala rozsáhlou sérii seminářů a konzultací 

s odbornou, vojenskou i civilní veřejností uvnitř i vně Aliance.  

V druhé konzultační fázi odborníci navštěvovali hlavní města 

členských států, kde své poznatky a návrhy projednávali s oficiálními 

představiteli vlád nebo parlamentů.  

Výstupem byl dokument z května 2010, který shrnul dosavadní 

poznatky a analyzoval současný bezpečnostní diskurs v rámci Aliance. 

Tento dokument byl základním pracovním materiálem pro generálního 

tajemníka NATO Anderse Fogha Rasmussena při přípravě finálního 

strategického konceptu 15. 

 

Obecně můžeme říci, že tvorba nové strategické koncepce byla 

od předchozích odlišná v několika bodech: 

 Méně viditelná role vlád členských států než 

v předchozích případech. V první fázi přípravy hlavní roli 

hrála nevládní bezpečnostní komunita – epistémická 

společenství, kde probíhala diskuze. V druhé fázi iniciativu 

přebrala skupina expertů pod vedením Madeleine 

Albrightové a v poslední fázi měl hlavní slovo generální 

                                                           
 

15
 http://www.nato.int/strategic-concept/roadmap-strategic-concept.html#approach 
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tajemník NATO a jeho poradní orgány. Vlády členských 

států dostaly slovo až v poslední fázi, na lisabonském 

summitu. 

 Proces přípravy nové strategie byl otevřený a veřejný. 

Mohli do něho vstupovat zástupci odborné veřejnosti 

z nevládních kruhů. Protože tvorbou koncepce byli 

pověření mezinárodní experti, v mnoha případech do 

diskuze vstupovali jejich kolegové a jiní účastníci 

provázáni profesionálně nebo osobně. 

 Příprava nové strategie byla v mnoha ohledech důležitější, 

než výsledný dokument samotný. Otevřená debata o 

vnitroalianční bezpečnostní strategii by byla před 20 lety 

něčím nemyslitelným. Aliance zvolila dlouhý, otevřený a 

skupinou expertů vedený proces s cílem demonstrovat 

alianční jednotu. Na lisabonském summitu posléze 

nedošlo k tradičnímu mezivládnímu vyjednávání o 

kompromisu, ale Strategie byla schválena v celkovém 

znění připraveném expertní skupinou a generálním 

tajemníkem (Jireš 2011; 4). 

 

2.3 Hlavní témata nové strategické koncepce NATO 

 

Text nové strategické koncepce je stručný, smysluplně 

strukturovaný a udává jasný směr, kterým se NATO v příští dekádě má 
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vydat. Nová strategie je o necelou polovinu kratší, než koncepce z roku 

1999, což jí činí sice více obecným, pro někoho až vágním 

dokumentem16, přesto nová strategie jasně definuje nové bezpečnostní 

hrozby a stanoviska NATO a zároveň jasně deklaruje a případně 

potvrzuje/redefinuje stanoviska a hrozby „staré“.  

Agenda nové strategie je v textu shrnuta do tří tematických 

okruhů: kolektivní obrany (collective defence), krizového managementu 

(crisis management) a kooperativní bezpečnosti (cooperative security).  

V okruhu kolektivní obrany je pozornost věnována článku 5 

Washingtonské smlouvy, jehož závazek je v nové strategii potvrzen a 

uznán za platný v původním znění.17 Dále je zde věnován prostor pro 

otázky jaderných zbraní a jejich šíření a otázkám zbraní hromadného 

ničení, jakožto příčině mezinárodní nestability. V tomto smyslu byla 

zdůrazněna strategie deterrence; „As long as nuclear weapons exist, 

NATO will remain a nuclear aliance“ 18 . Novým tématem byla 

                                                           
 

16
 Lubomír Zaorálek, bývalý velvyslanec ČR se zvláštním posláním, na tematické diskuzi o 

výsledcích Lisabonského summitu v Senátu Parlamentu České republiky kritizoval výsledný 
strategický koncept, jakožto velmi univerzální až vágní dokument. 
17

 „NATO will actively employ an appropriate mix of those political and military tools to help 

manage developing crises that have the potential to affect Alliance security, efore Theky 

escalate into conflicts; to stop ongoing conflicts where they affect Alliance security; and to 

help consolidate stability in post-conflict situations where that contributes to Euro-Atlantic 

security“. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm 

18
 viz Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic 

Treaty Organisation. 
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problematika kybernetických útoků, jakožto bezpečnostní hrozba, která 

je schopná zasáhnout fungování vládních aparátů, hospodářství a 

ekonomiky a dalších částí infrastruktury státu. Dalšími tématy jsou boj 

proti mezinárodnímu terorismu, jakožto zdroj přímé hrozby pro občany 

zemí NATO, zvláště pokud teroristické skupiny disponují nukleárními, 

chemickými nebo biologickými zbraněmi. Strategie se dále zabývá 

energetickou bezpečností, rozvíjením konvenčních vojenských 

schopností, obranným plánováním a budováním alianční protiraketové 

obrany. 

Agenda druhého okruhu je věnována otázkám prevence a řešení 

krizí, postkonfliktní stabilizace nevyjímaje. Důraz je kladen na komplexní 

přístup. Klade se důraz na krize za hranicemi Severoatlantické aliance, 

které se mohou snadnou „přelít“ a být tak přímým ohrožením obyvatel 

a území členských států. „NATO will therefore engage, where possible 

and when necesary, to prevent crises, manage crises, stabilize post-

conflict situations and support reconstruction….The best way to manage 

conflicts is to prevent them from happening“ 19. 

Témata třetího okruhu definují problémy kontroly zbrojení, 

odzbrojení a nešíření zbraní, politiky otevřených dveří, partnerství 

s nečleny NATO a reformy a transformace Aliance. Nejkontroverznější 

problematikou v tomto okruhu je bezpochyby tématika politiky 

                                                           
 

19
 viz Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic 

Treaty Organisation. 
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otevřených dveří a partnerství. Konkrétně vztah NATO-Rusko byl 

v akademických diskuzích jedním z hlavních horkých témat. Koncepce 

definuje tento vztah bez emocí, jako strategicky významný a v každém 

ohledu reciproční. „We want to see a true strategic partnership 

between NATO and Russia, and we will act accordingly, with the 

expectation of reciprocity from Russia“ 20. 

Kdybychom měli použít jeden termín, který by vyjádřil poselství 

nové strategické koncepce, byl by jím pojem komplexita. Výrazným 

trendem v definování současného směřování Aliance je propojenost a 

komplexnost problémů a hrozeb. Separace a dělení světa na jednotlivé 

mezinárodní organizace v dnešním globalizovaném systému nedává 

smysl. Nová strategie skutečně nastoluje rovnovážnější vztah mezi 

obranou území a obyvatelstva členských zemí na straně jedné a 

zapojením NATO do globálního managementu bezpečnosti na straně 

druhé. Za zmínku v tomto smyslu stojí nově zavedený pojem „safety“ 

(bezpečí, jistota) aliančního území a obyvatelstva před tradičně 

užívaným pojmem „security“ (bezpečnost) (Jireš 2010). 

  

                                                           
 

20
 Viz tamtéž. 
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3 ČESKÁ REFLEXE 

 

Diskuse o novém strategickém konceptu probíhaly v ČR v době 

přípravných prací jen v poměrně úzké odborné komunitě. Hlavním 

důvodem byl permanentní předvolební boj a povolební vyjednávání 

v letech 2008 až 2010. Ani vláda, ani nikdo z vedoucích představitelů 

před přijetím koncepce nezaujal jasné stanovisko. Česká reprezentace 

se pokoušela zařadit do skupiny expertů zabývajících se přípravou 

konceptu tehdejšího místopředsedu vlády a ministra pro evropské 

záležitosti Alexandra Vondru, ovšem neúspěšně. Kromě této iniciativy 

šlo jen o malý veřejně deklarovaný zájem o budoucnost NATO. Bylo 

tomu tak z několika důvodů. Česká republika byla zaměstnána 

evropským předsednictvím a následně pádem Topolánkovy vlády. 

Nastupující úřednická vláda měla funkci čistě udržovací. ČR tak 

nevystupovala aktivně v rámci rozhovorů na téma nového strategického 

konceptu. Před summitem ve Štrasburku–Kehlu Česká republika 

nezastávala žádný zásadní postoj. Jedinou prioritou bylo, aby o 

transformaci NATO jednali jen členové Aliance bez vměšování Ruské 

federace. Diskurs v té době ovládal postoj, že přes měnící se vnější 

geopolitické podmínky by se NATO mělo soustředit na odstrašování a 

na obranu teritoria (Junek 2011).21 

                                                           
 

21
 http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2011/volna-tribuna/novy-

strategicky-koncept-nato-a-jeho-mozne-implikace-pro-schopnosti-a-pouziti-acr.html 
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3.1 Aktéři české diskuze 

 

 Záměrem generálního tajemníka NATO při tvorbě nové 

strategické koncepce bylo, aby příprava probíhala formou široké 

diskuze o současném stavu a budoucnosti NATO nejen na bázi vlád 

jednotlivých členských států, ale také v rámci odborných pracovišť, 

think-tanků a médií. Záměrem bylo, aby byla strategie čitelným a 

všeobecně uznávaným dokumentem. Mnohokrát bylo zdůrazněno, že 

proces tvorby je důležitější než samotný výsledný dokument. Veřejná 

diskuse o nové strategické koncepci byla v USA a západní Evropě 

skutečně bohatá a do jisté míry splnila Rasmussenovo očekávání. Byly 

publikovány desítky rozsáhlejších studií a analýz a stovky kratších 

komentářů a článků. V řadě členských zemí navíc přišla místní 

akademická pracoviště a think-tanky s doporučeními určenými vlastním 

vládám a s analýzami perspektiv a zájmů své země (Jireš 2010). 

 Česká debata byla výrazně chudší. Na politické úrovni 

neprobíhala vůbec. Důvodem byla do určité míry absence konstruktivní 

zahraničně - politické debaty na politické úrovni obecně a zároveň 

kritický stav české politické scény. Co se týče mediální roviny, zde bylo 

několik zmínek o tvorbě nové strategie spojených především 

s návštěvou Madeleine Albrightové a skupiny expertů v Praze 12. ledna 

2010 na oficiálním semináři v Černínském paláci a posléze články 

spojené s oficiální zprávou expertní skupiny NATO 2020, vydané k 17. 
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květnu 201022. Podněty pro konstruktivní debatu ovšem ze strany 

novinářů v médiích nepřicházely.   

 Na akademické úrovni a v rámci pražských think-tanků 

konstruktivní diskuze probíhala. Jak již bylo zmíněno, na přelomu roku 

2010 díky iniciativě České euroatlantické rady a Pražského institutu 

bezpečnostních studií ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí 

byly uspořádány dvě konference za účastí předních přestavitelů NATO a 

české bezpečnostní komunity. 24. listopadu 2009 se uskutečnil národní 

seminář věnovaný přípravě nového strategického konceptu 

Severoatlantické aliance. Otevřela se tak první příležitost, aby se širší 

bezpečnostní komunita v České republice zapojila do alianční debaty o 

základních úkolech Severoatlantické aliance, která je jedním z pilířů 

bezpečnosti České republiky.  Hlavními řečníky byly Ambassador Hans-

Friedrich von Plötz, člen expertní skupiny Madeleine Albrightové, a 

náměstek generálního tajemníka NATO pro obranné plánování Jiří 

Šedivý 23 . Moderátorem schůzky byl Jiří Schneider, v té době 

                                                           
 

22
 Viz http://www.nato.int/strategic-concept/strategic-concept-report.html 

23
 Dalšími účastníky semináře byli: Ivo Šrámek, politický bředitel na Ministerstvu zahraničních 

věcí (MZV); Ivan Počuch, ředitel odboru bezpečnostní politiky na MZV; Arm.Gen.(v.v.) Jiří 

Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu AČR; Maj.Gen.(v.v.) Philippe Sommaire, profesor 

bezpečnostních studií, bývalý zástupce velitele KFOR. 

(http://data.idnes.cz/soubory/na_projekty/A091125_M02_STRATCON_WORKSHOP.PDF) 
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programový ředitel Prague Security Studies Institutu (PSSI)24, který 

výstupy ze semináře (tedy hlavní požadavky české bezpečnostní 

komunity) shrnuje:  

„Účastníci diskuze se považují za potřebnou rozsáhlou veřejnou 

debatu o klíčových otázkách Aliance a její roli v mezinárodní 

bezpečnosti. Cílem nové strategie bude aktuálně odpovědět na to čím 

Aliance je, čeho a jakými prostředky chce dosáhnout…. Podle českých 

diplomatů by nová strategická koncepce měla potvrdit základní principy 

Aliance, zejména článků 4 a 5 Washingtonské smlouvy, platnost 

transatlantické vazby a politiku "otevřených dveří" zejména ve vztahu k 

partnerům, kteří neaspirují se stát členy Aliance. Bezpečnost aliančního 

území a jeho obyvatel by měla zůstat primární agendou NATO. Lze 

očekávat, že se otevře otázka dělby nákladů spojených s kolektivní 

obranou (článek 5), podle specifických zájmů a možností jednotlivých 

spojenců. Nového významu nabývají politicko-vojenské konzultace 

(článek 4). Důležitým pilířem Aliance byl a zůstává princip odstrašení. 

Jaká bude jeho praktická podoba v XXI. století? Princip jaderného 

odstrašení není nutné ani žádoucí měnit – jaderné zbraně nikdy nebyly 

operační, ale politickou silou. Funguje odstrašení vůči omezeným 

schopnostem nekonvenčních útoků ze strany některých států? Jakou roli 

                                                           
 

24
 V současné době Jiří Schneider působí jako 1. náměstek ministra zahraničních věcí - státní 

tajemník pro evropské záležitosti. 

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/namestci_ministra/jiri_sch

neider.html) 
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bude hrát protiraketová obrana? V této souvislosti byla nastolena 

otázka, zda bude nová strategické koncepce koherentní s novou 

zahraniční politikou Spojených států. Nové členské země by měly pocítit 

členství v Alianci i jinak, než vysíláním vojáků do zahraničních misí. 

Přirozeně vnímají nestabilitu a konflikty v bezprostřední blízkosti (v post-

sovětském prostoru) než globální hrozby. Partneři Aliance se oproti roku 

1999 změnili. Jelcinovské Rusko bylo jiným aktérem než Rusko 

putinovské. Lze vnímat jako partnera souseda s nekonvenčními a 

raketovými kapacitami a koncepcí oprávněnosti prvního úderu? Znovu 

se vyjevil rozpor v názorech na to, jak jednat s Ruskem. Na jedné straně 

byl názor, že je nutno jednat s Ruskem, jaké je, nikoliv s Ruskem, jaké si 

přejeme. Nemůžeme stavět na společných hodnotách, ale na společných 

zájmech, ty je potřeba definovat v nové strategické koncepci. Na druhé 

straně zazněl právě opačný názor: Rusko je evropská země, dnes nás s 

ním spojují společné hodnoty a snaha je chránit“ (Schneider 2009)25.  

Na semináři v listopadu 2009 byly tedy nastíněny první otázky 

štěpení budoucích diskuzí. 

12. ledna 2010 se uskutečnila mezinárodní konference za účasti 

Madeleine Albrightové, jakožto jeden ze série seminářů, které probíhaly 

během roku 2010, na kterých skupina expertů diskutovala zájmy a 

priority s bezpečnostními elitami členských států v rámci první tzv. 
                                                           
 

25
 Viz http://www.natoaktual.cz/ceska-diskuze-o-nove-strategii-nato-zacala-fjd-

/na_analyzy.aspx?c=A091221_131834_na_analyzy_m02 
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„sběrné“ fázi. Seminář se konal v Černínském paláci pod záštitou 

ministerstva zahraničí za spolupráce s Prague Security Studies Institutu. 

Na semináři vystoupil tehdejší ministr zahraničních věcí Jan Kohout, 

který uvedl diskuzi. Na konferenci byla zastoupena česká odborná 

komunita spolu s novináři, kteří diskutovali s Madeleine Albrightovou a 

jejími společníky Jeroenem van der Veerem a Adamem Danielem 

Rotfeldem klíčová témata Severoatlantické aliance. Diskutovalo se 

především o potvrzení článku V., zahraničních misích NATO a vztahu 

NATO a Ruska 26. V rámci druhé fáze tzv. „konzultační“ fáze přípravy 

strategického konceptu navštívili Prahu dva ze skupiny expertů G. 

Aragon a M. Gervais-Vidricaire, aby konzultovali pozice, preference a 

očekávání ČR 27. 

 

Další a stěžejní iniciativou přispění do diskuze o (českých) zájmech a 

percepcích na nové strategii NATO byl projekt Nová strategická 

koncepce: zájmy a priority České republiky. Projektu se účastnilo 

celkem sedm akademických pracovišť a think-tanků, které se zabývají 

                                                           
 

26
 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/archiv_zprav/rok_2010/x2

010_01_12_strategicka_koncepce_nato.html 

27
 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/zprava2010.ht

ml 
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evropskou bezpečností, českou bezpečnostní politikou, 

Severoatlantickou aliancí a transatlantickými vztahy 28
: 

 Asociace pro mezinárodní otázky (AMO),  

 Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut 

(PCTR),  

 Informační centrum o NATO, Jagello 2000,     

 Institut pro evropskou politiku EUROPEUM,  

 Prague Security Studies Institute (PSSI),   

 Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK,    

 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU 

V rámci projektu proběhly dva workshopy: první workshop proběhl 

15. března 2010 a zabýval se bezpečnostními hrozbami a riziky, které by 

Aliance při přípravě nové strategické koncepce měla brát v úvahu. 

Workshopu se účastnili 29: 

 

Daniel Anýž (Hospodářské noviny)  

Miloš Balabán (Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK)  

Kateřina Bocianová (předsedkyně Zahraniční komise ČSSD)  

Zdeněk Borkovec (bývalý zástupce velvyslance České republiky při 

NATO)  

Jakub Eberle (Asociace pro mezinárodní otázky)  
                                                           
 

28
 http://nato-2010.webnode.cz/o-nas/ 

29
 http://nato-2010.webnode.cz/workshopy/ 
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Jan Havránek (Prague Security Studies Institute)  

Nikola Hynek (Ústav Mezinárodních vztahů)  

Jan Jireš (Centrum transatlantických vztahů, CEVRO Institut)  

Vladimír Karaffa (Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK)  

David Král (EUROPEUM)  

Antonín Rašek (Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK)  

Jiří Schneider (Prague Security Studies Institute)  

Vít Střítecký (Ústav mezinárodních vztahů)  

Tomáš Weiss (EUROPEUM)  

Petr Zlatohlávek (Informační centrum o NATO, Jagello 2000) 

 

 

Druhý workshop se uskutečnil 10. května 2010 a věnoval se 

nástrojům a schopnostem NATO, které by v nové strategické koncepci 

měly být obsaženy, a vztahům mezi NATO a EU. Účastníci druhého 

workshopu byli 30: 

 

 Účastníci obou workshopů jsou až na pár výjimek jedni a titíž. 

Výstupem těchto workshopů byly zápisy hlavních myšlenek a názorů, 

které sloužily jako pracovní materiál pro policy papery. Finálním 

produktem projektu Nová strategická koncepce: zájmy a priority České 

republiky pak byl sborník policy paperů (dále Sborník) pojednávající o 

nejdůležitějších tématech a zároveň souhrn doporučení pro Českou 

                                                           
 

30
 http://nato-2010.webnode.cz/workshopy/ 
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republiku. Tato analýza měla definovat nejen zájmy a priority České 

republiky v rámci NATO, ale také jejich relevantnost v kontextu 

Evropské unie. 

3.2 Klíčová témata  

 

3.2.1 Hlavní výzvy pro ČR a NATO 

 

V důsledku globalizace, snižování bariér mezi státy a růstu mobility 

osob, zboží a služeb se ztrácí rozdíl mezi vnějšími a vnitřními 

bezpečnostními hrozbami a zároveň se charakter jednotlivých hrozeb 

sbližuje na všech rovinách jejich vnímání – stát, Evropská unie i NATO. 

Nositeli tradičních hrozeb již nejsou státy, ale nestátní aktéři a 

jednotlivci, především díky snadnějšímu přístupu k vyspělým 

technologiím. Skupina odborníků v rámci projektu Nová strategická 

koncepce: zájmy a priority České republiky vypracovala analýzu hrozeb 

z hlediska jednotlivých aktérů (ČR, NATO, EU, Rusko, Čína, OBSE, OSN) 

na základě dostupných oficiálních dokumentů a dat o percepcích 

hrozeb (viz Tabulka 1). 

Další analýza hodnotí výzvy vycházejících z rostoucí zranitelnosti 

moderních technologií a infrastruktury (viz Tabulka 2) (Jireš 2010; 14-

15). 

 

 

 



43 
 
 

Tabulka 2 

 

Zdroj: Jireš 2010; 16 
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Tabulka 3 

 

Zdroj: Jireš 2010; 17 
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3.2.2 Rusko 

 

 Vztahy s Ruskou federací jsou jednou z hlavních otázek politiky 

Severoatlantické aliance od chvíle, kdy se Rusko stalo nástupnickým 

státem Sovětského svazu. Jedná se o vztahy velmi komplikované, 

mnohdy stále zatížené odkazem studené války, kdy jeden druhému byl 

úhlavním nepřítelem, zároveň naopak ovlivněné potřebou spolupráce 

čelit společným bezpečnostním hrozbám. Takovýto protikladný 

charakter vztahů je dále umocněn rozdílným přístupem a chápáním 

Ruské (zahraniční) politiky jednotlivých členských států Aliance (Balabán 

2010; 89). 

 Na konci první dekády 21. století došlo k několika momentům, 

které posunuly víceméně partnerský vztah NATO a Ruska do 

choulostivé situace. Byla to rusko-gruzínská válka ze srpna 2008, kdy 

NATO vyslovilo nesouhlas s vojenským vpádem Ruska do Gruzie a 

pozastavilo vojenskou spolupráci s Ruskem. Protože ještě před 

začátkem konfliktu panoval u většiny členských států Aliance vůči Gruzii 

zdrženlivý vztah, vyslovení nesouhlasu bylo spíše politickým gestem než 

vážnou výhružkou. Především Německo a Francie, ale nakonec i 

Spojené státy americké nechtěly riskovat konflikt s Ruskem a Gruzii 

nijak vojensky nepodpořily. K obnovení vojenské spolupráce mezi 

Ruskem a NATO pak došlo v srpnu 2010 (Balabán 2010; 89). 

 Dalším důkazem ruské nevypočitatelnosti bylo její velmi kritické 

hodnocení Severoatlantické aliance dvěma ruskými klíčovými 

dokumenty – Strategií národní bezpečnosti Ruské federace do roku 
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2020 (květen 2009) a Vojenskou doktrínou Ruské federace (únor 2010). 

Strategie národní bezpečnosti uvádí: „Určujícím faktorem ve vztazích 

s Organizací Severoatlantické smlouvy zůstává pro Rusko nepřijatelnost 

plánů na posunování vojenské infrastruktury Aliance k jeho hranicím a 

pokusy přidat Alianci globální funkce v rozporu s mezinárodním 

právem“ (In Balabán 2010; 90). Vojenská doktrína se vyjadřuje velmi 

podobně a navíc přidává jako hlavní vojenská nebezpečí „úsilí navýšit 

silový potenciál Organizace severoatlantické smlouvy globálními 

funkcemi narušením norem mezinárodního práva, přiblížit vojenskou 

infrastrukturu zemí-členů NATO k hranicím Ruské federace i cestou 

rozšiřování bloků“ (In Balabán 2010; 90). Paradoxně, v dalším textu 

toho stejného dokumentu, ovšem můžeme najít následující prohlášení 

o nástrojích zadržování a předcházení vojenských konfliktů: 

„upevňování systému kolektivní bezpečnosti v rámci Organizace 

smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) a zvyšování jejího potenciálu, 

posílení v součinnosti v oblasti mezinárodní bezpečnosti v rámci 

Společenství nezávislých států (SNS), Organizace pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě (OBSE), Šanghajské organizace spolupráce (ŠOS), 

rozvoj vztahů v této sféře s dalšími mezinárodními organizacemi 

(Evropská unie a NATO)“ (In Balabán 2010; 90). Hodnocení NATO 

v jednom dokumentu jako základní vnější hrozba, ale zároveň jako 

nástroj pro předcházení konfliktů dokazuje, že přístup Ruska 

k Severoatlantické alianci (také) není ještě pevně definován nejen na 

papíře, ale především v samotných stanoviscích ruských bezpečnostních 

představitelů. 
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 Jak již bylo nastíněno, přístup členských států vůči Rusku také 

není jednoznačný. Různorodost je dána především mírou bilaterálních 

dohod a vzájemné hospodářské závislosti. Typickým příkladem v tomto 

smyslu je Německo, které má s Ruskem dlouhodobě těsné obchodní 

vztahy. Co se týče bezpečnostních spolupráce, respektive zapojení 

Ruska do evropské a transatlantické bezpečnosti, čas od času se objeví 

kontroverzní myšlenka členství Ruska v NATO, která naposledy vyšla 

právě ze strany Německa. Bývalý ministr obrany Peter Struck (SPD), 

bývalý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher (FDP), ministr zahraničí 

za Zelené Joschka Fischer, ale i významný americký politolog Charles 

Kupchan nebo bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Klaus 

Naumann se vyjádřili, že možnost členství Ruska v Severoatlantické 

alianci je přijatelná. Tato kontroverzní myšlenka se ovšem setkala se 

skepsí a pochybnostmi o proveditelnosti (Balabán 2010; 94-95). 

 Opačný přístup k Ruské federaci mají státy střední a severo-

východní Evropy. Tento ostražitý přístup je dán především těsným 

sousedstvím s Ruskou federací a z toho vyplývajících důsledků. Pro 

skupinu zemí jako je Estonsko, Litva, Lotyšsko byl ruský vpád do Gruzie 

předzvěstí a varováním. Tomáš Valášek z Centre for European Reform, 

který se touto problematikou zabývá, uvádí čtyři důvody, proč se země 

severní a střední Evropy bojí války s Ruskem:  

Za prvé, ruský přístup vůči NATO je historicky defenzivní, avšak 

ruská zahraniční politika se od nástupu putinovské frakce stává stále 

více agresivní. Hrozba České republice a Polsku zacílením jadernými 

hlavicemi v roce 2007, hrozba Ukrajině při jejích úvahách o vstupu do 
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NATO a v neposlední řadě vpád Ruska do Gruzie jsou dostatečnými 

důkazy obav. 

Za druhé, země severní a východní Evropy také upozorňují, že 

Kremlin nebude vždy jednat racionálně. Upozorňují na fakt, že 

moskevský přístup ke svým západním sousedům je veden spíše 

emocemi než rozumem. Reprezentativním příkladem těchto obav je 

ukrajinsko-ruská plynová krize z roku 2009. 

Za třetí, některé z této skupiny zemí se obávají, že Rusko bude 

předpokládat, že vlády členských zemí NATO nepošlou umírat své 

vojáky pro Estonsko nebo Litvu. Rusko samo se cíleně v každodenní 

spolupráci s EU a NATO snaží Evropany rozdělovat, protože semknutá 

Evropa je pro Rusko největší obavou. 

A za čtvrté, největším zájmem na nové strategické koncepci zemí 

severní a východní Evropy byla právě redefinice hrozeb, potvrzení 

článku V. a zároveň upřesnění článku VI., což se do velké míry podařilo 

(Valášek 2009, 9-11). 

 Česká debata o vztahu k Rusku přinesla kompromisní postoj: 

Rusko jako partner i jako hrozba. European Council on Foreign Relations 

ve své studii identifikoval pět skupin evropských zemí podle jejich 

přístupu k Rusku: trojské koně, strategické partnery, přátelské 

pragmatiky, chladné pragmatiky a nové studenoválečníky. Česká 

republika je zařazena mezi chladné pragmatiky (Jireš 2010; 26).  

Alexander Vondra hovoří o „snaze nalézt lepší a efektivnější 

vzájemnou spolupráci a zapojit Rusko do řešení naléhavých hrozeb, 

kterým společně čelíme - jako je šíření jaderných zbraní a terorismus 
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radikálních islamistů v regionu širšího Blízkého východu (tzv. Greater 

Middle East). Zároveň ale nelze zavírat oči před znepokojujícími 

tendencemi ve směřování dnešní ruské politiky“ (Vondra 2010).  

Česká odborná komunita ve Sborníku policy paperů o zájmech a 

prioritách České republiky na nové strategii také upozorňuje na potřebu 

posílit strategickou spolupráci, přestože je vždy závislá na aktuální 

politické vůli na obou stranách. „Spolupráce v praktických otázkách 

nemusí být na straně Aliance chápána jako prostředek k vytvoření 

integrovaného „bezpečnostního společenství“ mezi Západem a Ruskem, 

ale prostě jen jako příspěvek k řešení těch bezpečnostních výzev, na 

kterých se Rusko a Aliance dokáží aktuálně shodnout“ (Jireš 2010; 25-

26).  

Stanoviska odborníků jsou tedy:  

 rozvíjení spolupráce s Ruskem v praktických oblastech 

(terorismus, organizovaný zločin, PVO, krizové řízení, bezpečnost 

námořních tras, environmentální bezpečnost, humanitární 

operace) 

 zachovat jasný rozdíl mezi členstvím a partnerstvím 

 v případě odzbrojovacích iniciativ zajištění reciprocity ze strany 

Ruska 

 neoznačovat Rusko jako hrozbu alianční bezpečnosti 

 explicitně neproklamovat účast Ruska v připravované alianční 

protiraketové obraně (Jireš 2010; 27-31). 
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3.2.3 Nástroje a schopnosti NATO 

Jedním z hlavních témat diskuze o nové strategické koncepci bylo 

jak transformovat NATO, aby bylo schopné efektivně působit v 21. 

století, aby bylo schopné nacházet adekvátní politické a vojenské 

nástroje na nové výzvy. Generální tajemník NATO Anders Fogh 

Rasmussen navrhl na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2010, 

aby se Aliance stala pojítkem globální bezpečnosti.  

Rada moudrých se ve své zprávě NATO 2020 na toto téma vyjádřila 

striktně: NATO je regionální, nikoli globální organizací. Bezpečnostní 

analytik Antonín Rašek toto poselství čte jednoznačně: alianční autorita 

a zdroje jsou limitované a NATO by nemělo zajišťovat zahraniční mise, 

které mohou úspěšně zvládnout jiné instituce a země (Rašek 2010; 28). 

Globální působnost byla i tématem na pražském semináři za účasti 

Rady moudrých. Tehdejší ministr zahraničí Jan Kohout tuto 

problematiku komentoval: „Vynikající historik J. L. Gaddis konstatoval, 

že jsme za studené války zažívali mír v době války, ale nyní zažíváme 

opak, je zde válka v době míru. Skutečně – málokdo před deseti lety 

tušil, že bude euroatlantická bezpečnost čelit takovým úskalím, jako 

byly humanitární katastrofa na Balkáně nebo teroristické útoky proti 

členským zemím NATO, vedené náboženskými extremisty. Společným 

rysem těchto událostí je nutnost bránit naši bezpečnost, někdy i daleko 

za hranicemi území aliance. Kromě vnitrostátních konfliktů či 

teroristických útoků se objevují další netradiční bezpečnostní problémy 
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spjaté s používáním strategických komodit k prosazování 

zahraničněpolitických cílů a podkopáváním kybernetické 

bezpečnosti…..Pražská diskuse nás přiblížila k porozumění, že klíčem k 

další adaptaci na nové hrozby je strategická připravenost a politická 

odhodlanost dostát základnímu principu spojenectví – solidaritě – za 

všech okolností“ (Kohout 2010). 

Česká odborná komunita, v rámci projektu Nová strategická 

koncepce: zájmy a priority ČR, však varuje před touto globální 

solidaritou. Na příkladu vojenské mise v Afghánistánu ukazuje, že se 

Aliance nemůže soustředit pouze na mise mimo teritorium členských 

států. Zdůrazňuje, že je nutné, aby nová strategie především zdůraznila 

základní poslání vojenských sil NATO, kterými jsou ochrana míru, 

garance teritoriální integrity, politické nezávislosti a bezpečnosti a 

efektivní obrana členských států. Až na druhém místě by NATO mělo 

být schopno prostřednictvím expedičních misí zasahovat v případě 

potřeby v oblastech mimo transatlantický prostor, a to pouze pokud 

z nich vychází přímá hrozba bezpečnosti členským státům. Zároveň 

v případě misí mimo teritorium členských států je nutné mít jasně 

definované nástroje a prostředky k dosažení zamýšleného výsledku 

(Balabán, Ludvík, Kašík 2010; 34-37). 

Pro českou diskuzi o zájmech na nové strategii byl bezpochyby 

zásadním tématem protiraketová obrana. Zájmy České republiky na 

protiraketové obraně jsou motivovány mnoha hledisky. Vojenská 

hlediska zohledňovala obavy před možným útokem ze strany zemí, mezi 
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které patří například Írán, geopolitická byla snahou definitivně a jasně 

odpovědět na ruské ambice mít vliv na dění ve střední Evropě. 

Přehodnocení těchto plánů ze strany USA bylo především pro českou 

pravicovou reprezentaci zklamáním, a to především proto, že k tomu 

došlo v souvislosti s vývojem rusko-amerických vztahů (Junek 2011). Na 

české politické scéně vyvolala protiraketová obrana širokou diskuzi a 

stala se radikálním a názorově vyhraněním bodem napříč celým 

politickým spektrem.  

Česká odborná komunita se tématu protiraketové obrany věnuje ve 

svém Sborníku. Jejich přístup je velice opatrný, zdůrazňují, že NATO 

musí především přijmout zásadní politické rozhodnutí, jak by měl 

budovaný systém vypadat, neboť bez jasného výhledu není možné 

budovat systém koncepčně. Čeští odborníci také varují, před snahou 

Spojených států amerických budovat protiraketovou obranu na 

bilaterální úrovni, zdůrazňují tedy, že jednání by mělo probíhat 

výhradně v rámci NATO (Balabán, Ludvík, Kašík 2010; 39). 

Také expertní skupina Madeleine Albrightové se k tomuto tématu 

vyjadřuje ve zprávě NATO 2020. „Protiraketová obrana je nejefektnější, 

je-li společným projektem, proto je vysoce žádoucí spolupráce napříč 

Aliancí a mezi NATO a jejími partnery“ (In Rašek 2010; 28). Generální 

tajemník Anders Fogh Rasmussen dodává: „Aliance musí zajistit 

bezpečnost všech svých občanů. Potřebujeme reálnou ochranu proti 

reálným hrozbám, proto potřebujeme i efektivní protiraketový obranný 

systém, který bude pokrývat občany ve všech členských státech 

Aliance“ (In Rašek 2010; 28). 
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Nejen na konferenci za účasti expertní skupiny 12. ledna v Praze, ale 

napříč všemi členskými státy a především v zemích východní Evropy, se 

dalším předmětem diskuze stalo potvrzení článku V. Tato potřeba byla 

vyvolána především gruzínskou krizí, která ilustrovala, že stále existuje 

reálná možnost ozbrojeného vojenského útoku v těsném sousedství 

států Severoatlantické aliance. Za těchto okolností, mnoho účastníků 

pražského semináře vyjádřilo obavu, že reset ve vztazích s Ruskem bude 

těžko proveditelný, bez potvrzení platnosti článku V. 31 

Česká odborná skupina na tyto tendence reaguje se zdviženým 

prstem: „Tím, že někteří členové nevěří v základní poslání organizace a 

zpochybňují význam svého členství v ní, zásadně oslabují její integritu. 

Tlak na poskytnutí dalších záruk přichází často ze strany států, které 

jsou spíše konzumenty než přispěvateli ke společné bezpečnosti“ 

(Balabán, Ludvík, Kašík 2010; 40). Zároveň upozorňuje, že základním 

předpokladem veškerých úvah o článku V. jsou funkční ozbrojené síly. 

Snižování vojenských rozpočtů evropských členských států může vést 

k neochotě Spojených států amerických přispívat k obraně Evropy 

(Balabán, Ludvík, Kašík 2010; 40-41). 

 

 

 

 
                                                           
 

31
 http://www.pssi.cz/files/News/publikace/nato-conference_summary_final_01262010.pdf 
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3.2.4 NATO a Společná bezpečnostní a obranná politika EU 

 

Dalším bodem diskuze české bezpečnostní komunity je propojení 

SBOP a NATO. Jedná se o problematiku, která napříč členskými státy 

Severoatlantické aliance není horkým tématem a předmětem většiny 

diskuzí, nicméně v České republice hraje svou roli, především na 

politické úrovni. 

Ve zprávě Rady moudrých je spolupráci mezi NATO a EU věnován 

jistý prostor, avšak naplněn je pouze obecnými frázemi s žádným 

konkrétním poselstvím. Zpráva hovoří o EU jako o strategickém 

partnerovi NATO, zdůrazňuje, že má společné jak členy, tak zájmy a 

upozorňuje na neefektivní úroveň vzájemné spolupráce jakožto cíli 

nápravy. Zmínkou, která se jemně dotýká problematiky propojenosti 

SBOP a NATO je doporučení, aby nová strategie zahrnula uznání 

Lisabonské smlouvy jakožto institutu, který posílil evropské vojenské 

struktury32.  

Čeští odborníci se tomuto tématu věnovali podstatně více. Ve 

Sborníku analýz této problematice věnovali celou kapitolu. Prosazují, 

aby nová strategická koncepce konkretizovala pojem „strategického 

partnerství“ mezi NATO a EU a konkrétně vymezila jeho obsah ve všech 

relevantních oblastech. Upozorňují na fakt, že některé evropské státy 

nebudou ochotné podílet se na dalším vývoji NATO, pokud nebude 

adekvátně upraven vztah Aliance k SBOP. Uvědomují si, že problémem 
                                                           
 

32
 http://www.nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf 
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v tomto smyslu může být politická dimenze. Štěpnou linií je názorový 

spor o strategické vizi mezi Francií a Británií, kde Francie usiluje o silnou 

SBOP a pokud možno minimální vazby s NATO, zatímco Británie se snaží 

rozvoj SBOP omezit na spíše nevojenské aspekty. Neopomíjejí 

reflektovat také postoj USA, který se transformoval z nesouhlasného až 

k akceptaci obranné dimenze EU jako příležitosti pro budoucí 

partnerství (Karásek 2010; 43-45).  
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4  ČESKÁ EPISTÉMICKÁ SKUPINA 
 

 V této kapitole budu identifikovat českou epistémickou skupinu 

na základě kritérií Petera Haase uvedených v první kapitole. Na základě 

vyhodnocení analýzy odborných článků a studií, policy paperů a 

doporučení, výstupů konferencí a seminářů osob a organizací, které se 

účastnily debaty o nové strategické koncepci NATO v České republice, je 

možné identifikovat českou epistémickou komunitu. 

 Jedná se tedy o českou epistémickou komunitu, která se 

věnovala problematice nové strategické koncepce NATO, a jejímž 

úkolem/tématem bylo definovat české zájmy a postoje v rámci 

celoalianční debaty. Centrum debaty bylo v Praze, soustředěné 

především v rámci projektu Nová strategie NATO: zájmy a priority České 

republiky, kterou inicioval CEVRO Institut s aktivní účastí dalších šesti 

výzkumných institutů a think-tanků. 

 

4.1  Česká epistémická skupina na základě Haasových 

kritérií 

 

4.1.1 Sdílené zájmy a principy, jako hodnotový rámec odborné 

skupiny 

 Přispět ke kultivaci české bezpečnostně - politické diskuze 
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 Identifikovat české zájmy související s novou strategickou 

koncepcí 

 Provést prakticky využitelnou analýzu témat a problémů, 

které jsou pro Českou republiku relevantní 

 Napomoci tomu, aby byla témata související s novou 

strategickou koncepcí lépe prezentována v českých 

médiích 

4.1.2 Sdílené kauzální principy 

 Budování bezpečnosti prostřednictvím kooperace 

s ostatními aktéry 

 Vytvoření spravedlivého a trvalého mírového pořádku v 

Evropě, založeného na společných hodnotách 

demokracie, lidských práv a právního státu 

 Severoatlantická aliance je zdrojem stability Západu a díky 

ní je možné lépe koordinovat globální bezpečnost, ale i 

bezpečnost České republiky 

 Členství v NATO je zásadním předpokladem bezpečnosti 

České republiky 

 

4.1.3 Kritérium pro posuzování a porovnávání poznání 

 Publikace ve specializovaných časopisech a další formy 

odborné publikační činnosti 
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 Účast na seminářích a konferencích pořádaných vládními 

nevládními entitami 

 Specializovaná činnost v rámci odborných pracovišť, 

nevládních organizací a think-tanků zabývajících se 

transatlantickými vztahy a bezpečností 

 Účast v odborných poradních komisích při vládních 

institucích a orgánech 

 

4.1.4 Společný okruh bádání 

 Účast na projektu Nová strategická koncepce NATO: 

zájmy a priority ČR 

 Účast na seminářích, workshopech a konferencích 

pojednávající o nové strategické koncepci NATO 

 Publikace sborníku policy paperů 

 

 

4.2 Česká epistémická skupina: osobnosti a instituce 

 

Jan Jireš, CEVRO Institut 

Vyučuje mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia na vysoké škole 

CEVRO Institut (VSCI) a na Ústavu politologie Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Je také ředitelem Centra transatlantických vztahů 
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VSCI. Vystudoval historii a politologii na FF UK a v letech 2008-2009 

působil jako Fulbright Visiting Scholar na Paul H. Nitze School of 

Advanced International Studies (SAIS) ve Washingtonu. Spolupracoval s 

řadou nevládních organizací věnujících se bezpečnostní politice (CESS 

Groningen, DCAF Ženeva, CEPA Washington). Dlouhodobě se zabývá 

evropskou bezpečností, transatlantickými vztahy a reformou 

bezpečnostního sektoru 33. 

Byl hlavním iniciátorem projektu Nová strategie NATO: zájmy a 

priority ČR. Je spolueditorem sborníku policy paperů, vydaného práve 

na CEVRO Institutu. 

 

Miloš Balabán, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK 

Zástupce vedoucího odd. veřejných vztahů, vedoucí odd. 

výkonné komunikace odboru pro styk s veřejností MO, kde měl mj. v 

gesci komunikaci s bezpečnostní komunitou a nevládními organizacemi. 

2002 - 2004 zahraniční oddělení ČSSD, kde měl mj. v gesci problematiku 

EU, bezpečnostní politiky a zemí východní Evropy. Od roku 2005 

vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES. v ČR. Autor několika 

desítek odborných studií a článků v oblasti bezpečnostní politiky. 

Publikuje v denících Právo. MF Dnes a Hospodářské noviny. 

                                                           
 

33
 http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/bila-kniha/odborna-komise/jan-jires--46146/ 

http://www.ceses.cuni.cz/CESES-65.html
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Spoluautorem sborníku policy paperů v projektu Nová strategie 

NATO: zájmy a priority ČR. 

Antonín Rašek, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK 

 Od ledna 1990 do září 1992 byl civilním náměstkem ministra 

obrany pro sociální a humanitární věci a ředitelem Institutu pro 

strategická studia (1993). Je generálmajorem v záloze. Nyní se věnuje 

vědeckovýzkumné činnosti, poradenství, publicistice a literatuře. Napsal 

několik odborných knih, desítky studií a stovky článků z oblasti 

sociologie mládeže, řízení, armády a politiky. 

Spoluautorem sborníku policy paperů v projektu Nová strategie 

NATO: zájmy a priority ČR.34 

Tomáš Karásek, Asociace pro mezinárodní otázky AMO 

 Od roku 2004 přednáší na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK 

kurzy týkající se mezinárodní bezpečnosti a konfliktů, bezpečnostní 

integrace v Evropě a euroatlantickém prostoru a nových 

bezpečnostních hrozeb. Je řešitelem a koordinátorem řady výzkumných 

a pedagogických projektů věnujících se primárně problematice 

                                                           
 

34
 http://ceses.cuni.cz/CESES-55.html 

http://www.ceses.cuni.cz/CESES-65.html
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evropské bezpečnosti. Od září 2010 je ředitelem Výzkumného centra 

AMO 35 

Spoluautorem sborníku policy paperů v projektu Nová strategie 

NATO: zájmy a priority ČR. 

Petr Zlatohlávek, Jagello 2000 

Zabývá se problematikou veřejné diplomacie a transformace 

Severoatlantické aliance. V roce 2002 začal pracovat v Informačním 

centru o NATO v Praze, kde v současné době působí na pozici 

výkonného ředitele. Je spoluautorem publikace Kontaktní ambasády 

NATO: nová dimenze zahraniční poli-tiky ČR (2000-2005), která vyšla v 

roce 2006, autorem scénáře pro DVD dokument Prvotřídní práce: Čeští 

chemici v Silách rychlé reakce NATO (2006) a knihy NATO Response 

Force – Síly rychlé reakce NATO: úvod do problematiky (2007). 

Jiří Schneider, 1. náměstek ministra zahraničních věcí  

V letech 1990 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění 

za ODS a od roku 1993 působí na ministerstvu zahraničních věcí, kde 

zastával různé funkce (třikrát stál v čele odboru analýz a plánování). 

V letech 1995 až 1998 zastával post českého velvyslance v Izraeli, načež 

se opět vrátil do řad ministerstva zahraničních věcí. V letech 2005 až 

2010 byl programovým ředitelem think tanku Pražský institut 
                                                           
 

35
 http://www.amo.cz/autori/tomas-karasek.html 
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bezpečnostních studií (PSSI, z anglického Prague Security Studies 

Institute). Od července 2010 je 1. náměstkem ministra zahraničních 

věcí. V dubnu 2011 padalo jeho jméno v souvislosti s potřebou obsadit 

uvolněnou pozici ministra vnitra 36. 

 

Tomáš Weiss, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 

Je přidruženým výzkumným pracovníkem Institutu pro 

evropskou politiku EUROPEUM. V minulosti pracoval jako výzkumný 

pracovník Ústavu mezinárodních vztahů (2007-2008) a jako stážista v 

Institutu bezpečnostních studií EU v Paříži (2004). Od roku 2006 

přednáší o evropské integraci a bezpečnostní politice. Zabývá se 

především společnou zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie 

a transatlantickými vztahy 37. 

Další osobnosti: 

Daniel Anýž (Hospodářské noviny)  

Kateřina Bocianová (předsedkyně Zahraniční komise ČSSD)  

Zdeněk Borkovec (bývalý zástupce velvyslance České republiky při 

NATO)  

Jakub Eberle (Asociace pro mezinárodní otázky)  

                                                           
 

36
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Schneider 

37
 http://www.europeum.org/index.php/cz/nas-tym/tomas-weiss 
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Jan Havránek (Prague Security Studies Institute)  

Nikola Hynek (Ústav Mezinárodních vztahů)  

Vladimír Karaffa (Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK)  

David Král (EUROPEUM)  

Vít Střítecký (Ústav mezinárodních vztahů) 

 

4.3 Proces politické evoluce na příkladu české 

epistémické skupiny 

 

4.3.1 Fáze politické inovace 

Česká epistémická skupina byla zformována za účelem sestavení 

agendy bádání a následného výzkumu – zájmy a priority České 

republiky na nové strategické koncepci v kontextu celoalianční debaty o 

zájmech členských států NATO. Prostřednictvím workshopů a 

konferencí byl definován společenský diskurs. Konkrétním výstupem 

výzkumu byl sborník policy paperů a doporučení pro Českou republiku, 

jakým směrem se v rámci Aliance ubírat. 

4.3.2 Fáze politické difuze 

Prostřednictvím workshopů a publikační činností probíhala výměna 

informací a názorů na národní úrovni. Výzkumná centra zapojená do 

projektu pořádala informační semináře pro veřejnost. Jednotliví 

odborníci publikovali ve veřejných i odborných médiích články 

komentující vývoj nové strategické koncepce. Na mezinárodní úrovni 
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docházelo k propojení české odborné skupiny v rámci konferencí za 

účasti expertní skupiny vedené Madeleine Albrightovou v listopadu 

2009 a lednu 2010. Na půdě Prague Security Studies Institutu probíhal 

samostatný výzkum role mezinárodní expertní skupiny, v jehož rámci 

byli kontaktováni jednotliví členové mezinárodní odborné komunity. 

Bohužel přesto byl proces zapojení české epistémické skupiny 

s transatlantickou mezinárodní skupinou marginální. Důvodem je 

nevelký počet kvalifikovaných a dobrou sítí kontaktů vybavených 

osobností. Dalším handicapem je česká Atlantická komise, která funguje 

pouze na formální bázi. 

4.3.3 Politická selekce 

Třetí fáze propojení odborné skupiny s politikou už rámci české debaty 

o zájmech a prioritách neproběhla. Možná bychom mohli hovořit o 

napojení Jiřího Schneidera a Jana Havránka38 se státní správou, kde mají 

potenciál ovlivnit konkrétní výstupy politického procesu. Nicméně 

v rámci prosazení zájmů České republiky na nové strategii česká 

epistémická skupina nehrála žádnou roli. Důvodem je především, že na 

politické úrovni diskuze o oficiálních stanoviscích a zájmech České 

republiky na nové strategii úplně chyběla. 

 

                                                           
 

38
 Jiří Schneider působí jako 1.náměstek ministra zahraničních věcí a Jan Havránek je 

poradcem ministra obrany. 
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4.4 Ideové proudy v rámci české epistémické skupiny 

 

 Co se týče zařazení české epistémické skupiny do jednoho 

z myšlenkových proudů zahraniční politiky, jedná se o nelehký úkol. 

Česká epistémická skupina, která vznikla výhradně za účelem debaty o 

nové strategii, byla seskupením osobností s různým ideovým 

přesvědčením. Výzkumná centra, kde jednotlivé osobnosti působí, jsou 

samy o sobě vodítkem k jejich ideovému přesvědčení, protože jsou 

mnohdy spřízněny s určitou politickou stranou. 

Měla jsem možnost osobně se setkat s Janem Jirešem z CEVRO 

Institutu, Milošem Balabánem z CESES centra a Kateřinou Bociánovou z 

ČSSD, abych si učinila představu o rozdílech v přístupu k transatlantické 

problematice. Otázky, které jsem s nimi probírala, se týkaly především 

současného stavu Aliance, přístupu k Rusku, politice otevřených dveří a 

případného vstupu Gruzie do NATO, protiraketové obrany a jaderného 

odzbrojování a v neposlední řadě postavení České republiky v rámci 

Aliance. Na základě odpovědí můžeme definovat, k jakému názorovému 

proudu tito členové odborné komunity přísluší. 

 

Jan Jireš – atlantista 

 Jan Jireš sám sebe označuje jako atlantistu. Česká republika by 

podle jeho názoru měla být samostatně uvažujícím čitelným a 

zodpovědným členem NATO, s malou, ale silnou armádou. Protože 
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Česká republika nenaplňuje stanovený rozpočet NATO na armádní 

výdaje, měla by se podle Jireše automaticky účastnit všech zahraničních 

misí, ať už s nimi ideologicky souhlasí nebo ne. Jako příklad, kterým by 

se Česká republika měla v rámci NATO ubírat, je podle Jireše Dánsko, 

jakožto příkladný a čitelný člen Severoatlantické aliance. 

V otázce přístupu politiky otevřených dveří je principielně pro 

přijetí jakéhokoliv člena, který splňuje veškerá kritéria a požadavky 

vstupu do NATO. Na konkrétním příkladě Gruzie je ovšem skeptický. 

Přijetí Gruzie do Severoatlantické aliance by byl nezodpovědný krok a 

zároveň zpochybněné základních principů Aliance – především článku 

V., neboť Aliance nemá dostatečné prostředky, aby mohla 

uhájit/ubránit Gruzii v geopolitickém teritoriu, ve kterém se nachází. 

K otázkám Ruské federace a vztahu NATO k ní je velmi opatrný. 

Uvědomuje si, že Rusko není pro NATO hrozbou, nýbrž rizikem, a to 

především na základě hospodářské závislosti Ruska na zemích Evropské 

unie a NATO. K myšlence Ruska, jakožto případného člena Aliance se 

ovšem vyjádřil jednoznačně pejorativně 39. 

 

Miloš Balabán – kontinentalista 

 Miloš Balabán spojuje bezpečnost České republiky s Evropskou 

unií více než se Severoatlantickou aliancí. Podle něj je klíčové hledět do 

                                                           
 

39
 Osobní rozhovor s Janem Jirešem, 5. května 2011, Praha 
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budoucna, kde jediným východiskem pro ČR je větší zapojení do 

Evropské unie a zároveň větší federalizace Evropské unie samotné. Je 

skeptický vůči Spojeným státům americkým a jejich budoucí 

přítomnosti v kontinentální Evropě. Evropská unie by se měla vojensky 

semknout a vytvořit své vlastní bezpečnostní záruky. Členské země 

Evropské unie by měly vytvořit společná operační velitelství, případně 

další dílčí instituce, kam by byla přenesena suverenita. 

 V otázkách Ruska uvažuje spíše v ekonomických dimenzích než 

na úrovni hard security. V Ruské federaci vidí spíše hrozbu 

prostřednictvím ekonomické expanze než jako vojenskou hrozbu. 

Obavy baltských států z ruského napadení nebere jako relevantní. 

V rámci NATO by podle něho měla Ruská federace mít větší pravomoc 

v rozhodování o bezpečnostních otázkách, což by podle Balabána vedlo 

k větší spolupráci a shodě. 

 Co se týče politiky otevřených dveří, uvědomuje si, že v současné 

době není vhodná doba na přijetí jakéhokoliv nového člena a to 

především do chvíle, než bude vyřešena evropská otázka společné 

obrany 40.  

 

 

                                                           
 

40
 Osobní rozhovor s Milošem Balabánem, 1. prosince 2011, Praha. 



68 
 
 

Kateřina Bociánová – kontinentalista 

 Kateřina Bociánová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů v ČSSD 

není úplně relevantním aktérem české epistémické skupiny, jakožto 

delegát české politické strany. Její názory jsou de facto shodné s postoji 

Miloše Balabána, který je taktéž členem České sociálně-demokratické 

strany, kde spolupracují v rámci agendy  zahraničně-politických otázek. 

Podobně jako Balabán, veškerou pozornost v rámci bezpečnostní 

politiky České republiky směřuje pod záštitu Evropské unie 41. 

  

                                                           
 

41
 Osobní rozhovor s Kateřinou Bociánovou, 13. prosince 2011, Praha. 
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5 STRATEGICKÁ KONCEPCE 2010 

 

Ve dnech 19. – 20. listopadu v portugalském Lisabonu proběhla 

vrcholná schůzka zemí NATO, kde se setkali vrcholní představitelé 

Aliance, prezidenti, premiéři a ministři členských zemí. Klíčovou událostí 

lisabonského summitu bylo přijetí nové strategické koncepce a byl tak 

ukončen proces hledání bezpečnostních zájmů členských států 42. 

Dokument nese podnázev Aktivní zapojení, moderní obrana (Active 

Engagement, Modern Defence), je rozdělen do 38 článku a 9 

tematických okruhů.  

 

5.1 Hlavní úkoly a principy Aliance 

 

Mezi principielní úkoly NATO patří ochrana svobody a 

bezpečnosti svých členů politickým i vojenským způsobem. Dokument 

potvrzuje, že transatlantická vazba mezi Evropou a severní Amerikou 

silná a určující bezpečnost a mír v transatlantickém regionu. Aby byla 

Aliance schopná čelit novým bezpečnostním hrozbám, stanovila tři 

základní úkoly: 

                                                           
 

42
 http://www.natoaktual.cz/lisabon-2010-cvr-

/na_zpravy.aspx?y=na_summit/lisabon2010.htm 
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 Kolektivní obrana – článek V. zůstává pevný a zavazující. 

Potvrzuje, že NATO bude potlačovat hrozby a chránit své 

členy proti jakémukoliv projevu agrese a jakýmkoliv projevům 

ohrožení bezpečnosti svých členů. 

 Krizový management – NATO bude nadále vyvíjet snahu řešit 

krize, které by mohly mít bezpečnostní dopad na členské 

země. Dále se bude snažit konsolidovat stabilitu v post-

konfliktních situacích, které souvisejí s bezpečností v euro-

atlantickém regionu. 

 Kooperativní bezpečnost – Aliance se bude nadále 

podporovat mezinárodní bezpečnost a to i v oblastech za 

svými hranicemi prostřednictvím spolupráce s partnery 

Aliance a dalšími mezinárodními organizacemi. 

V tomto tematickém okruhu je také potvrzen článek IV., který 

stanovuje, že Aliance slouží jako fórum pro konzultace otázek 

teritoriální integrity, politické nezávislosti a bezpečnosti svých 

členů. 

 

5.2 Bezpečnostní prostředí 

 

Přestože v transatlantickém regionu panuje mír a 

pravděpodobnost konvenční války je malá, potencionální konvenční 

hrozby přesto nemůže být ignorována. Mimo transatlantický region 
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konvenční konflikty existují a často mohou představovat přímou hrozbu 

členským státům Alaince.  

Hlavními hrozbami bezpečnosti jsou: šíření jaderných zbraní a 

zbraní hromadného ničení, terorismus, nestabilita a konflikty za 

hranicemi Aliance, mezinárodní zločin, kybernetické útoky, energetická 

závislost členských zemí na dovozech z nečlenských zemí a 

environmentální výkyvy, klimatické změny a znečišťování pitné vody. 

 

5.3 Obrana a odstrašení 

 

Hlavním prostředkem strategického odstrašení jsou konvenční a 

jaderné zbraně, kterými disponují státy NATO. Do té doby, dokud 

budou existovat jaderné zbraně, Severoatlantická aliance bude 

jadernou aliancí. NATO se bude snažit zajistit silné a mobilní konvenční 

jednotky, tak aby mohlo plnit závazky plynoucí z článku V. a zároveň, 

aby bylo schopno zajistit expediční operace za hranicemi. S tím souvisí 

nezbytný výcvik, plánování a informační výměna. 

Aby bylo možné zajistit ochranu svých členů před raketovými 

útokem, bude Aliance aktivně spolupracovat s Ruskem a dalšími 

partnery NATO. 

Dále bude Aliance vyvíjet prostředky k ochraně před 

kybernetickými útoky, před teroristickými útoky a bude chránit kritické 

energetické tranzitní prostředky a infrastrukturu. 
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5.4 Bezpečnost prostřednictvím krizového managementu 

 

NATO se bude nadále angažovat, tak kde to bude možné a kde to 

bude zapotřebí, v rámci prevence a předcházení krizí, bude provádět 

krizový management a bude aktivní v rámci post-konfliktního 

managementu. Hlavním cílem bude předcházet vážným ozbrojeným 

konfliktům. Aby NATO dosáhlo efektivního krizového managementu, 

budou členové Aliance spolupracovat v rámci výzvědných programů a 

sdílení informací. Civilní složky budou nedílnou součástí zvládání krizí, 

především na základě spolupráce s místními autoritami, které budou 

trénovány jednat rychle a efektivně. Na základě zkušeností z misí na 

Balkáně a v Afghánistánu budou v rámci členských zemí školeni 

odborníci, připraveni okamžité účasti v různých krizových oblastech. 

Zároveň nedílnou součástí bude spolupráce s partnery Aliance. 

 

5.5 Kontrola zbrojení, odzbrojení a nešíření brzan 

 

NATO spatřuje hlavní bezpečnostní předpoklady v co nejmenší 

možné míře ozbrojení. Bude tedy nadále pokračovat v podporování 

kontroly zbrojení, odzbrojení konvenčních zbraní i zbraní hromadného 

ničení. Jedním z hlavních principů je bezpečnější svět bez jaderných 

zbraní, který zaručuje větší stabilitu pro všechny. Úkolem Aliance tedy 

bude tlačit na Rusko, aby začalo stahovat své jaderné zbraně z území 

členských zemí NATO. 
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5.6 Otevřené dveře 

 

Cílem NATO je, aby Evropa byla sjednocená a svobodná, se 

stejnými hodnotami a principy. Integrace všech členských zemí je 

zájmem celého transatlantického regionu. Členství v NATO je tedy 

přístupné všem evropským zemím, které sdílejí společné hodnoty a jsou 

ochotny přijmout odpovědnost z členství plynou. 

5.7 Partnerství  

 

Zajištění bezpečnosti v euro-atlantickém regionu je nejlépe 

proveditelné prostřednictvím širokou sítí partnerských vztahů se státy a 

organizacemi po celém světě. Tyto vztahy budou budovány na základě 

reciprocity a vzájemné výhodnosti a respektu. NATO je připraveno 

zavést dialog s jakoukoliv zemí nebo organizací světa, která sdílí zájem 

na mírovém mezinárodním prostředí. 

Partnerství s Organizací spojených národů bude nadále 

základním předpokladem pro bezpečnostní operace po celém světě. 

Dalším základním partnerem NATO je Evropská unie, která 

s NATO sdílí většinou členských zemí se společnými hodnotami. 

Dokument uznává Lisabonskou smlouvu jakožto podklad pro společnou 

evropskou bezpečnost. NATO a EU by se měly navzájem podporovat a 

doplňovat v dosažení mezinárodního míru a bezpečnosti. Aliance bude 

usilovat o praktickou spolupráci v rámci krizových operací od 
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koordinovaného plánování až po vzájemnou podporu. Bude posilovat 

politickou spolupráci a usilovat o co nejmenší náklady a co největší 

efektivitu. 

Spolupráce NATO – Rusko má strategickou důležitost. Rusko není 

chápáno jako hrozba. Na druhou stranu spolupráce s Ruskem bude 

založena na reciprocitě. Vztah obou aktérů vyplývá ze  Zakládajícího 

aktu NATO - Rusko a z Římské deklarace především v rámci 

demokratických principů a suverenitě, nezávislosti a teritoriální 

integritě všech zemí euro – atlantického prostoru. Aliance posílí 

politické konzultace a praktickou spolupráci s Ruskem v oblastech 

společného zájmu, zahrnující protiraketovou obranu, boj proti 

terorismu, pirátství a narkotikům. 

Dále je potvrzena důležitost spolupráce v rámci Euroatlantické 

rady partnerství, Středomořského dialogu a Istanbulské iniciativy pro 

spolupráci. 

 

5.8 Reforma a transformace 

 

Severoatlantická aliance si uvědomuje, že pro úspěšnost svých 

bezpečnostních misí je zapotřebí dostatečné množství finančních, 

vojenských a lidských zdrojů. Tyto zdroje musí být ovšem užívány co 

nejefektivnějším způsobem. NATO se bude zaměřovat na co největší 

koherenci v obraném plánování, tak aby bylo předcházeno  zbytečným 
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duplikacím, bude společně řídit a vysílat své složky a maximalizovat tak 

operační efektivitu. 

 

5.9 Aliance pro 21. století  

 

V posledním článku je demonstrována snaha NATO být moderní 

organizací reagující na nové a aktuální výzvy. Deklaruje se zde cíl stát se 

nejúspěšnější politicko-vojenskou aliancí. NATO samo sebe vnímá jako 

zdroj naděje, protože je založeno na společných hodnotách svobody 

jedince, demokracie, lidských práv a respektu k právnímu řádu a 

protože společným cílem je zajištění svobody a bezpečnosti svých členů. 

Tyto hodnoty jsou univerzální a členové NATO se zavazují je bránit skrze 

jednotu, solidaritu a sílu 43 

  

                                                           
 

43
 /www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 
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6 ZÁVĚR 

 

Proces tvorby nové strategie NATO, respektive jeho první 

konzultační fáze začala na podzim roku 2009 a skončila v květnu roku 

2010. Bylo to období zásadní pro celou Severoatlantickou alianci a její 

další působení. V průběhu těchto měsíců si jednotlivé členské státy 

ujasňovali svou úlohu, kterou mají a budou v rámci NATO do budoucna 

plnit. Byla definována úloha celé Aliance ve světě, který je nestabilní, 

stále více globalizovaný, a ve kterém je potřeba neustále reagovat na 

nové podněty. Aliance také procházela obdobím, kdy bylo nutné 

redefinovat bezpečnostní percepce hrozeb i hrozby samotné. Za tímto 

účelem byla vytvořena skupina expertů s mezinárodním složením, která 

na základě konstruktivní debaty se zástupci členských států, ale i 

s nevládními organizacemi nebo jednotlivými odborníky. Výstupem je 

nový strategický koncept, který se těší silnému konsensu. Hlavním 

přínosem tohoto postupu tvorby nové strategie je právě méně viditelná 

role vlád  a veřejná diskuze. 

Diskuze o nové strategii NATO zastihla českou reprezentaci 

nepřipravenou. Na vládní ani parlamentní úrovni debata neprobíhala 

vůbec. Nebyl vydán žádný oficiální dokument nebo stanovisko o 

zájmech České republiky na nové strategii. Iniciativy se ujala výzkumná 

centra a think-tanky. Nevýznamnějším projektem byl projekt Nová 

strategická koncepce: zájmy a priority České republiky. Pracovalo na 

něm celkem sedm výzkumných center a konečným výsledkem byl 
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sborník analýz a doporučení. Tento sborník byl jedním z hlavních 

pracovních materiálů, které jsem v diplomové práci používala. 

Koncept epistémických společenství Petera Haase, který jsem ve 

své diplomové práci použila, se potvrdil být v praxi využitelným 

metodologickým rámcem, použitelným pro analýzu nevládních aktérů, 

kteří se podíleli na české diskuzi v rámci tvorby nové strategie. Umožnil 

mi identifikovat síť expertů, kteří sdílejí normativní principy, kauzální 

principy a společný okruh bádání. Druhý úkol, tedy potvrzení vlivu 

epistémického společenství na proces a výstupy politiky, se nepotvrdil. 

Jak jsem již přednesla, důvodem byla absence politické debaty, resp. 

samotného politického procesu na téma nové strategie. Ze strany české 

epistémické skupiny byla vyvinuta iniciativa zapojení výsledků jejího 

výzkumu do politické sféry. 29. září 2010 CEVRO Institut uspořádal 

závěrečný seminář za účasti zástupců cílových skupin projektu (poslanci 

a senátoři a jejich poradci a asistenti, členové odborných komisí 

politických stran, pracovníci MZV a MO, zástupci médií, zástupci české 

bezpečnostní komunity), na kterém byly prezentovány policy papery a 

diskutovány jejich závěry a doporučení. Na semináři vystoupili také 

zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR (Jiří Schneider, Ivan Počuch) 

a Ministerstva obrany ČR (Michael Hrbata a Libor Boleslav) s 

informacemi o aktuálním stavu přípravy nové strategické koncepce a o 

české pozici v rámci tohoto procesu 44. Bohužel tento seminář přišel 
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 http://nato-2010.webnode.cz/ 
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v době, kdy oficiální diskuze o nové strategii již byla uzavřena, tudíž byl 

jeho význam pro ovlivnění výsledného projektu bezpředmětný. 

Úskalím konceptu epistémických společenství a jeho vlivu na 

tvorbu politiky je obtížnost prokázání empirických důkazů, že výstupy 

z politického procesu byly reálně ovlivněny. Verifikace prostřednictvím 

experimentu je v případě sociálních věd nemožná. Velice zde záleží, jaká 

témata by byla zkoumána. Platí zde, že čím větší je potřeba odbornosti 

a erudovanosti a čím menší jsou politické ambice, tím více stoupá 

pravděpodobnost, že výstupy politiky budou ovlivněny epistémickou 

skupinou. 

Do budoucna je možné koncept epistémických společenství 

využít pro zkoumání konkrétních změn v politice na národní i 

mezinárodní úrovni. Na mezinárodní úrovni v rámci organizací jako jsou 

Evropská unie, NATO, OSN nebo OBSE. 
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SUMMARY 

 

The process of NATO's new strategy, or its initial consultation 

phase started in autumn 2009 and ended in May 2010. During 

consultation has been defined the role of the alliance in a world that is 

unstable, increasingly globalized and in which it is necessary to 

constantly respond to new stimuli. The Alliance has also gone through 

periods when it was necessary to redefine the perception of security 

threats and the threats themselves. For this purpose was created an 

international group of experts formulated on the basis of constructive 

debate with representatives of Member States but also with NGOs and 

individual experts. The output is a new strategic concept, which enjoys 

a strong consensus. The main benefit of this procedure for developing a 

new strategy is less visible role of governments and public discussion. 

On the project worked a total of seven research centers and the end 

result is a collection of analysis and recommendations. This collection 

was one of the main work materials that I used in this thesis. 

 The concept of epistemic community of Peter Haas, which was 

used in my thesis, was confirmed to be usable in practice and the 

methodological framework is applicable for the analysis of non-

governmental actors involved in the Czech discussion of the new 

strategy. It allowed me to identify a network of experts who share 

normative principles, causal principles and a common circuit research. 

The second task, thus confirming the influence of epistemic community 

on political process and policy outcomes, hasn’t been confirmed. As I 
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have already presented, the reason was the lack of political debate, 

respectively a political process on the new strategy itself. 

 In the future, the concept of epistemic community can be used 

to examine specific changes in policy at national and international level. 

At the international level within the organization such as the European 

Union, NATO, UN or the OSCE. 
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ÚVODNÍ ČÁST 

 

Vymezení tématu 

V současné době se Severoatlantická aliance nachází v situaci, kdy musí 

redefinovat svojí podstatu. To znamená vytvořit novou strategii, která 

bude adekvátně reflektovat stav a podobu mezinárodního systému na 

počátku nové dekády 21. století a bude zahrnovat současné percepce 

hrozeb (failed states, pirátství, energetika, terorismus, změny klimatu 

atp.). Na summitu NATO ve Štrasburku 4. dubna 2009 byl generální 

tajemník oficiálně požádán zástupci členských států o vytvoření nové 

strategie NATO. Od podzimu roku 2009 tedy začala vznikat nová 

strategie. Hlavní ideou je, aby strategie byla konsensem všech členských 

států na definici hrozeb a postupu jednání. Byla proto vytvořena tzv. 

skupina expertů, v čele s Madeleine Albright, sestavena z politických 

osobností vybraných z několika členských států, kteří se zabývají touto 

problematikou. Úkolem skupiny expertů je navštívit členské státy a 

prostřednictvím konventů diskutovat zájmy na strategii jednotlivých 

členských států. Tato diskuze neprobíhá pouze se státními činiteli, ale 

v rámci celého epistémického společenství. 
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Cíle práce 

Původním záměrem bylo sledovat průběh tvorby nové strategie v rámci 

celé Severoatlantické aliance s větším zaměřením na průběh v České 

republice. Zároveň jsem chtěla reflektovat, jak se zájmy ČR nakonec na 

nové strategii projevily. Nicméně po věcných komentářích ze strany 

vedoucího práce a na semináři k diplomovému projektu, jsem teze 

přehodnotila. 

Ve své diplomové práci bych se chtěla zaměřit na českou diskuzi 

ohledně zájmů ČR na nové strategii. Ráda bych zmapovala průběh 

českého konventu a ostatních veřejných diskuzí, a jaké zájmy zde byly 

zformulovány. Dále bych se chtěla zaměřit na epistémickou komunitu 

ČR, která se zabývá problematikou bezpečnosti a obrany ČR, a která se 

účastnila rozhovorů na nové strategii. Mým cílem zde bude ideové 

vymezení jejích členů v rámci zahraniční politiky státu a aplikace na 

domácí politiku.  Na závěr vyhodnotím zájmy, které byly formulovány, a 

která ideová skupina, ve formulaci zájmů ČR na nové strategii NATO, 

převážila. Tyto výsledky bych také ráda aplikovala na současný diskurs v 

zahraniční politice ČR. 

Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky, které budou vodítkem při výzkumu, budou: Jak 

probíhala česká debata se skupinou expertů? Kdo se těchto debat 

účastnil? Ke kterému ideovému proudu náleží (internacionalistický; 

atlantický; kontinentální; autonomistický)? Jaké zájmy byly v diskuzích 
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formulovány? Které zájmy byly převažující a jak reflektují českou 

zahraniční politiku? Co bylo motivem těchto zájmů? 

Přičemž relevantní výzkumnou otázkou bude: jaký ideový proud 

převažuje v diskurzu vnejší bezpečnostní politky ČR ve vztahu k nové 

strategii NATO? 

 

Metoda 

Metodu, kterou použiji, bude interpretativní případová studie. Tuto 

metodu jsem zvolila na základě jedinečnosti zkoumaného případu a na 

základě absence ambicí formulovat výsledky do obecnějšího, 

teoretického poznání. Ve výzkumu budu dále využívat metody 

diskurzivní analýzy. V mém případě půjde o foucaultovskou historickou 

diskurzivní analýzu, která chápe diskurz jako významovou strukturu, 

chápe systém jako celek složený z mnoha diferencí. Já se ve své práci 

zaměřím právě na sestavení jednotlivých součástí do jednoho celku – 

systému. Teorií, která mi bude při mém zkoumání opěrným bodem 

bude konstruktivismus. Teorie konstruktivismu nahlíží na realitu 

optikou společenského diskurzu, kde se názory, postoje a následné 

definice (hrozeb) formulují a definují jedna od druhé a na základě 

dalších různých (politických) peripetií, a proto koncepčně nejlépe 

vyhovuje mým cílům práce.  

Operacionalizace 
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Co se týče identifikace epistémické komunity budu postupovat 

následujícím způsobem. Nejprve identifikuji členy české odborné 

veřejnosti zabývající se problematikou obrany a bezpečnosti, a kteří se 

podílejí na formulaci zájmů ČR ve vztahu k NATO. Dále určím jejich 

ideový směr, názory a postoje na základě rozhovorů, popřípadě 

textových vyjádření v odborných publikacích a tisku. Dále zmapuji jejich 

činnost v této problematice a pokusím se ji aplikovat na proces 

vytváření českých zájmů ve vztahu k NATO.  Nakonec zkomparuji 

jednotlivé myšlenkové proudy a zhodnotím, který z nich převažuje a co 

vypovídá o českých zájmech na nové strategii.  

Co se týče samotného procesu vytváření nové strategie, zde se zaměřím 

na debatu o českých zájmech mezi skupinou expertů a českou 

odbornou veřejností. Celý tento proces zmapuji za pomocí tiskových 

zpráv, závěrů z konventů, rozhovorů a jednotlivých vyjádření účastníků 

diskuzu. 

 

Reflexe z kurzu Diplomový seminář 

V mém původním konceptu DP prezentovaném na Diplomovém 

semináři, byl záměr reflektovat české zájmy (resp.zájmy ČR) na nové 

strategii NATO, čehož jsem měla v úmyslu dosáhnout na základě 

výstupu jednotlivých summitů, kde byly zájmy diskutovány. Dalším 

záměrem bylo tyto zájmy porovnat s oficiální předlohou nové strategie 

(neboť předpoklad vzniku konečné verze nové strategie byl rozvrhován 
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až na období po předpokládaném odevzdání práce), která měla vyjít na 

podzim tohoto roku, a dále je porovnat s hlavními koncepty budoucí 

strategie NATO, které se v rámci členských států vyprofilovaly 

v průběhu uplynulého desetiletí. 

Kritické komentáře se týkaly především nerelevantnosti porovnání 

českých zájmů s pouhou předlohou strategie, jejíž konečná podoba 

může být odlišná. Dále mi bylo vytknuta implementace proměnných, 

jejichž formulace přesně nezapadala do zvoleného konceptu a bylo mi 

doporučeno jejich implementaci úplně vypustit. Tyto kritické 

připomínky jsem akceptovala a projekt upravila. 

Na základě dalších připomínek ze semináře jsem se ve finální verzi 

projektu DP zaměřila na první část tvorby nové strategie NATO, tzn.na 

průběh konventů a diskuzí v ČR, spíše než na druhou část porovnávání 

výstupů. Zároveň jsem se rozhodla soustředit na zmapování české 

epistemické komunity, která se touto problematikou zabývá. 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÁ OSNOVA PRÁCE 

 

1. Úvod 

- Určím cíl práce 
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- V úvodu práce nastíním jakým způsobem a z jakých důvodů vzniká 

nová strategie Severoatlantické aliance.  

- Rozeberu vliv epistémických společenství na politické procesy a 

rozhodování.  

2. Stať 

- Typologická struktura na základě teorie české zahraniční politiky 

- Identifikace české epistémické komunity 

- Proces vytváření strategie NATO v ČR 

- Výpovědi odborné veřejnosti, závěry konventů 

3. Závěr 

- Zpracování výpovědí 

- Vyhodnocení převažujícího diskursu a jeho aplikace na české zájmy 

- Závěr, zhodnocení cílů 
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