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Bakalářská práce Radky Zettlitzerové se věnuje tématu postavení do určité míry 

autonomních území Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích. Oteplování přinášející zvýšený 

zájem o oblast Arktidy vyvolává širokou škálu otázek a problémů pro původní obyvatele, Inuity, 

kteří na tomto území žijí a nemohou již zůstat izolováni od mezinárodního dění. Zvolená metodika 

komparace dvou rodících se inuitských vládních struktur – Grónska a Nunavutu – je proto z tohoto 

pohledu příznačná. Problematika této bakalářské práce je proto vhodným předmětem badatelského 

zájmu. 

Text je členěn chronologicky do čtyř kapitol. V první kapitole autorka vhodně nastiňuje 

geografickou charakteristiku obou území a nabízí stručný exkurz do historie jejich vývoje zejména s 

ohledem na cestu k autonomii. Na analýze zakládajících zákonů ve druhé kapitole práce dokazuje 

vládní a ústavní limity mezinárodního zapojení obou teritorií. Tato část je bohužel až příliš 

deskriptivně pojatá a nabízí pouze málo podrobný formální popis bez hlubší analýzy. Implicitně z ní 

lze vyvodit, že ani mezinárodní ani domácí právní dokumenty, které upravují mezinárodní zapojení 

Nunavutu a Grónska na mezinárodní scéně, nenabízejí právní pravidla pro fungování obou 

subnárodních struktur jako plně způsobilých subjektů mezinárodního práva.  

Pro pochopení neformálních mechanismů, které Inuitům reálně umožňují ovlivňovat 

mezinárodní dění v otázkách, které se jich dotýkají, proto slouží třetí, nejzdařilejší kapitola této 

práce. V ní autorka dobře prokazuje, že představitelé Grónska a Nunavutu začínají být čím dál tím 

aktivnější v prosazování vlastních požadavků skrze nestátní a nevládní struktury. Pomocí 

organizací, jako je zejména Inuitská cirkumpolární rada nebo Severská rada, se Inuitům daří 

ovlivňovat mezinárodní společenství OSN či Arktické rady a částečně prosazovat vlastní zájmy.  

Velmi zajímavá je v tomto ohledu část věnující se vztahům mezi Grónskem a EU v otázce rybolovu 

a v otázce vystoupení Grónska z Evropského společenství. Úspěchy Grónska a Nunavutu v 

mezinárodním zapojení jsou však do značné míry limitovány na oblasti kultury a životního 

prostředí, v případě Grónska v omezené míře i na ekonomickou sféru, nezasahují však do oblasti 

bezpečnosti a vojenské spolupráce, kde národní vlády Kanady a Dánska odmítají opustit tradiční 

pojetí národní suverenity a redukované role suverénního státu.  

V závěrečné kapitole si práce vytyčila za cíl zhodnotit výzvy, které se před Grónskem a 

Nunavutem otevírají díky klimatickým změnám. Z pozice školitele této bakalářské práce musím 

bohužel konstatovat, že je na práci příliš patrný nedostatek času, který autorka z osobních i 

pracovních důvodů mohla tématu a jeho analýze věnovat. Nejviditelnější je to z obsahového 



hlediska právě na stěžejní čtvrté kapitole. Otázky vztahující se k životnímu prostředí leží historicky 

i kulturně ve středu inuitských tradic. Přístup k nerostným surovinám, které bude možné těžit po 

odtání ledu, stejně i otázka Severozápadní cesty a s ní spojená velice aktuální otázka kanadské 

suverenity a kontroly zamrzlých území, přináší inuitským komunitám v Nunavutu i v Grónsku zcela 

nové problémy ekonomického a vojenského charakteru, tedy tam, kam prozatím neměly formálně 

ani neformálně přístup. Tyto problémy jsou bohužel jen povrchně načrtnuty bez jakékoli analýzy , 

jak se s nimi vyrovnávají obě inuitské vlády. 

Autorka dochází ke správnému závěru, že “Nunavut nelze považovat za subjekt 

mezinárodních vztahů a na zahraničních vztazích se může podílet jen nepřímo” (str. 21). Logicky by 

proto bylo cenné, kdyby práce zahrnovala také analýzu vnitropolitických procesů. Jinak řečeno 

zabývala-li by se otázkou, zda se, inuitské diplomacii daří prosazovat své zájmy do tzv. kanadské 

severní politiky a s ohledem na zvolené téma zejména do kanadské zahraniční politiky. V otázce 

klíčové kanadské suverenity autorka dochází k velice zjednodušujícím a ne zcela jasným závěrům, 

že “Nunavut začíná ve velkém těžit například zlato a kanadský sever řeší hrozbu kanadské 

suverenity” (str. 37) a že “Přítomnost Inuitů v oblasti tak vlastně podporuje kanadskou suverenitu v 

Arktidě” (str. 35).  Přičemž kanadská arktická suverenita nemusí nutně znamenat totéž, co inuitská 

arktická suverenita. Inuitští představitelé (Mary Simon, Duane Smith) často kritizovali, že nejsou 

konzultováni v otázkách arktické suverenity a zdůrazňují, že návrat k důrazu na suverenitu 

národních států opět připomíná koloniální tradice, v nichž přístup původních obyvatel byl naprosto 

negován.   

Z formálního hlediska se jedná o práci, která má přesně dodržovanou, snad až příliš 

formalistickou strukturu, která je přehledná, na druhou stranu však v takto krátkém textovém útvaru 

mnohdy vede k velké repetitivnosti informací. V práci je velké množství překlepů, například: 

„Domovská vláda v Dánsku a Kanady” (str. 2), „třetí část textu se bude věnovat konkrétními 

příklady” (str. 3), „působí zde Prezident Severské rady” (str. 29), „v Arktické oblasti” (str. 35), 

„kontroluje (...) má pod kontrolou”,  „v Nunavut ulšo o pozdější proces” (str. 37).   

I přes uvedené výtky, uvedená práce splňuje formální a technické požadavky kladené na 

bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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