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Abstrakt 

Téma diplomové práce propojuje dvě témata, která vždy výrazně polarizují jak 

akademickou, tak také veřejnou a politickou debatu – euroskepticismus a Nobelova 

cena míru. Skrze analýzu především negativní debaty, jež následovala po udělení NC 

míru Evropské unii v roce 2012 si diplomová práce, klade za cíl odpovědět na otázku, 

do jaké míry to byla témata typická pro euroskepticismus, která tuto debatu formovala. 

Práce pracuje s hypotézou, že to byl právě tento kritický fenomén, typický pouze pro 

EU, jež byl hlavním proudem určujícím ráz negativní debaty upozaďující očekávanou 

kritiku s ohledem na účel ocenění. Pro druhou hypotézu, která předpokládá, že témata 

euroskepticismu dělají z EU specifického laureáta, je nutné tento případ srovnat 

s dalšími třemi mezinárodními organizacemi, a jejich kritikou, oceněnými v nedávné 

minulosti. Jedná se o Organizaci pro zákaz chemických zbraní (laureát za rok 2013), 

Mezivládní panel pro změny klimatu (2007) a Organizaci spojených národů (2001). 

První kapitola práce je představením NC míru a jejích specifik. Témata typická pro 

euroskepticismus jsou ve druhé části vygenerována na základě akademické debaty o 

euroskepticismu jak polických stran, tak veřejného. Bází dat pro případové studie je 

totiž zpravodajská databáze Factiva, která přináší jak politickou tak veřejnou debatu. 

Následující čtyři kapitoly jsou případovými studiemi jednotlivých organizací a debaty, 

které po svém ocenění musely čelit. Závěry těchto případů jsou srovnány v závěrečné 

kapitole obsahující zároveň odpověď na výzkumnou otázku a představuje implikace 

vyplývající z provedeného výzkumu. 



   

Abstract 

The topic of the master thesis is putting together two subjects that always sharply 

polarize academic, but also political and public debate – euroscepticism and Nobel 

Peace Prize. Through an analysis of primarily negative debate that followed after 

awarding Nobel Peace Prize to European Union in 2012 the master thesis is aiming to 

answer the question to what extent it was the topics typical for euroscepticism that 

shaped this debate. The paper is operating with a hypothesis that it was this critical 

phenomenon, typical only for EU, being the main component of the negative debate 

overshadowing expected criticism with regard to the purpose of the award. For the 

second hypothesis which anticipates that the topics of euroscepticism make the EU 

specific laureate is necessary to compare this case with three other international 

organizations (and their criticism) that were recently awarded with the Nobel Peace 

Prize. These organizations include Organization for Prohibition of Chemical Weapons 

(laureate in 2013), Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) and United 

Nations (2001). 

The first chapter introduces the Nobel Peace Prize and its specifications. The topics 

typical for euroscepticism are generated in the second part through academic debate on 

both party politics euroscepticism and public euroscepticism. It is so because the 

database for the case studies is news database Factiva which brings both political and 

public debate. The four following chapters are case studies of each individual 

organization and of the debate that they faced after receiving the award. The findings of 

these case studies are evaluated in the concluding part which includes the answer to the 

research question and presents the implications that arise from the research itself. 
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Seznam použitých zkratek 
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Úvod 

Když Evropská unie získala v říjnu roku 2012 Nobelovu cenu míru, vyvolalo to 

v evropských i světových mediích rozsáhlou debatu, zdali si EU za svou činnost cenu 

zaslouží či ne. Kritika udělení Nobelovy ceny míru EU a EU samotné byla velmi silná a 

minimálně více hlasitá než opačné, pozitivní, reakce. Polemizující, kritické či 

podporující odezvy však provázejí prakticky každého laureáta v posledních desetiletích. 

Laureáti Nobelovy ceny míru, kterou Oxford Dictionary of Contemporary World 

definuje jako „nejprestižnější světové ocenění“,1 vzbuzují kontroverze stejně jako cena 

samotná. Je to především z toho důvodu, že mnoho z nich jsou současní a kontroverzní 

politici či mezinárodní organizace a definice míru či míry „mírotvornosti“ se může zdát 

jako velmi subjektivní. Evropská unie je příkladem zmíněné mezinárodní organizace, 

která se stala držitelem tohoto ocenění. Právě tento fakt byl jedním z nejčastějších terčů 

kritiků během mediální přestřelky mezi kritiky a obhájci tohoto rozhodnutí. Například 

bývalý prezident České republiky Václav Klaus, velký kritik Evropské Unie jako 

takové, označil rozhodnutí Norského Nobelova výboru za „tragický omyl“ s tím, že 

„Nobelova cena se vždy dávala konkrétně definovanému člověku za určitý unikátní 

úkon“.2 Pohled do historie laureátů Nobelovy ceny míru však toto tvrzení vyvrací. Od 

roku 1901, kdy se toto ocenění předávalo poprvé, ho získalo 128 jednotlivců a 25 

organizací.3 To znamená, že přibližně každým pátým laureátem byla organizace. 

Žádné udělení NC míru, v tomto případě mezinárodním organizacím, tedy není 

veřejností ani odborníky přijato jednomyslně pozitivně. Případ Evropské Unie byl však 

specifický a debata výrazně polarizována, přičemž kritickým názorům byla v médiích 

věnována významná pozornost. Ročník 2012 byl dle autora specifický tím, že Evropská 

Unie, resp. evropská integrace, je jedinou mezinárodní organizací, jejíž kritika má svou 

vlastní institucionální podobu a svůj vlastní slovníkový pojem – euroskepticismus. 

                                                 
1 Jay Nordlinger, Peace, They Say: A History of the Nobel Peace Prize, the Most Famous and Controversial 
Prize in the World (New York: Encounter Books, 2012). 
2 „Nobelova cena míru pro EU je podle Klause tragický omyl“, Novinky.cz, 12. října 2012, 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/281317-nobelova-cena-miru-pro-eu-je-podle-klause-tragicky-
omyl.html, staženo 11. 1. 2015. 
3 „Facts on the Nobel Prize“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/facts/peace/index.html (staženo 11. 1. 2015). 
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Kořeny tohoto fenoménu sahají do přelomu 80. a 90. let 20. století a jiné mezinárodní 

instituce podobnou formu kritiky neznají. 

Fakt, že prakticky každý laureát Nobelovy ceny míru je alespoň částí společnosti 

kritizován a odmítnut, a zároveň vědomí existence euroskepticismu, přivedla autora 

k nápadu tématu předkládané diplomové práce. 

Autor si tak položil otázku, která se zároveň stala hlavní výzkumnou diplomové práce: 

„Do jaké míry to byla témata typická pro euroskepticismus, která formovala kritiku, 

jež následovala po udělení NC míru Evropské unii?“ 

Odpovědět na tuto otázku pomohou dvě hypotézy diplomové práce, jež byly určeny na 

základě hrubé analýzy možných zdrojů. 

1. Kritická diskuze, která následovala po udělení NC míru Evropské unii, byla 

určována tématy typickými pro euroskepticismus a ne argumenty kritizujícími 

zásluhy EU v oblasti vytváření a udržování míru. 

2. Kritika Evropské unie se od ostatních laureátů – organizací liší přítomností 

témat typických pro kritický proud, který má své označení (euroskepticismus) i 

teoretické ukotvení což je skutečnost, se kterou se jiná mezinárodní organizace 

„nemusí vypořádávat“. 

Druhá hypotéza předpokládá srovnání případu kritiky Evropské unie s jinými 

mezinárodními organizacemi, které se v minulosti staly laureáty Nobelovy ceny míru. 

Zkoumanými ročníky Nobelovy ceny míru, kromě roku 2012 a vítězství Evropské unie, 

v této diplomové práci jsou - 2001, kdy tuto cenu získala Organizace spojených národů 

(OSN) společně se svým tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem. Dalším 

vybraným rokem je rok 2007 a udělení NC míru Mezivládnímu panelu pro změny 

klimatu (IPCC) a Al Gorovi. Poslední případovou studií je udělení NC míru Organizaci 

pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v roce 2013. Až na jednu výjimku se jedná o 

čtyři nejčerstvější organizace, které se staly laureáty. V roce 2005 byla oceněna 
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Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) společně se svým tehdejším 

generálním ředitelem Muhammadem Baradejem.  

Existují sice pojmy jako „antiglobalismus“ či „antienvironmentalismus“, to jsou však 

hnutí, které bojují proti něčemu, čehož jsou OSN a IPCC pouze součástí, ne jejich 

jediným představitelem, jako je to u EU a euroskepticismu. Nemůžeme tedy říct, že by 

existoval jakýsi „osnskepticismus“, „ipccskepticismus“ či „opcwskepticismus“. 

Jelikož každá organizace je specifická a je definována rozdílnou jak velikostí a 

popularitou, tak i svým posláním a politikou, bylo nutné vybrat takovou skladbu 

zkoumaných případů, aby analýza a následná komparace byla co nejobjektivnější. EU a 

OSN jsou organizacemi, které jsou globálně známé a jejich cíle a politika se přímo 

dotýká milionů lidí na světě. Naopak IPCC a OPCW získaly velkou mediální pozornost 

právě až díky udělení Nobelovy ceny míru a předmět jejich činnosti je úzce 

specifikován. Při výběru bylo navíc zohledněno, že ve dvou zmíněných případech 

získala cenu společně s organizací také konkrétní osoba, přičemž v jednom případě byla 

tato osoba personálně spojena s organizací (OSN – Kofi Annan), a jednou ne (IPCC – 

Al Gore). Z těchto důvodů nebyla do zkoumaných případů zahrnuta MAAE se svým 

generálním ředitelem. Tabulka č. 1 názorně definuje, podle jakých kritérií byly vybrány 

jednotlivé Nobelovou cenou míru oceněné organizace.  

Tabulka č. 1 – vybraní laureáti NC míru (organizace) pro komparaci 

 

Velká Malá 

S osobou UN IPCC 

Bez osoby EU OPCW 
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Metodologie 

Přestože je Nobelova cena míru všeobecně známým a prestižním oceněním, jen málo je 

známo o její historii, procesu výběru laureátů i samotné instituci, která cenu spravuje. 

První kapitola práce tedy přinese přehledné představení zmíněných témat NC míru a 

zároveň bude představena její sporná pověst, kterou má, i přes v úvodu zmíněné 

označení, nejprestižnějšího světového ocenění. 

Následující kapitola bude klíčová pro teoretickou definici pojmu „euroskepticismus“ 

tak, jak ho v daném kontextu autor chápe. Takováto definice je nutná k jasnému 

rozlišení toho, jaká kritika je euroskeptická a jaká je kritika očekávaná vzhledem 

k nátuře a účelu ocenění, jakým je Nobelova cena míru. Teorie euroskepticismu bude 

analyzována na základě dostupných teoretických přístupů předních oborových 

akademiků (viz kapitola věnující se rozboru literatury). Díky závěrům této kapitoly 

bude možné odpovědět na výzkumnou otázku a potvrdit či vyvrátit dané hypotézy.  

Pro potřeby samotného výzkumu této diplomové práce byla jako základní metodologie 

vybrána komparace případových studií.  

Bázi dat pro jednotlivé případové studie bylo nutné jasně vymezit a za tímto účelem se 

autor rozhodl pro on-line informační zdroj Factiva společnosti Dow Jones & Company. 

Jedná se o unikátní zdroj stovek zpravodajských zdrojů (newswires), zpráv z národních 

agentur jednotlivých států, přepisů klíčových televizních a rozhlasových zpráv a 

zároveň obsahu klíčových světových deníků.4 Jelikož je euroskepticismus fenoménem 

členských států EU a zemí, které jsou nějakým způsobem zapojeny do procesu evropské 

integrace, byla báze zdrojů omezena pouze na ty evropské. Zároveň za jazyk 

vyhledávání byla zvolena angličtina, jelikož tímto výběrem není omezena teritoriální 

pluralita. Mnoho deníků, zpravodajských kanálů či on-line zdrojů po celé Evropě, a to 

především těch, které se zabývají Evropskou Unií a mezinárodními vztahy, vychází také 

v anglických mutacích. Stejně tak agenturní zprávy, které často tlumočí důležitá 

prohlášení představitelů veřejného života. 

                                                 
4 „Factiva“, Knihovna FSV UK, http://knihovna.fsv.cuni.cz/el-inf-zdroje/factiva (staženo 12. 5. 2015). 
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Časově byly zkoumané materiály ohraničeny dnem oznámení udělení Nobelovy ceny 

míru, tedy 12. říjnem let 2001, 2007, 2012 (11. říjnem roku 20013) a 20. prosincem 

těchto let. Takováto praxe byla nutná, aby došlo k jasnému časovému ohraničení 

tématu. Nejvíce zdrojů, jež přinášely zprávy o pozitivním či negativním přijetí 

rozhodnutí Norského Nobelova výboru, přicházely bezprostředně po datu oznámení a 

udělení. V mezičase a ve dnech po udělení ocenění (10. prosince) byl čas a prostor pro 

hlubší analýzy a komentáře.  

Pro velký obsah vybrané databáze bylo nutné také definovat vyhledávací slovní spojení 

a zároveň klíčová slova pro jednotlivé případy. Celkem logicky byl za vyhledávací 

slovní spojení vybrán pojem „Nobel Peace Prize“ (Nobelova cena míru). Ten byl 

použit pro všechny čtyři případy jako výchozí. Klíčová slova (slovní spojení) mohla být 

pro každý případ pouze dvě. V případě Evropské unie a Organizace spojených národů to 

tedy byly celé jejich anglické názvy. V případě IPCC a OPCW to byly ty části jejich 

názvu, které definují jejich zaměření, tedy změny klimatu, resp. chemické zbraně (viz 

Tabulka č. 2). Cíl hledání byl omezen na titulek a úvodní odstavec, aby se co nejvíc 

eliminovaly zdroje, které v sobě sice obsahují vyhledávací a klíčová slova, ale svým 

obsahem nejsou relevantní pro téma jednotlivých případových studií. 

Tabulka č. 2 – klíčová slova pro vyhledávání zdrojů pro jednotlivé případy 

Případová studie Klíčová slova 

NC míru pro Evropskou Unii European Union 

NC míru pro Organizaci spojených 

národů 
United Nations 

NC míru pro Mezivládní panel pro 

změny klimatu 
Climate Change 

NC míru pro Organizaci pro zákaz 

chemických zbraní 
Chemical Weapons 



   

 

8 

  

První podkapitola každé z případových studií bude obsahovat rozdělení jednotlivých 

zdrojů, podle toho, jaké sdělení v sobě obsahují. Bude rozlišovat šest různých typů 

článků – irelevantní, informativní, pozitivní, spíše pozitivní, spíše negativní a negativní. 

Diplomová práce byla definována tak, že nejdůležitějším typem zpráv pro řádné 

zodpovězení výzkumné otázky musí být negativní, tedy kritické zprávy. Pro správnou 

analýzu kritiky bude však nutné představit také odůvodnění ocenění a zároveň stručně 

analyzovat pozitivní debatu. Je možné, že v některých případech bude výrazně 

převažovat pozitivní debata nad tou kritickou, což bude zohledněno v její rozsáhlejší 

analýze. 

Závěrečná kapitola bude shrnutím výstupů jednotlivých případových studií a bude 

obsahovat odpověď na otázku a zároveň potvrdí či vyvrátí dané hypotézy. 

Použitá literatura 

Jak již bylo výše zmíněno, zdrojem informací pro případové studie této diplomové 

práce jsou primární zdroje z on-line databáze Factiva. Je to z toho důvodu, jelikož cílem 

autora je postihnout veřejnou debatu, která by obsahovala jak aktuální politické názory 

na dané téma, tak nálady obyvatelstva a dalších částí veřejného života jako jsou různé 

organizace, novináři či političtí komentátoři. Právě tyto aspekty Factiva nabízí. Na 

druhou stranu tyto prameny nejsou jedinými zdroji při analýze jednotlivých 

případových studií, jelikož pro oficiální odůvodnění udělení Nobelovy ceny míru je 

nutné využít oficiálních webových stránek Norského Nobelova výboru 

(www.nobelpeaceprize.com) a zároveň Nobelovy ceny jako takové 

(www.nobelprize.org). 

Tyto webové stránky jsou důležité také pro první kapitolu práce, především pro kapitoly 

věnující se historii ocenění a jeho technickým náležitostem. Stěžejní publikací pro tuto 

kapitolu a pochopení, proč Nobelova cena míru vyvolává tolik emocí je kniha Peace, 

They Say: A History of the Nobel Peace Prize, the Most Famous and Controversial 

Prize in the World od Jaye Nordlingera z roku 2012. Vyšla tedy jen těsně předtím, než 

byla oceněna Evropská Unie, která se rozhodně zařadila mezi „nejznámější a 

nejkontroverznější“ laureáty této ceny. Jak již název napovídá, nejedná se pouze o 
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suchý přehled všech držitelů Nobelovy ceny míru, ale snaží se na toto téma nahlížet 

kriticky a zároveň objektivně, přičemž si je vědoma toho, že se jedná o ocenění, o 

kterém se vždy budou vést spory. 

Vzhledem k povaze výzkumu a pojetí euroskepticismu bylo nutné v teoretické části 

propojit akademickou debatu věnující se jak euroskepticismu stranickému, tak tomu 

veřejnému. Pro první jmenovanou oblast euroskepticismu jsou klíčové tři publikace. 

Zaprvé to je práce Alekse Szczerbiaka a Paula Taggarta z University of Sussex The 

Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States. Zadruhé se jedná 

o článek The Challenge of Euroscepticism, jehož autorem je Christopher Flood 

z University of Surrey. Poslední publikací relevantní pro tuto část, jejíž autory jsou Petr 

Kopecký z Univerzity v Leidenu a Cas Mudde Univerzity v Antverpách, je práce The 

Two Sides of Euroscepticism Party Positions on European Integration in East Central 

Europe. Všechny tři články byly publikovány v roce 2002. 

Téma veřejného euroskepticismu se v akademickém diskurzu objevuje později, a proto 

jsou tři stěžejní práce pro tento typ mladšího data. Z roku 2007 pochází doktorská práce 

dánské autorky Cathariny Sørensen Euroscepticism: A Conceptual Analysis and 

Longitudial, Cross-country Examination of Public Scepticism Towards the European 

Union. Z té o rok později vycházela při práci na článku Love me, love me not… A 

typology of public euroscepticism. Svým pojetím rozdělení euroskepticismu navazuje na 

zmíněnou Dánku také francouzská akademička Cécile Leconte ve své knize 

Understanding Euroscepticism z roku 2010. 
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1 Nobelova cena míru 

1.1 Alfred Nobel: život a závěť 

Nobelova cena míru je jednou z pěti cen nesoucí příjmení Alfreda Nobela, které jsou 

každoročně udělovány za výjimečný přínos v oblasti fyziky, chemie, fyziologie či 

lékařství, literatury a již zmíněného míru. Alfred Nobel (1833 – 1896) byl švédským 

vědcem, chemikem a průmyslníkem. Největší slávy a bohatství se Nobelovi dostalo 

poté, co v roce 1867 získal patent na dynamit, výbušninu založenou na spojení 

nitroglycerinu a křemeliny. Tento vynález Nobelovi nepřinesl pouze vědecké uznání a 

zapsání do učebnic pro školy. Díky svému obchodnímu talentu dokázal během poměrně 

krátké doby vybudovat síť přibližně 90 různých laboratoří a továren ve více než 20 

zemích. Obrovské bohatství, společně s životním stylem, který byl založený na 

neustálém cestování, přimělo francouzského spisovatele Victora Huga označit Nobela 

za „nejbohatšího vagabunda Evropy.“5 Během svého života se však nevěnoval pouze 

výše zmíněným aktivitám. Alfred Nobel, přestože jeho nejvýznamnějším počinem byl 

vynález výbušniny, která v budoucnu zabila miliony vojáků a civilistů v nejrůznějších 

válkách, byl jejich přesvědčeným a aktivním odpůrcem. Války pro něj byly „hororem 

hororů, největšího ze všech zločinů“ a v podobném duchu se vyjadřoval také v obsáhlé 

korespondenci se svou přítelkyní, pražskou rodačkou, Berthou von Suttner.6 Ta byla za 

svého života známou pacifistkou, organizátorkou mírových kongresů a autorkou 

protiválečného pamfletu Odzbrojte!. Nobelova myšlenka, že když při konfliktu dvou 

armád, bude mít jedna k dispozici něco (Nobelův dynamit), co může okamžitě vyhladit 

tu druhou, donutí všechny civilizované národy rozpustit své vojáky, se v budoucnu 

ukázala jako tragicky mylná.7 

Alfred Nobel zemřel ve své vile na italské riviéře 10. prosince 1896. Tento den určil 

Nobel dnem, kdy se mají udělovat Nobelovy ceny. Ve své poslední z celkových tří 

posledních vůlí odkázal Nobel prakticky všechno své jmění fondu, kterému dal za úkol 

vytvoření pravidelné každoroční ceny, kterou získá, společně s peněžním podílem, 

                                                 
5 Nordlinger, „Peace, they say“, 13. 
6 Ibid., 15. 
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člověk, který „za předešlý rok prokázal nejvýznamnější přínos pro lidstvo.“8 V závěti 

bylo definováno pět již zmíněných oblastí lidské činnosti, které měly být oceňovány. 

Princip či jakýsi návod, podle něhož měly být uděleny, byl vysvětlen vždy jednou 

větou. Cena za mír měla být udělena „… tomu člověku, který učinil nejvíce či nejlepší 

dílo pro bratrství mezi národy, pro zrušení či zmenšení stávajících armád a pro 

pořádání a propagaci mírových kongresů.“9 

Jak je patrné, samotný dokument, který fakticky založil tradici udělování Nobelových 

cen, vzbuzuje kontroverze a debaty o správnosti udělení ocenění. Tyto každoroční 

souboje názorů jsou tak vlastně logickým vyústěním vágnosti Nobelových slov a jejich 

doslovného výkladu. Jde především o dva momenty tohoto úryvku závěti, který se 

věnuje ceně za mír. 

Zaprvé je to časové omezení, které Nobel definoval předešlým rokem. Již první 

předávání ceny, v roce 1901, však nemohlo tento požadavek brát v potaz, když ocenění 

udělilo Frédéricu Passymu a Jeanu Henrymu Dunantovi. První jmenovaný byl totiž 

oceněn především za svůj celoživotní boj za mír, který byl „zhmotněn“ například 

založením Francouzské společnosti přátel míru.10 Dunant pak toto ocenění získal jako 

zakladatel Červeného kříže.11 Ani jedna z těchto aktivit nebyla výsledkem jejich práce 

za rok 1901. 

Zadruhé je to fakt, že v závěti se mluví o člověku, který pro mír učinil nejvíce a není zde 

zmínka o možnosti udělení ocenění organizaci. Kdyby tedy byla dodržována Nobelova 

závěť, kritici udělování Nobelovy ceny míru jakémukoliv jinému subjektu než člověku 

by tak měli jasný a legitimní důvod pro svou kritiku. Norský Nobelův výbor, instituce, 

jež uděluje toto ocenění, však ve své oficiální definici potenciálních kandidátů mluví o 

                                                                                                                                               
7 „Alfred Nobel’s Thoughts about War and Peace“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/tagil/ (staženo 16. 3. 2015). 
8 Nordlinger, „Peace, they say“, 22. 
9 Ibid. 
10 „Frédéric Passy – Facts“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/passy-facts.html (staženo 16. 3. 2015). 
11 „Henry Dunant – Facts“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/dunant-facts.html (staženo 16. 3. 
2015). 
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lidech a organizacích,12 které mohou být oceněny. Tuto změnu Nobelovy poslední vůle 

oznámil Norský Nobelův výbor před prvním udílením této ceny. Není nezajímavé, že 

proti tomuto rozhodnutí protestovala Bertha von Suttner, Nobelova důvěrnice a 

inspirativní osoba, sama pozdější laureátka Nobelovy ceny míru (1905).13 Tato práce 

navíc vychází z precedentu 25 organizací, jež toto ocenění získaly a faktu, že první 

oceněnou organizací byl již v roce 1904, tedy teprve čtvrtým laureátem v pořadí, Ústav 

mezinárodního práva.14 

To, že Nobel svou závěť pravděpodobně s nikým nekonzultoval, způsobilo nejen již 

zmíněné problémy ohledně jejího výkladu. Především exekuci své poslední vůle 

nesvěřil profesionálním právníkům, ale svým dvěma spolupracovníkům, inženýrům. Jak 

velkou osobností Nobel byl a jakou důležitost měla jeho závěť, dokládá obrovské 

pozdvižení, které její uveřejnění způsobilo. Média po celém světě informovala o 

rozhořčení rodinných příslušníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a dokonce 

švédského krále.15 Problém nebyl pouze v tom, že tehdejší společnost a Nobelova 

rodina, přestože byla závětí také velmi dobře zaopatřena, nebyla zvyklá a připravená na 

to, aby velká část jednoho z největších světových bohatství byla odkázána na veřejný 

projekt. Právě tehdejší švédský král Oskar II. se velice snažil o úpravu závěti, v níž ho 

především dráždil fakt, že značná částka měla každý rok opustit Švédsko kvůli tomu, že 

cenu za mír měl udělovat výbor jmenovaný norským parlamentem.16 Při setkání 

s Emanuelem Nobelem, synovcem Alfreda, jenž bojoval za dodržení závěti, pronesl, že 

„[cena za mír] povede pouze k problémům a kontroverzím.“17 I přes tato téměř 

vizionářská slova Oskara II. byla roku 1900 založena Nobelova nadace, která do 

                                                 
12 „Criteria for candidates“, The Nobel Peace Prize, 
ttp://nobelpeaceprize.org/en_GB/nomination_intro/nomination_candidate/ (staženo 17. 3. 2015). 
13 Olav Njølstad, e-mailová zpráva adresovaná řediteli knihovny Norského Nobelova výboru, 11. března 
2015. 
14 „List of Nobel Prizes and Laureates“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/organizations.html (staženo 17. 3. 2015). 
15 Fredrik S. Heffermehl, The Nobel Peace Prize: What Nobel Really Wanted (Santa Barbara: ABC-CLIO), 
10 – 11, https://books.google.lv/books?id=VlZh-
zZ72swC&printsec=frontcover&dq=nobel+peace+prize+committee&hl=cs&sa=X&ei=8vgGVZivEojuPPuD
gagO&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false (staženo 17. 3. 2015). 
16 Až do roku 1905 tvořilo Švédsko a Norsko unii. 
17 Heffermehl, „The Nobel Peace Prize“, 10 – 11. 
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dnešního dne spravuje jmění, jež Nobel odkázal za účelem udělování výše zmíněných 

cen.18 

1.2 Norský Nobelův výbor 

Krátce před založením Nobelovy nadace, 26. dubna 1897, odsouhlasil norský parlament 

zvaný Storting znění závěti a zavázal se tak k vytvoření výboru pro udělování Nobelovy 

ceny míru. Nedlouho poté se k norskému parlamentu přidala také Švédská akademie 

(NC za literaturu), Královská švédská akademie věd (NC za fyziku a NC za chemii) a 

Institut Karolinska (NC za fyziologii a lékařství).19 Je nutné si uvědomit, že akceptování 

podmínek závěti těmito institucemi, které Nobel vybral, bylo zásadní pro budoucnost 

Nobelových cen. Jak již bylo zmíněno, Alfred Nobel nic ze své závěti, tedy včetně 

výběru institucí, nekonzultoval a pouze předpokládal, že jím vybrané instituce budou 

souhlasit. Nemýlil se. 

Proč se Nobel při výběru instituce zodpovědné za cenu míru rozhodl pro Norsko, když 

všechny ostatní ceny měly udělovat švédské instituce, není známo. Předpokládá se, že 

měl Nobel v plánu zohlednit fakt, že v době Nobelovy závěti tvořilo Švédsko a Norsko 

unii s dominantní rolí prvně jmenovaného. Navíc mělo Švédsko mnohem významnější 

instituce a renomé v oblasti přírodních věd a institucí, jako byla Švédská akademie, 

Norsko nedisponovalo, takže ani cena za literaturu nepřicházela v úvahu.20 A 

pravděpodobně i díky tomu, že se Storting na přelomu 19. a 20. století začínal 

významně angažovat na poli evropského mírového hnutí, padla volba na cenu míru.21 

Jak tedy vypadá organizační struktura Norského Nobelova výboru? Právě organizační a 

administrativní záležitosti prakticky chybí v Nobelově závěti. V případě ceny míru 

požadoval, aby to byl pětičlenný výbor volený Stortingem. Upřesňující podmínky byly 

definovány samotným norským parlamentem. Mezi ně patří to, že členové výboru jsou 

                                                 
18 Brigitta Lemmel, „The Nobel Foundation: A Century of Growth and Change“, The Official Web Site of 
the Nobel Prize, (4. února 2011), 
http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/history/lemmel/index.html (staženo 
17. 3. 2015). 
19 Lemmel, „The Nobel Foundation“. 
20 Nordlinger, „Peace they say“, 25. 
21 Ibid., 26. 
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voleni na období šesti let s možností znovuzvolení. Původně mohli být členové výboru 

zároveň členy norské vlády a Stortingu. Z důvodu větší nezávislosti výboru bylo od této 

praxe později upuštěno.22 Složení členů výboru by mělo co nejpřesněji odpovídat 

rozložení politických sil v parlamentu. Členové Norského Nobelova výboru, kteří si volí 

předsedu a místopředsedu, se scházejí v prostorách Nobelova institutu, který byl v roce 

1904 založen pro asistenci Výboru.23 

1.3 Kontroverze již od samého počátku 

Existuje mnoho různých seznamů nejkontroverznějších laureátů Nobelovy ceny míru. 

Ve velkém množství případů se jména opakují. Je to vidět například na seznamech The 

Telegraph a Metro, které oba mimochodem vznikly v reakci na udělení NC míru 

Evropské unii v roce 2012 jako důkaz, že diskutabilních laureátů bylo v dějinách více. 

Ve svých výčtech zahrnují především politiky, kteří vzbuzovali či stále vzbuzují 

rozporuplné reakce bez ohledu na Nobelovu cenu – Henry Kissinger (1973), Jásir 

Arafat (1994), Jimmy Carter (2002), Al Gore (2007, společně s IPCC), Barack Obama 

(2009).24 Kromě několika dalších zmiňují jako kontroverzního laureáta – nikoho. 

Celkem devatenáctkrát nebyla udělena Nobelova cena míru nikomu,25 což je v rozporu 

s poslední vůlí Alfreda Nobela. Bylo tomu tak především v dobách světových válek, 

několika meziválečných let a naposledy v roce 1948.26  

Stejně jako laureáti samotní, je Norský Nobelův výbor prakticky od svého ustanovení 

vystaven vnější kritice, jelikož jako jediný zodpovídá za udělení této nejkontroverznější 

ceny. Pod enormním tlakem výbor pracuje od roku 2007, kdy se jejími aktivitami začal 

zabývat norský právník a spisovatel Fredrik Heffermehl. Ten podle svých slov důkladně 

prostudoval Nobelovu závěť a došel k závěru, že Norský Nobelův výbor tento základní 

                                                 
22 „Nobel Committee“, The Nobel Peace Prize, 
http://nobelpeaceprize.org/en_GB/nomination_intro/nomination_committee/ (staženo 18. 3. 2015). 
23 Ibid. 
24 Matthew Champion, „The 10 most controversial Nobel Peace Prize winners“, Metro (12. října 2012) 
http://metro.co.uk/2012/10/12/the-10-controversial-nobel-peace-prize-winners-3816957/ (staženo 18. 
3. 2015).; „Nobel Peace Prize: the ten most controversial winners“, The Telegraph (12. října 2012), 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9603849/Nobel-Peace-Prize-the-ten-most-
controversial-winners.html (staženo 18. 3. 2015). 
25 Ibid. 
26 Champion, „The 10 most controversial“. 
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dokument ignoruje, a to proto, že Nobelův požadavek byl udělovat toto ocenění těm, 

kteří podporovali či se zasloužili o odzbrojení a antimilitarismus. Proto podle něj, kromě 

výše zmíněných příkladů diskutabilních laureátů, bylo také obecně pozitivně přijímané 

ocenění Matce Tereze v roce 1979, z legálního hlediska velice vzdálené Nobelově ideje 

„šampióna míru.“27 Podle jeho výzkumu téměř 85 % předválečných laureátů splňovalo 

Nobelovy požadavky. Po válce toto číslo kleslo na 45 %. Viní z toho především 

zvyšující se vliv norských politických stran a jejich „osobní komerční zájmy“.28 Jistě i 

díky této skutečnosti došlo v březnu 2015 k bezprecedentní situaci, kdy členové výboru 

poprvé v historii zbavili funkce svého předsedu, jímž byl bývalý norský premiér 

Thorbjørn Jagland. Ten tuto pozici zastával od roku 2009 a byl tedy „zodpovědným“ za 

jedny z nejdiskutovanějších a nejkritizovanějších laureátů, Baracka Obamy, Evropské 

Unie či čínského disidenta Liu Xiaoba, jehož oceněním dostal Čínsko-norské vztahy na 

bod mrazu. Výbor tento krok nijak nekomentoval, avšak je zřejmé, že Jaglandovi, který 

byl známý snahou o norské členství v EU, zlomila vaz proměna složení výboru, kde se 

promítlo vítězství pravicových stran ve volbách roku 2013.29 

Jak vidno, Nobelova cena míru je díky svému zakladateli, zakládajícímu dokumentu a 

jeho interpretaci, organizační struktuře udělující instituce a svým laureátům vlastně 

prakticky postavena na problematických základech. Mediální a politické haló, které 

provázelo udělení ceny Evropské unii, tak vlastně ideálně zapadá do historie ocenění. 

V tomto případě je zde však faktor, který mezi laureáty z řad organizací nemá srovnání. 

Euroskepticismus. 

 

                                                 
27 „Mother Teresa Undeserving of Nobel Peace Prize, Author Says“, Deutsche Welle (9. října 2008), 
http://www.dw.de/mother-teresa-undeserving-of-nobel-peace-prize-author-says/a-3701741 (staženo 
18. 3. 2015). 
28 Ibid. 
29 „Nobel peace prize committee chairman Thorbjørn Jagland demoted“, The Guardian, (3. března 2015), 
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/03/nobel-peace-prize-committee-chairman-thorbjorn-
jagland-demoted (staženi 18. 3. 2015). 
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2 Teoretické ukotvení euroskepticismu 

2.1 Kde se vzal pojem „euroskepticismus“? 

Přestože počátky akademického zájmu o pojem „euroskepticismus“ spadají do 

devadesátých let 20. století, především v souvislosti se složitým ratifikačním procesem 

Maastrichtské smlouvy, byl tento pojem použit již o dekádu dříve. Poprvé se údajně 

objevil v britském deníku The Times 11. listopadu 1985, a to v souvislosti s britskou 

opozicí vůči integrovanému společnému trhu.30 Všeobecně se však začal v médiích 

objevovat až po, dnes již legendárním, projevu tehdejší britské premiérky Margaret 

Thatcher v roce 1988 na půdě College of Europe v belgických Bruggách. Zde 

prohlásila, že „sféru působení státu jsme v Británii neomezili proto, abychom ji viděli 

znovu zavedenou na evropské úrovni, kde svou dominanci uplatňuje Brusel skrze 

evropský super stát.“31 Narážela tím na prohlubování politické integrace do té doby 

především hospodářské organizace, kterou EHS od svého založení bylo. Ta vyvrcholila 

v roce 1992 podepsáním Smlouvy o EU, známé jako Maastrichtská smlouva, která 

měnila společenství na Evropskou Unii. Není tedy překvapením, že Velká Británie je 

historicky a tradičně jednou z nejvíce euroskeptických zemí. Její skepse vůči 

evropskému integračnímu procesu byla patrná již od jeho počátků, kdy od druhé 

světové války převládal názor, že nejlépe se bude Británii dařit skrze politiku „splendid 

isolation“, což vedlo k neúčasti na podpisu Římských smluv roku 1957.32 Někteří 

autoři, jako například Cécile Leconte, mluví již o euroskepticismu při definici kritiky 

ESUO a EHS, tedy předchůdců EU, přestože tento pojem neexistoval do poloviny 80. 

let. Je tedy patrné, že projekt integrované Evropy se setkával s kritikou nejen zvenčí, ale 

i od části politických elit participujících států již od svého počátku.33 

                                                 
30 Eleonora Poli, Eurosceptic Vs. Europhile Parties: A Scenario of the Next European Parliamentary 
Elections, http://www.feps-europe.eu/assets/97aa6a1a-03d9-4fdc-a15e-
9a0d3e0bacc3/europarties%20and%20euroscepticism_def.pdf (staženo 14. 4. 2015). 
31 Margaret Thatcher, „Speech to the College of Europe ("The Bruges Speech")“ (20. září 1988), 
http://www.margaretthatcher.org/document/107332 (staženo 14. 4. 2015). 
32 Kira Gartzou Katsouyanni, „On the Meaning of British Eusoscepticism“, The SAIS Observer, (16. září 
2013), http://saisobserver.org/2013/09/16/on-the-meaning-of-british-euroscepticism/ (staženo 14. 4. 
2015). 
33 Cécile Leconte, Understanding Euroscepticism (Lonodn: Palgrave Macmillan, 2010), 43. 
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V úvodu však byla za motor euroskepticismu a zájmu o něj označena Maastrichtská 

smlouva, jež byla pouze těsnou většinou přijata ve francouzském referendu a dokonce 

odmítnuta v prvním dánském. Toto období je považováno za konec tzv. permisivního 

konsensu, během něhož otázky evropské integrace nebyly integrální součástí 

mainstreamové politické debaty, a zároveň evropští občané nevykazovali známky 

přílišného zájmu o tento proces.34 

V literatuře nejvíce zpracovaným zdrojem euroskepticismu jsou politické strany, tedy 

jejich (a jejich představitelů) kritický vztah k Evropské unii. To je zapříčiněno mimo 

jiné právě tím, že dlouhá desetiletí byly záležitosti spojené s evropskou integrací řešeny 

výhradně na úrovni politických elit. Zároveň to je právě stranický euroskepticismus, 

který významně ovlivňuje další projevy euroskepticismu, jako je především veřejné 

mínění. 

2.2 Teorie euroskepticismu 

Přestože se především v médiích tento pojem používá jako pojem velmi homogenní, 

kterým je možné označit prakticky jakoukoliv formu nesouhlasu s EU, neexistuje 

jednotná definice euroskepticismu. Již samotné slovo „euroskepticismus“ a jeho 

rozdělení na tři části „euro“, „skepse“ a „ismus“ s sebou přináší určitou 

nejednoznačnost. První část zcela jasně neidentifikuje objekt, kterému se pojem věnuje. 

Zdali je to zkratka pro Evropskou unii, či jiné chápání Evropy. Pojem „skepse“ 

vysvětluje internetový slovník cizích slov http://www.slovnik-cizich-slov.cz/ jako 

nedůvěru či pochybování. A konečně příponou „ismus“ český jazyk, podobně jako jiné 

jazyky, zpravidla definuje ideologie a tedy slovo „euroskepticismus“ se svou skladbou 

řadí do sféry politických ideologií.35 Následující kapitola je souhrnem dosud známého 

teoretického výzkumu a typologizace euroskepticismu jak stranického, tak veřejného. 

                                                 
34 Tomáš Nigrin, Věra Řiháčková, Tomáš Weiss, Evropský parlament – na cestě k parlamentní demokracii 
v Evropské unii? (Praha: Europeum, 2008), http://www.europeum.org/doc/publications/EPGen_CZ.pdf 
(staženo 14. 4. 2015). 
35 Christopher Flood, „The Challenge of Euroscepticism“, in The European Union Handbook: Second 
edition, ed. Jackie Gower (New York: Routledge, 2002), 73 – 82, 
https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=kXPhAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22The+European
+Union+Handbook%22&ots=aJYN07Eune&sig=LvUpdyZV_lp-12i83U4AN-
5JHPo#v=onepage&q=flood&f=false (staženo 14. 4. 2015). 
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V akademickém diskurzu se setkáváme se dvěma základními způsoby typologizace 

euroskepticismu. První, jejichž předními představiteli jsou Taggart a Szczerbiak, 

definuje a následně rozděluje euroskepticismus podle míry skepse či odmítání konceptu 

integrované Evropy (pro potřeby práce ho nazývejme Typ A). Na druhé straně jsou 

autoři, jako například Cécile Leconte, kteří vymezují tento pojem na základě jeho 

formy, tedy určením, z čeho kritika vychází a čeho se týká (Typ B). První forma je 

typická především pro studium stranického euroskepticismu, druhá se vyskytuje u 

typologie euroskepticismu veřejného či u takového, který nerozlišuje mezi 

euroskepticismem stranickým či veřejným. Neznamená to však, že by autoři, jejichž 

typologie vychází z Typu B, nebrali v potaz argumenty Typu A. Jelikož se stále jedná o 

relativně nový pojem, s nímž se politická věda zabývá, autoři se navzájem ovlivňují a 

jak ukáže následující část, neustále dochází k přímému napadání jednotlivých teorií a 

vytváření či upravování nových. Tomuto procesu, jenž podporuje univerzální teoretické 

ukotvení euroskepticismu, významně napomáhá European Parties Elections and 

Referendums Network, síť, která sdružuje na stovku akademiků a výzkumníků, jejichž 

integrálním předmětem bádání je právě euroskepticismus.36 Tato síť byla založena 

v roce 2003 na University of Sussex, jež je jedním z hlavních center výzkumu 

euroskepticismu, především díky profesorům Aleksi Szczerbiakovi a Paulu Taggartovi, 

kteří stojí za první typologizací (stranického) euroskepticismu. 

2.3 Euroskepticismus – Typ A 

Projevy skepse vůči procesu evropské integrace byly dlouhou dobu limitovány na 

politickou debatu v rámci národních politických stran a elit (viz podkapitola Kde se vzal 

pojem „euroskepticismus“?). Vycházelo to z přesvědčení, které převládá mezi autory, 

že „euroskepticismus [je] v první řadě fenoménem nacházejícím se mezi národními 

politickými elitami.“37 To je také důvod, proč se výzkum dlouhou dobu zabýval 

především projevy stranického euroskepticismu. 

                                                 
36 „European Parties Elections & Referendums Network“, University of Sussex, 
http://www.sussex.ac.uk/sei/research/europeanpartieselectionsreferendumsnetwork (staženo 15. 4. 
2015). 
37 Leconte, „Understanding Euroscepticism“, 43. 
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2.3.1 Taggart & Szczerbiak 

V roce 2001 ve své práci The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and 

Candidate States rozdělili Taggart a Szczerbiak euroskepticismus (stranický) na měkký 

a tvrdý. Tento model se stal nejdominantnějším přístupem k tématu v odborné literatuře. 

Tvrdý euroskepticismus je charakterizován principiálním odmítnutím konceptu 

ekonomicky a politicky jednotné Evropy a zároveň opozice vůči členství či setrvání 

země, ze které tento daný euroskepticismus vychází, v Evropské unii. Takovýto postoj 

může být řízený rétorikou, že EU je příliš kapitalistická/socialistická/neo-

liberální/byrokratická - podle toho, jaká je ideologická pozice kritika 

(komunistická/konzervativní/socialistická/populistická). Měkký euroskepticismus na 

rozdíl od tvrdého euroskepticismu není definován fundamentální kritikou evropské 

integrace či opozicí vůči členství v EU. Jedná se o kvalifikovanou opozici vůči EU 

skrze kritiku jedné či více oblastí politiky EU nebo nesouhlas s pozicí národních zájmů 

v rámci prohlubování integrace.38 

2.3.2 Christopher Flood 

Christopher Flood, který, podobně jako většina dále zmíněných akademiků, je členem 

výše zmíněné informační sítě, vnímá koncept euroskepticismu jako „pochybnost a 

nedůvěru, jejichž předmětem je evropská integrace.“39 Přestože míru euroskepticismu 

rozděluje na tři úrovně, jeho typologie zjevně vychází z Taggarta a Szczerbiaka. 

Nejumírněnější projev euroskepticismu vnímá jako přesvědčení, že evropská integrace 

došla do svého nejzazšího bodu a další pokračování procesu integrace je nežádoucí. 

Tvrdší verzí euroskepticismu je revizionistický postoj vůči příliš hluboké ekonomické a 

politické integraci, do které EU dospěla a nutnost navrácení stavu před Maastrichtskou 

smlouvou. Extrémním případem euroskepticismu je pak úplné odmítnutí setrvání 

členského státu v EU, či vstoupení kandidátského. Flood však zdůrazňuje, že svou 

náturou a ideologickou dimenzí není možné „vodotěsně“ zaškatulkovat jednotlivé typy 

                                                 
38 Paul Taggart and Aleks Szczerbiak, The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate 
States (Brighton: Sussex European Institute, 2002), 
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-6.pdf&site=266 
(staženo 15. 4. 2015). 
39 Flood, „Challenge of Euroscepticism“. 
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euroskepticismu a může se tedy stát, že z umírněných euroskeptiků se postupem času 

stanou zastánci další integrace. Stejně tak vidí možnost, že revizionisté, frustrovaní 

pokračující integrací, budou odmítat integraci jako takovou, což nazývá „eurofobickým 

odmítáním“.40 Tento stav je nejbližší definici tvrdého euroskepticismu. 

2.3.3 Petr Kopecký & Cas Mudde 

Ve Floodově charakteristice se objevuje slovo eurofobie, jež je jedním z ústředních 

pojmů typologie Kopeckého a Mudda. Pro ty je pojem euroskepticismus, jak ho vidí 

Taggart a Szczerbiak, příliš široký a ve své podstatě do něj spadají jak strany, které jsou 

ve své podstatě proevropské stejně jako ty, které jsou principiálně antievropské. Tato 

problematika společně s přesvědčením, že rozdělení na tvrdý a měkký euroskepticismus 

plně nereflektuje rozlišení samotné myšlenky evropské integrace na jedné straně a 

Evropské unie jakožto současné ztělesnění těchto idejí na straně druhé. Jejich typologie 

je proto širší a euroskepticismus je pouze jedním z ideálních typů, které definuje vztah 

vůči evropské integraci (eurofilie/eurofobie) a zároveň vůči současné podobě EU 

(optimismus/pesimismus).41 

                                                 
40 Ibid. 
41 Petr Kopecký a Cas Mudde, „The Two Sides of Eurscepticism: Party Positions on European Integration 
in East Central Europe“, European Union Politics, 3, č. 3 (2002), 
http://www.researchgate.net/profile/Cas_Mudde/publication/249733511_The_Two_Sides_of_Eurosce
pticismParty_Positions_on_European_Integration_in_East_Central_Europe/links/549b0a8d0cf2b803713
71884.pdf (staženo 15. 4. 2015). 
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Tabulka č. 3 – klasifikace podle Kopeckého a Mudda 

  

Vztah k evropské integraci 

  

Eurofilie Eurofobie 
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Euroentuziasmus Europragmatismus 

P
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m
u
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Euroskepticismus Euroodmítání 

2.4 Euroskepticismus – Typ B 

Doposud byl hlavním cílem teoretického ukotvení euroskepticismu jeho význam na 

úrovni politických stran a jejich elit. Otázky Evropské Unie a její kritika se však 

postupně dostaly do perimetru zájmu nejen politických elit, ale také občanů a jiných 

subjektů politického a sociálního života.  Taggart a Szczerbiak vysvětlují zvyšující se 

popularitu euroskepticismu od 90. let 20. století v kontinentální Evropě třemi faktory. 

Zaprvé, po problémech s ratifikací Maastrichtské smlouvy (odmítnutí smlouvy v prvním 

dánském referendu, těsné přijetí ve Francii) docházelo k úpadku tolerantního konsensu. 

Zadruhé, tím, že se v otázkách evropské integrace dával stále větší rozhodovací prostor 

referendům, zvýšil se také zájem o evropské záležitosti a Evropská unie se dostala pod 

větší drobnohled veřejnosti. Zatřetí to bylo rozšíření EU, které přineslo rozšíření rámce 

evropské integrace.42 

K třem výše zmíněným důvodům je nutné přidat také finanční, dluhovou a měnovou 

krizi, jež propukla v roce 2008. Ta zapříčinila, že v roce 2012 byla nedůvěra 

                                                 
42 Ariane Apodaca, Information Guide – Euroscepticism (13. listopadu 2013), 
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/Euroscepticism.pdf (staženo 16. 4. 2015). 
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v Evropskou unii nejvyšší od roku 1973, odkdy Evropská komise pravidelně monitoruje 

veřejné mínění skrze průzkumy, jejichž výsledky jsou uveřejňovány pod názvem 

Eurobarometr. Politický komentátor Ian Traynor viděl nárůst euroskepticismu jako „… 

potenciální potravu pro anti-EU populisty a frustraci pro snahy evropských lídrů 

zastavit kolaps podpory [evropského] projektu.”43 Alespoň z části mu daly za pravdu 

volby do Evropského parlamentu v roce 2014, kdy euroskeptické strany zaznamenaly 

relativně slušný úspěch. 

2.4.1 Catherine Sørensen 

Z důvodů nedostatečného výzkumu veřejného euroskepticismu,44 vyvinula jeho 

typologii dánská autorka Catharina Sørensen. Na příkladu několika členských států 

vytvořila typologii euroskepticismu (viz Tabulka č. 2), která dokazuje, že pojem sám o 

sobě obsahuje formy, které si mohou navzájem odporovat a liší se v závislosti na 

nejrůznějších vlivech (geografická poloha členského států, demografie, historický 

vývoj, atd.). Zároveň dochází k závěru, že fakt, že ne všechna počínání EU budou vždy 

podporována napříč zeměmi a politickým spektrem, není patologickým faktorem, ale 

pouze inherentním projevem demokracie.45 

                                                 
43 Ian Traynor, „Crisis for Europe as trust hits record low“, The Guardian (24. dubna 2013), 
http://www.theguardian.com/world/2013/apr/24/trust-eu-falls-record-low (staženo 16. 4. 2015). 
44 Catharina Sørensen, Love me, love me not… A typology of public euroscepticism (Brighton: Sussex 
European Institute, 2008), https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-
paper-19.pdf&site=266 (staženo 16. 4. 2015). 
45 Ibid. 
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Tabulka č. 4 – typologie euroskepticismu podle Catherine Sørensen46 

Typ Definice Příklady kritiky 

Utilitární 

euroskepticismus 

Ekonomický 

euroskepticismus 

Skepticismus vůči 

schopnosti EU 

přinášet hmotný 

prospěch. 

 EU = vyhozené 

peníze 

 Negativní efekt EU 

v určitých 

hospodářských 

oblastech/na 

ekonomickou situaci 

Výkonnostní 

euroskepticismus 

Skepticismus vůči 

schopnosti EU 

fungovat efektivně. 

 EU = byrokracie 

 Rozhodnutí jsou 

přijímaná pomalu 

z důvodu byrokracie 

Euroskepticismus svrchovanosti 

Skepticismus vůči 

směřování EU, které 

ohrožuje význam, 

integritu a identitu 

národního státu. 

 EU = hrozba pro 

národní identitu 

 Další prohloubení 

integrace by ohrozilo 

národní suverenitu 

členských států 

Demokratický euroskepticismus 

Skepticismus vůči 

demokratičnosti 

Evropské unie.  

 EU = 

nedemokratická 

 Neschopnost EU 

ochránit své občany 

 

Sociální euroskepticismus 

Skepticismus vůči 

sociální 

angažovanosti EU. 

 EU = ztráta 

sociálních benefitů 

 EU by měla 

upřednostňovat 

témata jako je 

chudoba či sociálně 

vyloučení lidé 

                                                 
46 Catharina Sørensen, „Euroscepticism: A Conceptual Analysis and Longitudial, Cross-country 
Examination of Public Scepticism Towards the European Union“ (doktorská disertace, University of 
Copenhagen, 2007), 137 – 141, http://samfund.dda.dk/dda/Inspirationsbibliotek/Eurosceptism.pdf 
(staženo 16. 4. 2015). 
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2.4.2 Cécile Leconte 

Cécile Leconte z Institutu politických studií v Lille se ve své typologii, kterou 

představila v roce 2010 ve své knize s příznačným názvem Understanding 

Euroscepticism, pokusila zachytit tento pojem bez ohledu na rozlišování mezi 

stranickým a veřejným euroskepticismem. Ve své podstatě navazuje na definici 

Cathariny Sørensen a definuje také čtyři základní typy euroskepticismu. Zaprvé, projev 

skepticismu vůči přínosu zisků z členství v EU, a integrace jako takové, pro jednotlivce 

či stranu nazývá euroskepticismem utilitárním. Ten v sobě obsahuje nedůvěru vůči 

užitku Evropské měnové unie a byl podpořen rozšířením EU do méně rozvinutých zemí. 

Druhým typem euroskepticismu je podle autorky tzv. politický, který principiálně 

odmítá vytvoření supranacionálních institucí a jehož integrální definicí je údajný 

demokratický deficit, kterým EU trpí pod vedením neodpovědných eurokratů, jejichž 

konání podkopává autoritu národní suverenity a identity členských států. 

Euroskepticismus postavený na hodnotách naproti tomu viní EU z toho, že nadměrně 

zasahuje do záležitostí, které jsou výsledkem „sociálního konstruktu a jsou kulturně 

vázány“ (práva menšin, rovnováha mezi individuálními svobodami a veřejným 

pořádkem, atd.). Posledním typem euroskepticismu podle Leconte je antikulturní 

euroskepticismus, který pramení z širšího odporu vůči Evropě jako kontinentu a zároveň 

vůči sociálním a institucionálním modelům integrované Evropy.47 

2.5 Euroskepticismus v kontextu tématu diplomové práce 

Přestože média jsou v literatuře vnímána pouze jako jeden ze zdrojů euroskepticismu 

(dalšími zdroji jsou již zmíněné politické strany a veřejné mínění, ale také anti-EU blok 

v rámci Evropského parlamentu, nestranické organizace a referenda)48, pro předkládaný 

výzkum jsou média jediným zdrojem, který obsahuje všechny ostatní zmíněné. 

Výběrem zpravodajské databáze Factiva, jako základní báze dat, získal autor prohlášení 

politiků a politických stran jak národních, tak i těch, kteří působí v institucích EU, 

názory osobností a politických komentátorů, stejně jako zprávy o náladách široké 

                                                 
47 Leconte, „Understanding Euroscepticism“, 43-67. 
48 Simon Usherwood a Nick Startin, „Euroscepticism as a Persistent Phenomenon“, Journal of Common 
Market Studies, 51, č. 1 (2013), http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/10.1111/j.1468-
5965.2012.02297.x/epdf (staženo 16. 4. 2015). 
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veřejnosti. Není tak limitován pouze na určitý zdroj projevu euroskepticismu, ale 

pracuje s jeho širokým pojetím. 

Jak tedy vypadá operacionalizace pojmu euroskepticismus aplikovaná na tento výzkum? 

Podle jakých kritérií autor určí, že kritická debata po udělení Nobelovy ceny Evropské 

unii byla výrazně ovlivněna euroskepticismem a byla tak unikátní? 

Euroskepticismus je v rámci novinových článků či jiných zpravodajských kanálů 

detekován na základě argumentů, které byly popsány v odborné literatuře již před 

udělením NC pro EU jako typické pro euroskepticismus, a které tematicky nesouvisí 

s mírem a zásluhami EU/procesu integrované Evropy na jeho udržování a podpoře. 

Autor v návaznosti na Taggarta a Szczerbiaka rozděluje pojem euroskepticismus na dva 

typy při chápání pojmu v jeho širší podobě, tedy odporu jak k integraci jako takové, tak 

k EU jako jejímu současnému představiteli. První typ, měkčí, je definován takovými 

argumenty, jako jsou – ekonomické problémy způsobené působením EU (nebo 

členstvím v Unii); byrokratická náročnost procesů institucí EU; supranacionální povaha 

EU a ohrožení národní suverenity a identity členských států; přítomnost demokratického 

deficitu v rozhodovacím procesu a antisociální politika EU. Tento typ neútočí na 

instituci jako takovou, na rozdíl od druhého typu, tvrdšího, který při kritice udělení 

Nobelovy ceny Evropské unii principiálně odmítá jak její fungování jako takové, tak 

pozitivní přínos procesu evropské integrace. V neposlední řadě je pro tento typ typický 

návrh na vystoupení členského státu, z něhož kritika vychází, ze struktur Evropské unie. 

2.6 Potvrzení či vyvrácení hypotéz  

Pro odpověď na základní výzkumnou otázku „Do jaké míry to byla témata typická pro 

euroskepticismus, která formovala kritiku, jež následovala po udělení NC míru 

Evropské unii?“ je nutné určit, jakou kritiku autor chápe jako standardní (či 

očekávanou) při zohlednění podstaty ocenění, jeho významu a zároveň specifik 

mezinárodních organizací. Za tímto účelem byla vygenerována tabulka (Tabulka č. 3), 

která tedy rozlišuje mezi kritikou očekávanou a euroskeptickou. Je tedy výchozím 

bodem pro potvrzení či vyvrácení první hypotézy, že kritická diskuze, která následovala 

po udělení NC míru Evropské unii, byla určována tématy typickými pro 
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euroskepticismus a ne argumenty kritizujícími zásluhy EU v oblasti vytváření a 

udržování míru. Zároveň je tato tabulka vodítkem pro analýzu druhé hypotézy, za jejímž 

účelem bude případ udělení NC Evropské unii komparován s udělením ocenění OSN, 

IPCC a OPCW, že kritika Evropské unie se od ostatních laureátů – organizací liší 

přítomností témat typických pro kritický proud, který má své označení 

(euroskepticismus) i teoretické ukotvení, což je skutečnost, se kterou se jiná mezinárodní 

organizace „nemusí vypořádávat“. 

Tabulka č. 5 – rozdělení kritiky na očekávanou a euroskeptickou 

Očekávaná kritika Euroskeptická kritika 

  

 Role organizace 

při vytváření a 

udržování míru 

 Irelevance 

oficiálního 

odůvodnění 

udělení 

 Přínos oceněné 

osobnosti/absence 

osobnosti 

 Načasování ceny s 

ohledem na 

současné 

konflikty/neschop

nost organizace 

tyto konflikty 

řešit 

  

Tvrdší Měkčí 

 Vystoupení/nevstoupení 

státu z/do EU 

 Odmítání evropské 

integrace/EU 

 

 Ekonomické 

problémy 

způsobené EU 

 EU je byrokratická 

organizace 

 EU je hrozbou pro 

národní suverenitu 

 Nedemokratičnost 

EU 

 Antisociální 

politika EU 

První hypotéza bude potvrzena za podmínek, že výzkum ukáže, že se v kritice udělení 

Nobelovy ceny míru Evropské unii významně projevovala témata typická pro 

euroskeptickou kritiku. Vyvrácena bude naopak v situaci, kdy sledovaná kritika nebude 

tato témata obsahovat vůbec nebo pouze okrajově. Druhá hypotéza bude potvrzena ve 

chvíli, kdy na rozdíl od kritiky NC pro EU nebude kritika OSN, OPCW a IPCC 

obsahovat, či pouze okrajově, jiné typy kritiky, než které jsou uvedeny v Tabulce č. 3 

pod očekávanou kritikou. Vyvrácena bude druhá hypotéza v případě, detekuje-li 

výzkum výraznou kritiku jinou než očekávanou, stejně jako pokud tato kritika bude 

převládající v případu Evropské unie. 
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3 Evropská unie 

3.1 Metodika 

Před zahájením samotné analýzy kritické debaty bylo nutné rozlišit, které články a 

zprávy budou předmětem této analýzy a které ne. Poté, co byla báze dat vymezena 

časově, geograficky a také dle klíčových slov,49 bylo bází dat Factiva vygenerováno 

458 článků a zpráv. Po odečtení podobných duplikátů (similar duplicates) bylo číslo 

sníženo na 374 jednotek (i přes toto opatření zde zůstala řada duplikátů). Důkladnou 

rešerší těchto článků byl tento počet rozdělen na šest různých skupin podle toho, jaké 

sdělení v sobě obsahovaly. Přestože pro diplomovou práci jsou nejdůležitější negativní 

zdroje, s přihlédnutím také na ty spíše negativní, je zároveň nutné stručně shrnout také 

pozitivní ohlasy v návaznosti na to, za co Evropská unie Nobelovu cenu míru podle 

Norského Nobelova institutu získala. 

Zdroje byly rozděleny dle následujícího klíče: 

Irelevantní (60) – do této kategorie byly zařazeny takové zdroje, které v sobě sice 

obsahovaly klíčová slova, ale zabývaly se jiným tématem jako například summitem EU, 

který se konal 18. – 19. října 2012.50 

Informativní (71) – za takové byly považované zprávy, které pouze oznamovaly udělení 

Nobelovy ceny míru EU a zároveň takové, kde se objevil krátce jak pozitivní, tak 

negativní argument pro udělení. 

Pozitivní (66) – zprávy takové, jež citovaly výhradně pozitivní postoje politiků či jiných 

osobností a zároveň články, které vyzdvihovaly oprávněnost udělení NC míru Evropské 

unii. 

                                                 
49 Viz metodologická část práce. 
50 Arthur Beesley, „Debt solution likely to prove elusive at latest EU leader summit“, The Irish Times (18. 
října 2012), http://global.factiva.com (staženo 20. 4. 2015). 



   

 

28 

  

Spíše pozitivní (44) – přestože se zde objevovaly i negativní pohledy na dané téma, tak 

pozitivní nátura sdělení převládala.  

Spíše negativní (40) – přestože se zde objevovaly i pozitivní pohledy na dané téma, tak 

negativní nátura sdělení převládala. 

Negativní (93) – zprávy takové, které citovaly výhradně negativní postoje politiků či 

jiných osobností a zároveň články, které výrazně kritizovaly oprávněnost udělení NC 

míru Evropské unii. 

3.2 60 let přispívání míru 

Oficiálně byla Nobelova cena míru za rok 2012 udělena Evropské unii za „více než šest 

dekád podílení se na rozvíjení míru a usmíření, demokracie a lidských práv 

v Evropě.“51 Smíření historicky znepřátelených národů Francie a Německa po druhé 

světové válce, které vedlo k vytvoření ESUO, bylo podle Norského Nobelova výboru 

základním kamenem sjednocené mírové Evropy. Výbor také vyzdvihl postupné 

rozšiřování společenství, jehož jednou z prerekvizit je demokratické zřízení kandidátské 

země, o dříve autoritativní státy evropského jihu v 80. letech 20. století a také o země 

post-socialistické a post-sovětské na počátku 21. století. Zároveň byla udělující pětice 

členů výboru přesvědčena, že otázka možného členství v EU podpořila a podporuje 

proces poválečného smíření mezi balkánskými státy a posílila demokracii v Turecku.52 

Není překvapením, že nejvyšší představitelé unijních institucí rozhodnutí udělit NC 

míru Evropské unii přijali velice pozitivně a s přesvědčením, že šlo o zaslouženou 

volbu. Podle nich to nebyla cena pouze pro evropský projekt a instituce, které ztělesňují 

společné zájmy, ale je zásluhou také více než 500 miliónům lidí žijících v Unii.53 Žádný 

ze zdrojů však nepřinesl zmínky o pozitivním přijetí této ceny mezi širokou veřejností. 

Pouze novináři z Euronews se na různých místech Evropy ptali občanů, jaký mají názor, 

                                                 
51 „European Union (EU) – Facts“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/eu-facts.html (staženo 20. 4. 2015). 
52 Ibid. 
53 „NOBEL PRIZE: EU Awarded Nobel Peace Prize to surprise of its leaders“, Agence Europe (13. října 
2012), http://global.factiva.com (staženo 21. 4. 2015). 
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přičemž dva z nich byli přesvědčeni, že díky sjednocené Evropě jsme za posledních 70 

let nebyli svědky velké války a proto si EU ocenění zaslouží.54 Podobně se také vyjádřil 

předseda Evropské lidové strany Wilfried Martens, který prohlásil: „Tento podceňovaný 

evropský úspěch konečně získal globální uznání, takové, jaké si zaslouží.“55 Přestože je 

jasné, že reakce špiček jednotlivých členských států se lišily, s přihlédnutím na 

obvyklou pozici vůči Evropské unii, je důležité uvést, že všichni, až na jednoho – 

tehdejšího prezidenta ČR Václava Klause, v oficiálních prohlášeních vyzdvihli 

významnost tohoto ocenění a ocenili přínos EU mírové Evropě. Podobně tomu tak bylo 

v případě představitelů USA, OSN či bývalých politiků, jako je Gerhard Schröder či 

Helmut Kohl. 

Jedno téma spojovalo drtivou většinu zdrojů, ať už se jednalo o článek s pozitivním, 

informativním či negativním sdělením. Tím tématem byla ekonomická krize, kterou 

Evropská unie v době udělení ocenění procházela. Často to byla pouze zmínka, jako 

například nadpis článku, který ve své podstatě obhajoval Nobelovu cenu míru Evropské 

unii, francouzské tiskové agentury AFP „Krizí zmítaná EU získala Nobelovu cenu míru 

za rok 2012“.56 Tato skutečnost byla reflektována také Norským Nobelovým výborem, 

který ústy svého předsedy Thorbjørna Jaglanda prohlásil, že si je vědom toho, že EU 

v současné době (v době udělení, 2012) prochází hlubokou ekonomickou krizí a 

sociálními nepokoji. Členové výboru se nicméně zaměřili na to, co viděli jako největší 

význam evropské integrace – úspěšný boj za mír, smíření, demokracii, lidská práva a 

také na stabilizační roli EU, která napomohla proměnit většinu Evropy z kontinentu 

války na kontinent míru.57 

                                                 
54 „Pride and scepticism at EU Peace Prize“, Euronews (12. října 2012), http://global.factiva.com (staženo 
21. 4. 2015). 
55 Claire Rosenberg, „Nobel peace prize a respite as EU faces testing times“, AFP (12. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 21. 4. 2015). 
56 „Crisis-torn EU wins 2012 Nobel Peace Prize“, AFP (12. října 2012), http://global.factiva.com (staženo 
21. 4. 2015). 
57 Monnet Matters, „Noblese Oblige“, New Europe (14. října 2012), http://global.factiva.com (staženo 
22. 4. 2015). 
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3.3 Zdroje kritiky  

Pokud tedy byla Nobelova cena míru pro Evropskou unii kladně přijata špičkami EU, 

členských států a jiných významných globálních hráčů, kde měla svá epicentra kritika? 

Není překvapením, že velice hlasitými byla britská média, a že mezi nejcitovanějšími 

politiky byl známý kritik evropské integrace a předseda euroskeptické strany UKIP 

Nigel Farage. Jeho první reakcí na oznámení o udělení ceny bylo, že toto rozhodnutí 

dokazuje, že Norové mají také smysl pro humor.58 Podobně se vyjádřil jeho kolega 

z Evropského parlamentu Martin Callanan, tehdejší předseda frakce Evropských 

konzervativců a reformistů, který sarkasticky komentoval rozhodnutí jako „opožděný 

apríl“.59 Boris Johnson, známá postava britské politiky a primátor Londýna, šel ve 

svém sloupku pro The Telegraph se svým typickým suchým humorem dokonce tak 

daleko, že pokud někdo ocenil EU za přínos míru v Evropě, tak může být Lance 

Armstrong, slavný cyklista usvědčen ze systematického dopingu, oceněn za svůj přínos 

sportovnímu džentlemenství.60  

Nebyla to však pouze Velká Británie, která by „dodala“ kritiky laureáta NC míru za rok 

2012. Již zmíněný Václav Klaus označil rozhodnutí ocenit Evropskou unii za „tragický 

omyl“ a uvedl, že za daných okolností se jedná o prázdné ocenění, jelikož bylo uděleno 

byrokratické instituci a ne konkrétně definované individualitě za konkrétně definovaný 

čin.61 Z České republiky také pochází jediný průzkum veřejného mínění na dané téma, 

který ukázal, že rovná polovina dotázaných nesouhlasila s udělením Nobelovy ceny 

míru Evropské unii oproti 32 % lidí, kteří souhlasili. Ti, co nesouhlasili, uvedli jako 

důvody špatně fungující EU a zároveň přesvědčení, že by NC míru měla vždy být 

udělena individualitám.62 

                                                 
58 „FARAGE ON PEACE PRIZE: THIS SHOWS NORWEGIANS HAVE A SENSE OF HUMOR“, London Evening 
Standard (12. října 2012), http://global.factiva.com (staženo 22. 4. 2015). 
59 Barry Gibson, „So … are Euro having a laugh?“, Huddersfield Examiner (17. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 22. 4. 2015). 
60 Boris Johnson, „Don’t honour a Brussels office block – give the Nobel to Maggie; Britain’s former 
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Kde také občané projevili svůj nesouhlas s udělením Nobelovy ceny míru EU, bylo 

Norsko, tedy země, kde sídlí udílející instituce. V předvečer předání ocenění, tedy 9. 

prosince 2012, byly poprvé v dějinách udělení Nobelovy ceny míru svolány protestní 

akce v Oslu, jejichž hlavním organizátorem, podpořena desítkami organizací, byla 

euroskeptická zájmová skupina Nei til EU (Ne EU), která viní EU, že svými opatřeními 

zničila životy mnoha lidem, vzala jim živobytí a tím způsobila současné „zoufalství a 

tíseň“.63 Protesty byly podpořeny také například ultralevicovou, v té době opoziční, 

řeckou stranou Syriza, která je známá svou tvrdou kritikou sociálních poměru a rozdílů 

v rámci EU, jež označuje za „sociální válku mezi Bruselem a Jihem“.64 Nejenže poprvé 

v historii této „nejslavnější a nejkontroverznější ceny na světě“, jak ji Jay Nordlinger 

nazval a jak ji definuje její vlastní historie, byly poprvé svolány protesty do hlavního 

města Norska, ale zároveň se do kritiky zásluh EU, rozhodnutí výboru a podpory 

protestujících se zapojili také někteří bývalí laureáti NC míru, včetně jihoafrického 

bojovníka proti apartheidu Desmonda Tutu, což agentura AFP označila za „vysoce 

neobvyklý krok“.65 V otevřeném dopise Norskému Nobelovu výboru vyjádřili nesouhlas 

s tímto „nelegálním rozhodnutím“, jelikož EU podle nich nebyla šampionem míru 

v takovém smyslu, v jakém ho Alfred Nobel definoval.66  

3.4 Ekonomická krize a její implikace 

Od zdrojů kritiky se však přesuňme k cílům kritiky a především zpátky k tématu 

ekonomické krize, která v různých formách byla společným jmenovatelem velkého 

množství kritických vyjádření. Umírněnější kritici by i souhlasili, že základní hodnoty, 

na kterých byla Evropská unie postavena, napomohly poválečné stabilizaci kontinentu a 

desítkám let bez kontinentálního či globálního konfliktu. Evropská unie a její 

předchůdci využívali ve svých počátcích ekonomickou integraci Evropy k udržení míru. 

Zlom však podle kritiků nastal s přijetím společné měny, kdy se z EU stala instituce, 

která obětovala mír ve jménu ekonomiky volného trhu. Evropská unie tak získala 

Nobelovu cenu míru za svou pacifistickou historii v momentě, kdy svou činností 
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64 Ibid. 
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provokuje civilní rozbroje.67 Tady už se dostáváme k argumentům, které byly pro tuto 

kritiku nejtypičtější, tedy že za ekonomickou krizi může výhradně Evropská unie a její 

opatření, která dostaly kontinent, nebo alespoň jeho části, na pokraj války, a proto je 

Nobelova cena míru právě Evropské unii „odtržená od reálného dění“.68 Většina zdrojů 

nerozlišuje mezi světovou finanční krizí, která odstartovala v roce 2008, když praskla 

americká hypoteční bublina a krizí eurozóny, s níž se EU potýká od roku 2009, a která 

byla způsobena především fiskální nedisciplinovaností některých členských států.69 Pro 

diplomovou práci však tato skutečnost není směrodatná, jelikož jejím cílem není 

správně definovat tyto a jiné pojmy či s nimi nesouhlasit, ale jasně pojmenovat 

jednotlivé cíle kritiky. Dokazuje však, že Evropské unii jsou přikládány větší „zásluhy“, 

než které si zaslouží. Tím autor naráží na to, že pro kritiky byly nepokoje proti evropské 

ekonomické politice především v Řecku či Španělsku natolik závažné, že jimi 

argumentovali, proč není Evropská unie správným laureátem Nobelovy ceny míru za 

rok 2012. Již zmiňovaný Nigel Farage, jehož strana UKIP bojuje za vystoupení Velké 

Británie z EU, ve svých argumentech uvedl, že „Španělsko je na pokraji bankrotu s tím, 

že armádní špičky varují, že armáda může kdykoliv zasáhnout v Katalánsku. V Řecku 

lidé hladoví a opouštějí své děti kvůli beznadějné chudobě a není týdne, abychom 

neviděli nepokoje a protesty. Spíš než mír a harmonii přináší EU vzpouru a násilí.“70 Je 

pochopitelné, že vyjádření tohoto zdatného řečníka a kritika EU je nutné brát 

s rezervou, avšak ve chvíli, kdy jsou podobná vyjádření slyšet od jiných, o poznání 

umírněnějších politiků, politických komentátorů či představitelů lidskoprávních 

organizací, není možné tyto argumenty přehlédnout a bagatelizovat. Martin Callanan 

nejenže hledal za udělením NC míru aprílový žertík, zároveň byl také přesvědčen, že 

činnost Unie v ekonomické oblasti způsobila „sociální nepokoje, které jsme neviděli 

více než jednu generaci.“ Na druhou stranu pro Callanana vážnost Nobelovy ceny míru 

byla již devalvována jejím udělením Baracku Obamovi, který ji získal pouze pár měsíců 

                                                 
67 David Priestland, „Comment: A terribly timed prize: The EU might once have deserved its Nobel, but 
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po svém zvolení do úřadu. Tímto rozhodnutím Norský Nobelův výbor ještě více 

„podkopal excelentní práci ostatních, kteří si toto ocenění opravdu zaslouží“.71  

Téma řeckých nepokojů reagujících na špatnou ekonomickou situaci způsobenou podle 

kritiků a protestujících Evropskou unií, v souvislosti s domnělou neoprávněností titulu 

šampiona míru pro EU, bylo opravdu významnou součástí kritiky především z britských 

zdrojů. „Na smeč“ kritikům nahrála Angela Merkel, pro mnohé symbol 

nerovnoměrných podmínek a příležitostí v EU jakožto kancléřka nejsilnější a největší 

unijní ekonomiky. Pouhé tři dny před tím, než byl vyhlášen laureát NC míru za rok 

2012, navštívila na pár hodin Řecko, kde ji vítaly desetitisíce nespokojených Řeků, 

mnohých vybavených vlajkami s hákovým křížem a nápisy jako „Pryč se Čtvrtou 

Říší“.72 Pro Mary Ellen Synon z Irish Daily Mail takováto situace byla pouze dalším 

důkazem, že EU dostala Evropu do „spárů strachu, nenávisti, rozpolcenosti, chudoby a 

násilí“.73 Boris Johnson v této souvislosti upozornil na fakt, že kancléřku chránilo více 

než 7000 policistů, což byla největší bezpečnostní operace svého druhu. Zároveň podle 

něj EU může za „tisíce mladých lidí prchajících ze Španělska za lepším životem do Jižní 

Ameriky“.74 

Do trochu jiné roviny položila ekonomickou krizi a vinu Evropské unie na méně 

mírumilovné Evropě Franziska Keller z frakce Zelených v Evropském parlamentu. 

Podle ní veškeré fiskální pakty, záchranná opatření a zprávy Troiky se zabývají pouze 

vyřešením krize, takže otázky, jako jsou lidská práva či ochrana životního prostředí, se 

dostaly na druhou kolej. Na rozdíl od výše zmíněných kritiků udělení však doufá, že to 

bude právě tato Nobelova cena míru a její váha, která donutí EU se konečně věnovat 

podpoře lidských práv, práva na svobodu a mír.75 
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3.5 NATO, ne EU 

Bez ohledu na jakoukoliv kritiku, fakt, že Evropa od konce druhé světové války 

nepocítila žádný celokontinentální konflikt, je historicky podložen a shodli se na tom 

jak zastánci, tak odpůrci udělení NC míru Evropské Unii (přestože mnozí z nich 

zveličují v tomto ohledu marginální nepokoje na některých místech EU či upozorňují na 

konflikt a unijní nečinnost na Balkáně v 90. letech 20. století). Mezi kritiky byly dvě 

skupiny. Ti, kteří uznávali přínos sjednocené Evropy míru na kontinentu a ti, kteří byli 

přesvědčeni, že EU a její předchůdci na něm neměli žádnou zásluhu. Je jasné, že kritici 

se shodnou na tom, že rozhodně neměla být cena udělena Evropské unii, jak ji známe 

dnes.  

Pro ty, kteří věří, že můžeme děkovat právě sjednocené Evropě, bylo toto ocenění 

špatně načasované či uděleno příliš pozdě za tyto její zásluhy. Evropský projekt nikdy 

nebyl od začátku pouze idealistický a některé z členských států nebyly vždy promotéry 

míru ve světě (především Francie a Británie a jejich dekolonizační proces). Zakladatelé 

této myšlenky (Kondrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, aj.) však 

v sobě měli zakořeněnou zkázu dvou globálních válek skrze osobní či rodinnou 

zkušenost.76 Právě poválečný ministr zahraničí Francie Robert Schuman, který je 

považován (s Jeanem Monetem, který však není vůbec zmiňován) za otce myšlenky 

sjednocené Evropy, založením ESUO doufal ve válku mezi Německem a Francií „nejen 

nepředstavitelnou, ale také materiálně nemožnou“.77 Podle Davida Price, který se 

profesně zabývá odkazem a prací Roberta Schumana, to byl právě Schuman a Evropské 

společenství, které by si zasloužilo Nobelovu cenu míru a ne EU, která podle něj 

zredukovala ideje Společenství a předala moc uzavřené Evropské radě.78 Kromě 

Schumana se v debatě o vhodnějším laureátovi NC míru za mírovou Evropu objevil 

také Jacques Delors, šéf Evropské komise přelomu 80. a 90. let 20. století, což je 
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78 David Price, „Why the Nobel Peace Prize should not be awarded to the EU“, Euractiv (6. prosince 
2012), http://global.factiva.com (staženo 25. 4. 2015). 



   

 

35 

  

mnohými viděno jako nejúspěšnější období evropské unity (na rozdíl od dvou 

„Barrosových“ komisí).79 

Tito „umírnění“ odpůrci však byli ve výrazné menšině oproti těm, kteří odmítli 

jakýkoliv přínos Evropské unie mírovému uspořádání Evropy. Jejich přesvědčení 

nejlépe zhodnotil autor knihy The EU in a Nutshell Lee Rotherham, který prohlásil: 

„Míru bylo dosaženo díky Spojenými státy vedenému NATO, ne Společné zemědělské 

politice.“80 Paradoxně to tedy měla být vojenská organizace, která zajistila mír 

v Evropě. Společně s tím to byl fakt, že se právě NATO a západní mocnosti v čele 

s USA držely se Sovětským svazem v neustálé pohotovosti a strachu z potencionálního 

nukleárního konfliktu během Studené války. Zároveň díky tzv. „Hvězdným válkám“ 

mezi USA (a jejich spojenců v NATO) a Sovětským svazem došlo ke zdrojovému 

vyčerpání druhého zmíněného a pádu komunismu.81 Někteří však vidí za postupnou 

demokratičností kontinentu a mírovému soužití sousedících států globální trend, kdy 

kromě Evropy k takovému procesu došlo také v Latinské Americe a částech jak Afriky, 

tak Asie.82 

Kromě více než 60 let míru v Evropě a přínosu demokracii figurovala v oficiálním 

odůvodnění udělení NC míru Evropské unii také její schopnost konsolidovat situaci na 

Balkáně. Podle některých kritiků byly války, které následovaly po rozpadu Jugoslávie 

na počátku 90. let, jedním z nejhorších selhání diplomacie EU, kdy, podobně jako při 

udržování míru v Evropě a poražení komunismu, to opět muselo být NATO a USA, 

které to za EU vyřešily.83 
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V nečlenských státech Evropy si navíc všimli dalších „prohřešků“ EU vůči znění 

Nobelovy závěti a jeho požadavku, aby ocenění bylo uděleno těm, kdo se nejvíc 

zasloužili o odzbrojení a antimilitarismus. V Rusku to byl kontroverzní nacionalistický 

politik Vladimir Žirinovskij, který upozornil na zapojení států Unie do operací v již 

zmíněné bývalé Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku a dalších blízkovýchodních zemích, 

především Sýrii, a zároveň na podporu Arabského jara, které přineslo mnoho 

násilností.84 V Turecku k tomu přidali násilný proces dekolonizace a také například 

britskou invazi na Falklandy v roce 1982.85 Již zmíněným protestujícím v Oslu 

v předvečer udělení ocenění se navíc příčil fakt, že je EU „jedním z největších 

producentů zbraní na světě“, že je EU nedemokratická a že si, krizi navzdory, udržuje 

vysoká armádní čísla.86 

3.6 EU antidemokratická? 

Dosavadní výzkum kritické debaty jasně ukázal, co bylo jejími stěžejními tématy. 

Zaprvé tedy kritici vinili Evropskou unii za rozpoutání ekonomické krize, která měla za 

důsledek zhoršení socio-politické situace v některých členských státech, které jsou, 

v extrémních případech, na pokraji války či ozbrojeného konfliktu. V drtivé většině 

takto kritických vyjádření chybělo objasnění, jak vlastně Evropská unie způsobila tuto 

kritickou ekonomickou situaci. Bylo to bráno jako fakt, stejně jako to, že tyto problémy 

dělají z EU nevhodného kandidáta na Nobelovu cenu míru. Zadruhé to byly argumenty, 

které nezpochybňovaly to, že Evropa od konce druhé světové války nepoznala 

kontinentální konflikt. Zpochybňovaly však zásluhy projektu evropské integrace na 

tomto úspěchu a především pak zásluhy EU, jak ji známe v posledních dvaceti letech. 

Na rozdíl od EU a ekonomické krize zde kritici vždy „dodali“ ty organizace a 

jednotlivce, kteří se o tento mír zasloužili. 

Objevovaly se však i další cíle kritiky, takové, které jsou typické pro euroskepticismus, 

ovšem ne v takové míře jako výše zmíněné dva. Jedním z nich byl argument, že 
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Evropská unie je nedemokratická organizace, a proto si toto ocenění, které bylo také za 

podílení se na šíření demokracie, nezaslouží. Britský konzervativní europoslanec Daniel 

Hannan je přesvědčen, že EU byla „hluboce antidemokratickou“ a autoritativní institucí 

od svého samého počátku. Paradoxně to byla podle něj právě teze, že nejdůležitější je 

mír, která po celou historii evropské integrace ospravedlňovala jakékoliv její 

nedemokratické jednání. EU tak umně využívala toho, že Evropě zajistily mír USA a 

Velká Británie, a mohla tak kritikům odpovídat stylem: „No dobrá, SZP je možná 

nehospodárnou, ale je to cena, kterou stojí platit za mír“.87 Nedemokratičnost EU 

zároveň vyhnala do ulic protestující v Oslu, o nichž již byla řeč výše.88 Publicista Peter 

Troy dokonce šel se svým vyjádřením tak daleko, že označil udělení Nobelovy ceny 

míru EU za „urážku pravdy“. Ta je podle něj taková, že EU je ve své podstatě 

antidemokratickým komplexem a toto ocenění zpomalí vývoj míru a demokracie 

v Evropě o dekády. Tento vývoj podle něj měl spět k nenásilné demontáži EU a 

nahrazení něčím bližším demokracii národního státu.89 Pro deník Bristol Evening Post 

bylo ocenění EU, které označil za „další důkaz zázrakem byrokratičnosti EU“, pouze 

dalším důvodem pro referendum o vystoupení či setrvání Velké Británie v EU, které 

svým občanům slíbil premiér David Cameron.90 Názory na zrušení EU či na vystoupení 

členského státu z Unie se však objevovaly pouze v jednotkách případů. Podobně na tom 

byla také kritika byrokratičnosti EU, která je většinou „nejzákladnějším“ bodem kritiky 

většiny euroskeptiků. Často se toto slovo objevilo pouze v popisu EU jakožto 

byrokratického tělesa. Nebylo to rozváděno dále a prakticky pouze Václav Klaus 

postavil svůj odmítavý postoj vůči udělení Nobelovy ceny míru EU na tom, že toto 

ocenění byrokratické instituci je prázdné (viz výše). 

3.7 Kdo by měl převzít cenu? 

Dnes již legendární citát, který je nejčastěji připisován bývalému ministru zahraničních 

věcí USA Henry Kissingerovi „Komu mám zavolat, když chci mluvit s Evropou?“, byl 
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http://global.factiva.com (staženo 26. 4. 2015). 
88 „Nobel prize protest“. 
89 Peter Troy, „Horrified at peace award for the EU; Opinion“, The Newcastle Journal (13. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 26. 4. 2015). 
90 „Bring on the referendum; European Union“, Bristol Evening Post (19. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 26. 4. 2015). 
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během této debaty opět oživen. Kritika udělení ceny však takřka neobsahovala to, že by 

si ji EU nezasloužila z toho důvodu, že se nejedná o jednotlivce, až na výjimky včetně 

již několikrát zmiňovaného Václava Klause. Problém nastal ve chvíli, kdy si EU měla 

10. prosince 2012 v Oslu oficiálně převzít Nobelovu cenu za mír. Pouze 18 evropských 

lídrů přijalo pozvání na ceremoniál v Oslu, čímž ani zde EU nedokázala demonstrovat 

svou soudržnost.91 Například omluva slovenského premiéra Roberta Fica, že se místo 

cesty do Osla zúčastní oslav konce mandátu českého prezidenta Václava Klause, byla 

více než výmluvná.92 Ocenění bylo převzato třemi čelními představiteli unijních 

institucí, kteří i v tomto případě, tak, jak tomu je zvykem mezi, především britskými 

euroskeptiky, byli terčem posměšků plynoucích z nejasného vedení Evropské unie. 

Jednotlivec, který se dočkal největší kritiky za laureáta ceny za rok 2012, byl tehdejší 

předseda Norského Nobelova výboru Thorbjørn Jagland, tedy člověk spoluzodpovědný 

za výběr Evropské unie. Bývalý ministerský předseda a ministr zahraničí své země čelil 

významné kritice, stejně jako laureát samotný, již v roce 2009, kdy byl vybrán Barack 

Obama. V roce 2012 však součástí kritiky nebylo pouze špatné rozhodnutí, které jako 

předseda udělujícího orgánu posvětil. Byl obviňován z údajné podjatosti skrze svou 

pozici generálního tajemníka Rady Evropy. Přestože kritici rozlišili rozdíl mezi EU a 

Radou Evropy, upozornili na fakt, že obě organizace používají stejnou vlajku jako 

oficiální symbol a že všechny členské země EU jsou zároveň členy Rady Evropy. Je 

nutné také uvést, že Jagland byl vždy velkým podporovatelem členství Norska v EU což 

v zemi, která dvakrát odmítla členství v referendu a je považována za jednu 

z nejvýraznějších kritiků výhod společné Evropy, není příliš obvyklé.93 Jagland se stal 

předsedou Výboru v roce 2009, tedy v roce, kdy byla cena udělena Baracku Obamovi, 

která spustila vlnu kritiky. Pierre-Henry Deshayes z agentury AFP upozornil, že také 

laureát z roku 2010, čínský vězněný disident Liu Xiaobo, způsobil kontroverzi 

ochlazením čínsko-norských vztahů a ani rok 2011 se neobešel bez problémů, když 

oceněná liberijská aktivistka Leymah Gbowee obvinila spolu-laureátku, prezidentku své 

země Ellen Johnson Sirleaf, z korupce a nepotismu.94 Diskutabilní laureáti tedy 

                                                 
91 „Desmond Tutu rejects Nobel Peace Prize for EU“, AFP (30. listopadu 2012), http://global.factiva.com 
(staženo 26. 4. 2015). 
92 „SME Daily on Monday“, TSAR (3. prosince 2012), http://global.factiva.com (staženo 26. 4. 2015). 
93 Mary Ellen Synon, „Hatred, poverty fear, violence“. 
94 Pierre-Henry Deshayes, „Is the Nobel Peace Prize losing some of its prestige?“, AFP (7. prosince 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 27. 4. 2015). 
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provázeli Jaglanda od samého počátku. Částečné vysvětlení proč tomu tak je, přinesl 

historik věnující se právě Nobelově ceně míru, podle něhož chce Jagland „využívat cenu 

pro svá osobní přesvědčení, jelikož je přesvědčen, že je v právu“.95 Podle, v kapitole o 

Nobelově ceně míru zmiňovaného kritika většiny rozhodnutí Výboru, autora Fredrika 

Heffermehla, však Jagland využívá své moci k prosazování svých pro-evropských 

idejí.96 Dokonce se objevila paralela mezi Jaglandem a norským válečným 

kolaborantem Vikundem Quislingem, který také „jednou pracoval na vydání Norska 

dřívější formě evropské jednoty.“97 

 

4 Organizace pro zákaz chemických zbraní 

4.1 Metodika 

Stejně jako v případě případové studie udělení Nobelovy ceny míru Evropské unie (a 

jak tomu bude i u zbývajících dvou případových studií) byla provedena úvodní rešerše 

zdrojů a jejich rozdělení do šesti skupin. V případě OPCW bylo toto rozdělení 

nepoměrně složitější, jelikož, na rozdíl od debaty o EU jako laureátovi, prakticky 

chyběly jakékoliv emocionálně zabarvené komentáře či prohlášení, které by „šly do 

extrému“ jak pozitivního tak negativního. To je důvod velkého počtu informativních 

článků a do jisté míry také těch irelevantních, ale o tom více v dalších částech. Navíc, 

jak je již patrné z celkového počtu článků (128), kde se objevují klíčová slova „nobel 

peace prize“ a „chemical weapons“, zájem o laureáta Nobelovy ceny míru za rok 2013 

byl, vyjádřeno číselně, třikrát menší. Nejenže otázka evropské integrace a jejího 

směřování obecně vyvolává větší emoce i v jiných obdobích a situacích, ale zároveň 

byla OPCW až do vypuknutí konfliktu v Sýrii a právě Nobelovy ceny míru prakticky 

neznámou organizaci s velice krátkou historií. 

                                                 
95 Ibid. 
96 Pierre-Henry Deshayes, „Norway's Jagland, a europhile steering the Nobel Peace Prize“, AFP (12. října 
2012), http://global.factiva.com (staženo 27. 4. 2015). 
97 Mary Ellen Synon, „Hatred, poverty fear, violence“. 
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Tabulka č. 6 – rozdělení článků o NC míru pro OPCW 

Irelevantní 40 

Informativní 35 

Pozitivní 26 

Spíš pozitivní 6 

Spíš negativní 9 

Negativní 12 

4.2 Proč takový velký počet informativních a irelevantních 

zdrojů? 

Tak jak bylo téma ekonomické krize v případě Evropské unie společným jmenovatelem 

velkého množství negativních, ale také pozitivních a informativních článků, v případě 

OPCW to byla Malala Yousafzai.98 Tato mladá pákistánská dívka, která se již jako 

jedenáctiletá stala symbolem boje za práva žen a dívek nejen v muslimských státech, a 

která za své názory byla terčem atentátu Talibanu, jenž přežila, byla velkou favoritkou 

na zisk Nobelovy ceny míru za rok 2013.99 Nejvíce článků, které zmiňovaly, či se 

obšírněji zabývaly právě Malalou, bylo nutné zařadit do kategorie irelevantní. Bylo 

tomu tak z toho důvodu, že takovéto zdroje neútočily na neodůvodněnost NC míru pro 

OPCW, na organizaci jako takovou a její vliv na mír, či na Norský Nobelův výbor, 

který byl zodpovědný za výběr. Většina takovýchto výstupů poté, co zmínila, že Malala, 

přestože byla favoritkou, nezískala toto ocenění na úkor OPCW, pokračovala v popisu 

jejího boje za práva žen, o jejím životním příběhu a podobně. Například komentátorka 

                                                 
98 V médiích se často používá pouze křestní jméno Malala. Je tomu tak i dále v této práci. 
99 Louisa Peacock, „Malala Yousafzai didn't win the Nobel Peace Prize. She didn't need to; Malala 
Yousafzai doesn't need a prize to confirm her status as a heroine, says Louisa Peacock, who asks what's 
next for the 16 year-old schoolgirl living in Birmingham. What's next?“, The Telegraph Online (11. října 
2013), http://global.factiva.com (staženo 1. 5. 2015). 
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Louisa Peacock z The Telegraph přidala k výše zmíněnému: „Nesmíme být smutní či 

zklamaní, že Malala nezískala Nobelovu cenu míru. Ona je novým hlasem své generace 

a má celý život plný úspěchů před sebou.“100 Tato slova se vyplnila již o rok později, 

kdy společně s Kailashem Satyarthiem z Indie získala Nobelovu cenu míru.101 

To, že agenda, kterou se OPCW zabývá, stejně jako organizace samotná, nebyla nikdy 

příliš mediálně propíraná, zároveň způsobilo, že podobně velká část všech článků 

obsahujících výše zmíněná klíčová slova byla pouze informativního charakteru. 

V tomto případě se však nejednalo, jako v případě EU, pouze o informace o odůvodnění 

udělení Nobelovy ceny míru či jednoduše o tom, že ji OPCW získalo. Takových 

samozřejmě bylo také mnoho, ale většinou byla takováto zpráva doplněna o více či 

méně obsáhlé představení historie a práce organizace právě z důvodu, že se pro 

veřejnost jednalo o nové a neznámé jméno. Pokud takovýto článek obsahoval 

rozsáhlejší informace o Nobelově ceně a o organizaci, byl zařazen do kategorie 

informativních. Tím, že OPCW získala ocenění v době, kdy její práce byla v její historii 

nejvíce viditelná, tedy během konfliktu v Sýrii, objevila se řada článků, které v úvodu 

zmínily, že tedy OPCW získala Nobelovu cenu míru, ale článek sám o sobě byl právě o 

syrském konfliktu. Na takovéto zprávy bylo nahlíženo jako na irelevantní. 

Pouze opravdu malá část z více než 120 článků bylo vyloženě negativních. Totéž se dá 

říci o těch pozitivních, ale přesto jich bylo více než dvakrát více. Jaká, a od koho, tedy 

byla ta vyjádření, která pozitivně přijala OPCW jako hodnotného a zaslouženého 

laureáta Nobelovy ceny míru? 

4.3 Zasloužená cena 

Přestože John McDermott z The Guardian označil reakce na udělení Nobelovy ceny 

míru Organizaci pro zákaz chemických zbraní za „docela negativní“ z toho důvodu, že 

                                                 
100 Ibid. 
101 „The Nobel Peace Prize 2014“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/ (staženo 1. 5. 2015). 
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ji nezískala Malala,102 výše zmíněné skutečnosti, a především rešerše všech článků 

k tématu, toto jeho vyjádření nepotvrdily. 

Norský Nobelův výbor vysvětlil svůj úmysl udělit cenu OPCW za „její rozsáhlé snahy 

o eliminaci chemických zbraní“. Tímto rozhodnutím se Výbor navrátil k původnímu 

účelu ceny, který měl na mysli Alfred Nobel, když psal svou závěť, tedy k oceňování 

těch, kteří se nejvíce zasloužili o odzbrojení.103 Přestože si většina informované 

veřejnosti toto ocenění spojila především s prací OPCW na ničení syrského chemického 

arsenálu, nebyl to podle Jaglanda jediný důvod tohoto rozhodnutí, které podle něj bylo 

„v zásadě velice jednoduché rozhodnutí“. Tuto cenu mínili použít také jako nátlak na 

země, které ještě nepodepsaly Úmluvu o chemických zbraních a ty, které nesplnily své 

závazky.104 Tím Výbor nepřímo kritizoval USA a Rusko, které nezničilo své chemické 

zbraně před dubnem 2012 tak, jak jim to ukládala Úmluva. Sýrie se stala signatářem 

Úmluvy, která byla dojednána 189 zeměmi v roce 1993, a pro niž byla OPCW založena 

v roce 1997, aby dohlížela na její dodržování, pouze několik dnů před oznámením 

rozhodnutí Norského Nobelova výboru. I přes dílčí neúspěchy dokázala OPCW od 

svého založení dohlédnout na zničení 57 000 tun chemických zbraní, jejichž většina 

byla pozůstatkem Studené války mezi USA a Sovětským svazem. Nejen za toto číslo si 

působení organizace vysloužila označení od Paula Walkera, experta na chemické zbraně 

z environmentální organizace Green Cross International, „unikátní známky efektivnosti 

praktické diplomacie“.105 OPCW však není pouze diplomatickou silou, ale zaměstnává 

stovky zbrojních expertů, kteří pracují přímo v terénu. 

Rozhodnutí Norského Nobelova výboru udělit cenu za rok 2013 Organizaci pro zákaz 

chemických zbraní bylo pozitivně přijato napříč nejvyššími představiteli zemí a 

mezinárodních organizací bez ohledu na jejich ideologické či geopolitického zakotvení. 

Z již zmíněného důvodu „nižšího profilu“ OPCW nebyl v médiích dán prostor pro 

                                                 
102 John McDermot, „Award reflects new trends in conflict; From the blogs“, Financial Times (12. října 
2013), http://global.factiva.com (staženo 1. 5. 2015). 
103 „The Nobel Peace Prize for 2013“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2013/press.html (staženo 1. 5. 2015). 
104 David Crouch a Matt Steinglass, „Nobel Peace Prize awarded to chemical weapons watchdog“, 
Financial Times (11. října 2013), http://global.factiva.com (staženo 1. 5. 2015). 
105 Pierre-Henry Deshayes, „Chemical weapons watchdog wins Nobel Peace Prize“, AFP (11. října 2013), 
http://global.factiva.com (staženo 1. 5. 2015). 
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názory ze strany řadových či méně známých politiků či osob veřejného života tak, jako 

tomu bylo v případě Evropské unie. 

Pochopitelně velmi vřele bylo rozhodnutí přijato špičkami samotné laureátské 

organizace. Jmenovitě například generální ředitel Ahmet Üzümcü prohlásil, že tato cena 

nejenže pobídne další snahu a oddanost organizace, ale že je také důkazem toho, že 

přestože OPCW po 16 let dělala to, co se od ní očekávalo, „byla vždy hnána také 

opravdovým humanitárním duchem Úmluvy o chemických zbraních“.106 Organizace 

spojených národů, jejíž agenturou někdy OPCW bývá chybně označována, ústy Pan Ki-

muna přivítala ocenění velice pozitivně a ocenila to, že OPCW má velice specifický 

úkol – eliminaci chemických zbraní a zabránění jejich další výroby. Navíc podle Pan 

Ki-muna bylo díky této organizaci posíleno dodržování práva v oblasti odzbrojení a 

nešíření zbraní.107 V podobném duchu se vyjádřili tehdejší předseda Evropské rady Van 

Rompuy a Komise Barroso, tedy představitelé EU, která je jedním z největších 

finančních podporovatelů OPCW. Další představitelé západních velmocí USA, Francie 

a Německa přivítali ocenění „dlouhé práce a odvážného odhodlání odzbrojení.“108 

Laureát NC míru za rok 2013 je jedním z mála témat mezinárodní politiky, na němž se 

dokázaly shodnout jak již zmínění představitelé západních států a struktur, tak také 

Rusko. Přestože, podobně jako USA, má problémy s plněním závazků v otázce 

eliminace chemických zbraní, označila OPCW za jednu z nejefektivnějších 

mezinárodních těles v oblasti odzbrojení, což potvrdil také proces ničení těchto zbraní 

v Sýrii. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň připomnělo, že Rusko bylo mezi 

iniciátory Úmluvy o chemických zbraních.109 

4.4 Zdroje a cíle kritiky 

Přestože ruské ministerstvo zahraničí bylo spokojeno s výběrem laureáta NC míru za 

rok 2013, tak tento stát přispěl do, jinak nepočetné, kritiky výrazným dílem. Skupina 

poslanců Státní Dumy, v čele s předsedou jejího výboru pro mezinárodní záležitosti, a 

                                                 
106 „Ban lauds awarding of Nobel Peace Prize to international chemical watchdog“, M2 Presswire (11. 
října 2013), http://global.factiva.com (staženo 1. 5. 2015). 
107 Ibid. 
108 Michael Mainville, „Nobel win hailed for little-known chemical weapons watchdog“, AFP (11. října 
2013), http://global.factiva.com (staženo 1. 5. 2015). 
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expertů zkritizovala Norský Nobelův výbor za to, že ocenil pouze „mechanismus 

spuštěný Putinem“, a že rozhodl zaujatě, kvůli Putinově mezinárodní reputaci ochránce 

blízkovýchodních diktátorů, uzurpátora moci v Rusku a potlačovatele demokratických 

svobod.110 Přes tyto výtky byli přesvědčeni, že udělením ocenění organizaci, která se 

podílí na vyřešení situace v Sýrii, byly vlastně nepřímo oceněny Putinovy zásluhy, které 

si nepochybně zasloužil. Cenu si měl Putin zasloužit také za to, že místo amerických 

útoků na Sýrii navrhl zničení jejích zásob chemických zbraní. Zároveň se i zde objevil 

názor, že NC míru by měla jít především do rukou jednotlivců.111 

Tento názor se objevil také ve zprávě ČTK, která citovala Teodora Marjanoviče. Ten, si, 

kromě toho, že by cena měla být udělena konkrétní osobnosti tak jako tomu bylo 

v případech Matky Terezy, Martina Luthera Kinga či Lecha Walesy, stěžuje na to, že 

„politika rozhodování Norského Nobelova výboru jde mimo zdravý rozum“ a 

přirovnává laureáta za rok 2013 ke kontroverzním laureátům Evropské unii a Baracka 

Obamy.112 Tyto laureáty, včetně OPCW, například The Economist označil za 

„abnormální“ s tím, že jejich častost dokazuje, že nejsou pro Norský Nobelův výbor 

neobvyklé.113 Ani přínos OPCW míru podle Marjanoviče není kdovíjaký, jelikož je to 

podle něj organizace, která pouze dělá svou práci a navíc pracuje ve válkou zpustošené 

Sýrii v bezpečí osobních strážců. Podle komentátora Martina Weisse cenu navíc dostala 

organizace, která ani nedokázala zabránit v použití chemických zbraní, ani přispět, aby 

se jich Sýrie rozhodla zbavit (na to podle něj Assadův režim přistoupil pouze poté, co 

USA pohrozily vojenskou intervencí).114 

Přestože, jak bylo již výše zmíněno, Norský Nobelův výbor neudělil NC míru OPCW 

pouze za její činnost v Sýrii, tak právě téma Sýrie bylo integrální pro kritiky tohoto 

rozhodnutí. Ať už to bylo stylem, jaký vycházel z přesvědčení, že za nastolenou cestou 

k míru stál Vladimir Putin, nebo takovým, jaký přinášela britská média, jmenovitě The 

                                                                                                                                               
109 „Moscow welcomes awarding of Nobel Peace Prize to OPCW - Foreign Ministry statement“, Interfax 
(12. října 2012), http://global.factiva.com (staženo 2. 5. 2015). 
110 „Analysts Say Nobel Peace Prize Decision a Nod to Putin“, The Moscow Times (14. října 2013), 
http://global.factiva.com (staženo 2. 5. 2015). 
111 Ibid. 
112 „Nobel Peace Prize should go to concrete personalty - Czech press“, ČTK (12. října 2013), 
http://global.factiva.com (staženo 2. 5. 2015). 
113 „Daily chart; Peace of the action“, The Economist (10. prosince 2013), http://global.factiva.com 
(staženo 2. 5. 2015). 
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Telegraph. Ten přinesl kritický pohled na mírovou činnost OPCW, který vycházel 

přímo ze zdrojů syrské opozice. I z jejich vyjádření je jasně patrné, že chápali NC míru 

pro OPCW pouze za činnost organizace během syrského konfliktu. Takovýto přístup je 

patrný z přesvědčení Svobodné syrské armády, která prohlásila, že „naším problémem 

nejsou pouze chemické zbraně.“ Zároveň takovéto rozhodnutí ocenit OPCW podle 

opozice přispělo ke konsolidaci a moci Assadem, jelikož vstup expertů z OPCW na 

syrské území byl vyjednán Ruskem za účelem odvrácení americké intervence. „Třetina 

ceny jde OPCW, další Basharovi [Assadovi] a třetí ruskému prezidentovi Vladimiru 

Putinovi“. Takto laureáta NC míru zhodnotil doktor Quasem al-Zain, jeden z vůdců 

povstání.115 Organizace Human Rights Watch se zároveň podivila nad tím, že OPCW 

byla oceněna v roce, kdy během její šestnáctileté existence docházelo k používání 

chemických zbraní v masových počtech. Mezi takovými případy byl i útok chemickými 

zbraněmi na syrské město Ghouta, kde v srpnu 2013 zahynuly stovky lidí.116 Roku 2013 

by, podle ředitele bejrútské kanceláře Human Rights Watch, spíše slušelo 

označení„hledání duše OPCW“.117  

Téma Malaly, přestože většina článků zabývajících se touto dívkou z Pákistánu byla 

označena jako irelevantní či informativní, se objevilo i mezi těmi kritickými. Marina 

Hyde z The Guardian spíše než na OPCW zaútočila na Nobelovu cenu míru jako 

takovou, jelikož podle ní Výbor ocenil mezinárodní agenturu za to, že je mezinárodní 

agenturou, která dělá svoji práci. Přínos OPCW však nijak nesnížila, ba naopak. Avšak 

Malala by podle ní byla mnohem více inspirativní volbou. Jedním dechem však dodala, 

že pro Malalu je nezískání ceny vlastně vítězstvím, jelikož „kdo by chtěl být navždy 

spojován s Evropskou unií či Kissingerem? Ne, podobně jako Ghandi, opravdová čest 

zůstává ignorovaná Oslem [Norským Nobelovým výborem].”118 

                                                                                                                                               
114 „Nobel Peace Prize should go to concrete personalty - Czech press“. 
115 Richard Spencer a Rob Crilly, „Syrian activists attack Nobel peace award for chemical weapons unit“, 
The Daily Telegraph (12. října 2013)), http://global.factiva.com (staženo 2. 5. 2015). 
116 Richard Spencer, „Nobel Peace Prize for chemical watchdog is an 'award to Assad'; The award of the 
Nobel Peace Prize to a chemical weapons inspectors has been attacked as premature and giving support 
to the regime of President Bashar al-Assad.“, The Telegraph Online (11. října 2013), 
http://global.factiva.com (staženo 2. 5. 2015). 
117 Ibid. 
118 Marina Hyde, „Comment: Congrats, Malala, on failing to win the Nobel parody prize: Who wants to 
be forever associated with the EU or Kissinger? No, as with Gandhi, the real honour is being ignored by 
Oslo“, The Guardian (12. října 2013), http://global.factiva.com (staženo 3. 5. 2015). 
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Poměrně překvapivě byly mezi 12 kritickými články také dva, které pocházely ze 

Slovinské tiskové agentury. Ta citovala deník Dnevnik, který poznamenal, že 

z Nobelovy ceny míru se stala cena za dobré úmysly s tím, že podklad pro výběr vítěze 

leží na tom, co se od nich očekává, že udělají v budoucnu (pravděpodobně narážka na 

vítězství Baracka Obamy v roce 2009, který byl nominován pár dnů po svém uvedení 

do funkce). OPCW údajně získalo toto ocenění díky tomu, že Bashar Assad použil 

chemické zbraně, které zabily více než 1000 lidí. Tento slovinský deník jde ve své 

kritice do větší hloubky, a to když označuje Nobelovu cenu míru za „další věc 

v Evropě, která se dostala do vážné krize“ s tím, že budoucí hodnocení tohoto ročníku 

záleží na dobré vůli syrského diktátora.119 Při citaci jiného slovinského deníku Večer 

zmiňuje, že každý rok je Nobelova cena míru překvapením, ale bohužel tato překvapení 

jsou vysoce nepříjemná. Jako již jiní kritizoval výběr OPCW s tím, že se jedná o velice 

dobře placené profesionály a zmiňuje tři další nominované – Malalu, konžského doktora 

Denise Mukwageho a whisleblowera Edwarda Snowdena, kteří placeni nejsou a riskují 

své životy. Celé zamyšlení nad Nobelovou cenou za rok 2013 ukončil slovy, že „ 

[Alfred Nobel] se otáčí v hrobě”.120 

 

5 Mezivládní panel pro změny klimatu 

5.1 Metodika 

Poté, co v několika článcích kritizujících Nobelovu cenu míru pro Evropskou unii byli 

laureáti za rok 2007 - Mezivládní panel pro změny klimatu společně s Al Gorem - mezi 

těmi, kteří vzbuzovali údiv,121 či kteří nesplňovali profil laureáta podle závěti Alfreda 

Nobela,122 autor očekával vysoký podíl negativního přijetí jejich ocenění. Opak byl však 

                                                 
119 „Dnevnik Says Nobel Peace Prize in Serious Crisis“, STA (12. října 2013), http://global.factiva.com 
(staženo 3. 5. 2015). 
120 „Večer: Nobel Peace Prize Misguided“, STA (12. října 2013), http://global.factiva.com (staženo 3. 5. 
2015). 
121 Rod Liddle, „Congratulations: we're all Nobel prizewinners now“, The Sunday Times (14. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 4. 5. 2015). 
122 „Critics warn of watering down Nobel Peace Prize“, Deutsche Welle (12. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 4. 5. 2015). 
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pravdou když vyloženě kritických článků či citací bylo naprosté minimum. Je nutné 

uvést, že, pro autora z neznámého důvodu, v případě vyhledávání klíčových slov „nobel 

peace prize“ a „climate change“ databáze Factiva neprovedla filtraci podobných 

duplikátů tak, jak tomu bylo v rámci případových studií kritiky Evropské unie a 

Organizace pro zákaz chemických zbraní. Konečné číslo 302 článků, kde se objevila 

klíčová slova, je tedy zkreslující, jelikož obsahuje mnoho duplikovaných zpráv. Na 

druhou stranu poměr těchto článků prakticky odpovídá takovému, jaký by byl při filtraci 

duplikátů. 

Tabulka č. 7 – rozdělení článků o NC míru pro IPCC a Al Gora 

Irelevantní 115 

Informativní 81 

Pozitivní 54 

Spíš pozitivní 25 

Spíš negativní 10 

Negativní 17 

Dá se předpokládat (při pohledu na předchozí dvě případové studie), že při odstranění 

podobných duplikátů by došlo o snížení finálního počtu zdrojů minimálně o třetinu. Tak 

jako tak je patrné, že ani ocenění NC míru pro IPCC a Al Gora nebylo pro evropská 

média tak zajímavé, jako ocenění z roku 2012 pro EU. Důvody, proč tomu tak bylo, je 

těžké pojmenovat, jelikož témata globálního oteplování, změn klimatu a lidského 

faktoru se od 80. let minulého století stále více dostávala z vědeckých pracovišť mezi 

veřejnost, a její mínění získávalo na váze. Zároveň s rozšířením informací o těchto 

fenoménech se začaly formovat radikální skupiny na obou spektrech, tedy jak zanícení 



   

 

48 

  

environmentalisté, tak jejich odpůrci.123 Proto je ještě méně pochopitelné, že jak 

pozitivních tak negativní článků bylo relativně málo. Téměř dvě třetiny všech zdrojů 

tvořily takové články, které buď pouze informovaly o tom, že se laureáty stal Al Gore a 

IPCC a o jejich činnosti, nebo takové, které se tématu Nobelovy ceny míru nevěnovaly 

vůbec. Těch bylo tolik (115) především z toho důvodu, že se ve sledovaném období 

mohutně spekulovalo, zdali Al Gore bude kandidovat na amerického prezidenta ve 

volbách v roce 2008 a také proto, že jak Al Gore, tak tehdejší předseda IPCC Rajendra 

Kumar Pachauri často vystupovali na různých setkáních a konferencích. Osobnost Al 

Gora do velké míry definovala debatu, a to i tu negativní, jelikož jí byl věnován 

mnohem větší prostor než IPCC. Je to pochopitelné, jelikož Al Gore je z mnoha důvodů 

postavou, která je veřejně známá a polarizující (bývalý vice-prezident USA 1994 - 

2000; neúspěšný prezidentský kandidát v roce 2000; film Nepříjemná pravda, atd.). 

Naopak IPCC byla až do momentu, kdy byla oceněna Nobelovou cenou míru, známou 

prakticky jen pro ty, kteří se nezajímali o daná témata pouze povrchně. 

5.2 Za co IPCC a Al Gore získali Nobelovu cenu míru? 

Na rozdíl od OSN a Kofi Annana, kteří ocenění získali v roce 2001, a řeč o nich bude 

v následující kapitole, Al Gore nebyl a není zaměstnancem či oficiálním představitelem 

IPCC. Není však těžké odhadnout, co vedlo Norský Nobelův výbor k udělení 

společného ocenění ve věci, za kterou byla jak zmíněná osobnost, tak organizace 

oceněna. Udělující komise ocenila Al Gora a IPCC „za jejich snahy o vybudování a 

rozšíření většího povědomí a znalostí o člověkem způsobených klimatických změnách, a 

za položení základů pro opatření nutné k potlačení těchto změn.124 Mezivládní panel pro 

změny klimatu byl založen v roce 1988 Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) 

a Světovou meteorologickou organizací (WMO) za účelem vědecky informovat širokou 

veřejnost o vývoji klimatických změn a jejich potencionálních environmentálních a 

socio-ekonomických implikacích.125 Právě tato činnost, kterou zajišťují tisíce vědců 

z celého světa, byla Výborem oceněna, jelikož, podle jeho výkladu, mohou zvýšené 

                                                 
123 „The Discovery of Global Warming: The Public and Climate Change (cont. – since 1980)“, American 
Institute of Physics, http://www.aip.org/history/climate/public2.htm (staženo 4. 5. 2015). 
124 „The Nobel Peace Prize 2007“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/ (staženo 4. 5. 2015). 
125 „Organization“, Intergovernmental Panel on Climate Change, 
http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml (staženo 4. 5. 2015). 
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klimatické změny vést ke zvýšení nebezpečí násilných konfliktů a válek. Ty mohou být 

způsobeny zvýšenou migrací a bojem o zdroje a právě díky IPCC, a jeho tzv. 

hodnotícím zprávám, jsou lidé o těchto problémech lépe informovaní.126 

Oceněním Al Gora docílil Výbor toho, že personifikoval problém globálního oteplování 

a změn klimatu, jelikož ocenění „pouze bezejmenných vědců“ by nemuselo splnit cíl, 

který tímto rozhodnutím Norský Nobelův výbor sledoval. Tím byla „snaha přispět 

k tomu, aby se procesy a rozhodnutí, která jsou nezbytná k ochraně budoucího klimatu, 

čímž by se snížilo nebezpečí pro bezpečnost lidstva, dostaly do popředí našeho 

zájmu“.127 Al Gore je údajně jednotlivec, který dokázal pro osvětu v otázce nutných 

opatření v boji proti klimatickým změnám a jejich následkům udělat nejvíce na světě. I 

když to Norský Nobelův výbor ve svém oznámení neuvedl, a přestože se Al Gore 

relevantním otázkám věnuje prakticky celou svou politickou kariéru, tak je patrné, že 

významným důvodem pro jeho ocenění byl film z roku 2006 Nepříjemná pravda (An 

Inconvenient Truth). Tento Oscarem oceněný populární dokument představuje hrozby 

globálního oteplování a nutnost s tímto problémem patřičně bojovat. Prakticky kdykoliv 

byla v médiích zmínka o NC míru pro Al Gora, nechyběla také zmínka o tomto filmu. 

5.3 Osvěta veřejnosti 

Přestože pozitivních zpráv bylo prakticky čtyřikrát více než těch negativních, chyběly v 

nich obsažné souhlasné články od veřejných osob či od komentátorů a analytiků. 

Nechyběla, i když v poměrně malých počtech a malých rozsazích, vyjádření nejvyšších 

státníků, tak jako tomu bylo v předchozích dvou případech. Jednalo se především o 

zdvořilostní fráze podobné té Jose Manuela Barrosa, který pogratuloval laureátům a 

ocenil, že „jejich přínos prevenci změn klimatu zvýšil povědomí [o tomto problému] na 

celém světě”. Zároveň využil této příležitosti a vyjádřil přání, aby EU a její partnery 

toto ocenění povzbudilo k řešení tohoto problému ještě rychleji a rozhodněji.128 Na 

druhou stranu například Angela Merkel nebo tehdejší ministerský předseda Velké 

                                                 
126 „Announcement: The Nobel Peace Prize for 2007“, The Nobel Peace Prize, 
http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates-2007/announce-2007/ (staženo 5. 5. 2015). 
127 Ibid. 
128 „EU hopes Nobel peace award will inspire fight against climate change“, AFP (12. října 2007), 
http://global.factiva.com (staženo 5. 5. 2015). 
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Británie Gordon Brown, pokud byli citování, tak pouze v článcích, které se věnovaly Al 

Gorovi, a proto byl jimi oceněn pouze on jakožto inspirativní muž, který toho pro 

osvětu udělal víc než kdokoliv jiný.129 

Mnoho lidí, jako například bývalý demokratický senátor za Severní Karolinu John 

Edwards, vidělo Nobelovu cenu míru (především pro Gora) jako políček pro tehdejší 

hlavu USA George W. Bushe a jeho politiku vůči životnímu prostředí odmítající 

mezinárodní dohody o snižování emisí uhlíku. Takovouto interpretaci důvodu pro 

ocenění však vyvrátil tehdejší předseda Norského Nobelova výboru Ole Danbolt 

Mjos.130 Sám Bush skrze svého mluvčího pogratuloval jak Al Gorovi, tak IPCC 

k Nobelově ceně míru, avšak neplánoval na jejím základě měnit svou environmentální 

politiku.131 

Kdo však přijal zprávu o ocenění představitelů boje proti změnám klimatu způsobených 

lidským konáním, byly mezinárodní environmentální organizace, ministři životního 

prostředí různých zemí a také především samotní vědci, kteří se podíleli na práci IPCC, 

či představitelé OSN. Například předseda organizace Friends of the Earth Tony Juniper 

ocenil rozhodnutí Norského Nobelova výboru, jelikož změna klimatu „je jednou 

z největších hrozeb pro globální bezpečnost a je naprosto správné, že ocenění bylo 

uděleno jednotlivci a organizaci, kteří se věnují jejímu řešení“.132 Podobně byly 

citovány také organizace, jako jsou Greenpeace, Globální fond pro životní prostředí či 

Světový fond na ochranu prostředí. V hodnoceních těchto organizací byl stejný, či často 

větší prostor věnován významu IPCC, což bylo opakem většiny debaty od té 

informativní po negativní. Samo IPCC přijalo, pochopitelně, ocenění s potěšením, ale 

zároveň prohlásilo, že by bylo šťastné, „i kdyby Al Gore vyhrál sám, jelikož by to tak 

jako tak bylo uznání důležitosti tohoto tématu.“133 Zároveň se občas objevily všeobecně 

pozitivní ohlasy, které v sobě obsahovaly jistou kritiku, většinou osoby Al Gora, tak 

                                                 
129 Stephen McGinty, „Gore wins the Nobel Peace Prize, but do inconvenient truths lie behind his 
crusade?“, The Scotsman (13. října 2007), http://global.factiva.com (staženo 5. 5. 2015). 
130 Tom Baldwin, „Gore's Nobel peace prize is a rebuke for the President, claim Democrats“, The Times 
(13. října 2007), http://global.factiva.com (staženo 5. 5. 2015). 
131 „Momentum on action for warming to rev up after Nobel“, AFP (12. října 2007), 
http://global.factiva.com (staženo 5. 5. 2015). 
132 „Al Gore and IPCC Awarded Nobel Peace Prize“, M2 Presswire (12. října 2007), 
http://global.factiva.com (staženo 6. 5. 2015). 
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jako v případě profesora Billa McGuirea z University College London. Ten se vyjádřil 

v tom smyslu, že „Al Gore není vědcem a jeho film [Nepříjemná pravda] má do 

dokonalosti daleko, ale [IPCC a Al Gore] hráli zásadní roli v dostání tématu změny 

klimatu do popředí agendy.“134 

5.4 Al Gore v centru kritiky 

Poslední větou v předchozí kapitole tak byla nakousnuta kritická debata, která 

následovala po udělení NC míru IPCC a Al Gorovi, avšak ta, jak již bylo zmíněno dříve, 

byla velice slabá a málo „hlasitá“. Je nutné zopakovat, že pozitivní ohlasy, přes jejich 

vyšší počet, nevzbuzovaly výrazné emoce. Přitom by se chtělo říct, že rozhodnutí 

Norského Nobelova výboru za rok 2007 mělo být malým soustem pro kritiky, jelikož na 

rozdíl od NC míru pro EU a OPCW, Al Gore a IPCC byli oceněni „pouze“ za rozsáhlé 

informování veřejnosti o problému, který by mohl potencionálně způsobit konflikty a 

války. 

Přesto se kritické, či odmítavé názory objevily. I zde mířily především na osobu Al 

Gora, který byl, v porovnání s druhým laureátem, Organizací pro změny klimatu, 

mnohem častějším terčem článků s jakýmkoliv sdělením. 

Tak jako byl Václav Klaus slyšet při kritice udělení NC míru EU, tak se podobně 

kriticky vyjádřil také k laureátům za rok 2007 a obecně k otázce globálního oteplování, 

které označil za „hysterii“. Přestože kritizoval jmenovitě pouze Gora, je v jeho slovech 

jasně patrné, že mířila na oba laureáty, jelikož podle něj spojitost mezi aktivitami Al 

Gora, za které byl oceněný, a světovým mírem „jsou velice vágní a ne zcela jasné“. 

Dokonce to doplnil tvrzením, že fakt, „že Al Gore vyvolává pochybnosti o základních 

stavebních kamenech současné civilizace, příliš nepřispívá k míru“.135 Je pravdou, že 

                                                                                                                                               
133 „Gore and UN panel win Nobel peace prize“, Morning Star Online (12. října 2007), 
http://global.factiva.com (staženo 6. 5. 2015). 
134 James Morgan, „Gore will 'use Nobel Prize to speed up climate change work'“, The Herald (13. října 
2007), http://global.factiva.com (staženo 6. 5. 2015). 
135 „Czech president and Al Gore adversary "surprised" by Nobel prize“, AFP (12. října 2007), 
http://global.factiva.com (staženo 6. 5. 2015). 
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Václav Klaus je dlouhodobým kritikem jak evropské integrace, tak boje proti změnám 

klimatu, které považuje za věc přirozenou.136 

Pohnutky Norského Nobelova výkonu byly navíc podle Bjorna Lomborga, 

kontroverzního environmentálního autora, liché a spíš než klimatickými změnami by se 

měl zabývat dalšími velkými problémy, jako jsou podvýživa, malárie či nedostatek 

volného obchodu ve farmářství.137 

Podobně kriticky se vyjádřil jiný skeptik klimatických změn, bývalý ministr školství 

Francie Claude Allègre. Ten označil ocenění za „politický fígl“ a označil jednání 

Norského Nobelova výboru za „skandální“, jelikož bylo údajně zamýšleno jako 

intervence do americké politiky. Narážel tím na fakt, že se v daném roce blížily 

prezidentské volby a o Al Gorovi se spekulovalo jako o možném demokratickém 

kandidátovi.138 

Kritika Al Gora neustávala a dokonce týden před vyhlášením laureátů NC míru za rok 

2007 byl zveřejněn závěr Vrchního soudu ve Velké Británii, že film Nepříjemná pravda 

obsahuje 9 vědeckých omylů. Před soud se dostal poté, co se objevily stížnosti na 

promítání filmu ve školách. Mezi omyly patřilo například tvrzení Al Gora, že hladina 

moří vzroste o 20 stop v blízké budoucnosti, nebo jeho přičítání hurikánu Katrina 

v New Orleans globálnímu oteplování, pro které podle soudce nebylo dost důkazů.139 

Al Gore byl terčem kritiky i ve chvíli, kdy autor článku či citace bezezbytku souhlasil 

s oceněním IPCC tak jako v případě Christiny Bergmann z Deutsche Welle. Podle ní byl 

sice již několikrát zmiňovaný film Nepříjemná pravda o globálním oteplování, ale 

především o Al Gorovi, bez něhož by byl jen jedním z mnoha. Zabývala se také 

myšlenkou, že tímto rozhodnutím Výbor podpořil jeho šance na kandidaturu a zároveň 

„dal facku prezidentu Bushovi“. Zároveň však přiznala Gorovi velkou zásluhu na 

                                                 
136 „Osobnosti o změnách klimatu“, Meteocentrum, http://www.meteocentrum.cz/zmeny-
klimatu/zajmy-osobnost.php (staženo 6. 5. 2015). 
137 „Gore award rankles climate change sceptics“, AFP (12. října 2007), http://global.factiva.com 
(staženo 6. 5. 2015). 
138 Ibid. 
139 Valentine Low, „Al Gore Wins Nobel for Climate Change Crusade“, The Evening Standard (12. října 
2007), http://global.factiva.com (staženo 7. 5. 2015). 
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zviditelnění tématu globálního oteplování v USA, které patří mezi největší světové 

znečišťovatele. Ptá se však, „je to dost na Nobelovu cenu míru?“140 Gore byl navíc 

kritizován, že „káže vodu a pije víno“, jelikož jeho dům v Nashvillu má údajně spotřebu 

za měsíc vyšší než průměrný americký dům za rok. Navíc se jeho kritikům nelíbilo, že 

cestuje po světě privátním letadlem a za ekologicky náročné charitativní koncerty Live 

Earth.141 

Irský Sunday Business Post sáhl k humornému zkritizování jak Al Gora, tak IPCC. 

Pokud prý oba zmínění laureáti udělali tolik pro mír, možná by bylo dobré, aby byli 

„vysazeni“ v Afghánistánu, Darfuru, Iráku či jiných válečných zónách a pokusili se o 

zastavení krveprolití. Třeba zavedením rozumnějšího pohonu než je spalování fosilních 

paliv. Z těchto slov, stejně jako z označení například iránského prezidenta 

Ahmadinejada za člověka, který by si také zasloužil NC míru, je patrné, že v očích 

editorů tohoto deníku laureáti za rok 2007 nijak nepřispěli k míru či odzbrojení. Na 

druhou stranu však pohrdali také samotnou institucí Nobelových cen „udělením“ 

Nobelovy ceny pro pořádání Olympijských her Číně.142 

Pouze jediný článek se opravdu věnoval tomu, za co bylo IPCC a Al Gore oceněni, resp. 

za šíření informací o problému klimatických změn a jejich dopadů na lidstvo. The Irish 

Times otiskli zamyšlení Clionadha Raleigha, výzkumného pracovníka na University of 

Sussex, zabývajícího se politickou geografií. Ten argumentoval tím, že stávající důkazy 

nijak nenasvědčují tomu, že by změny klimatu měly přímý vliv na konflikty a války. Ve 

svém článku nijak neoponoval, že by nedocházelo k nedostatku vody či přírodním 

katastrofám, především v méně rozvinutých zemích, nebo že by populace nemigrovaly 

ze zasažených oblastí přes hranice a do městských oblastí. Právě naopak. Stejně tak 

občanské války jsou prakticky pouze záležitostí těchto zemích třetího světa. Zároveň 

však dodal, že tyto konflikty nemají pouze jednu příčinu. „Ty [konflikty] jsou 

způsobené ohromným množstvím politických, ekonomických a sociálních sil v určitém 

čase a na určitém místě“. Argument, že zvýšená migrace (ať už byla způsobená 

                                                 
140 „Opinion: Peace Prize for Gore Means Little to World“, Deutsche Welle (12. října 2007), 
http://global.factiva.com (staženo 7. 5. 2015). 
141 „Jet-setting big names criticised“, Evening Express (15. října 2007), http://global.factiva.com (staženo 
7. 5. 2015). 
142 „Most Nobel of them all“, Sunday Business Post (21. října 2007), http://global.factiva.com (staženo 7. 
5. 2015). 
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klimatickými změnami či jinými důvody) způsobí více konfliktů, vyvrátil pohledem do 

statistik za rok 2006, kdy většina zemí, která za zmíněný rok přijala přes 8 milionů 

uprchlíků, nevykázala zvýšení občanských konfliktů. Závěrem přijal tezi, že změny 

klimatu v budoucnu ovlivní bezpečnost lidstva, ale neměli bychom definovat závěry 

předtím, než bude udělán větší výzkum, který podle něj chybí.143 

 

6 Organizace spojených národů 

6.1 Metodika 

Nobelova cena míru pro OSN a Kofi Annana v roce 2001 je poslední ze čtyř 

případových studií, kterým se diplomová práce věnuje. Jedná se tedy o nejstarší případ 

z vybraných laureátů. Během kritických debat u všech předchozích oceněných 

organizací se vždy objevilo kritické přirovnání k některému z bývalých laureátů, který 

podobně jako v tu chvíli kritizovaný laureát si nezasluhoval NC míru získat. Nikdy však 

mezi nimi nebyl rok 2001 a Kofi Annan s OSN. Diskuze, která následovala po ocenění 

obou zmíněných subjektů v roce, kdy byl oslavován stý rok udílení Nobelových cen, 

opravdu ukázala, že tento ročník se nejenže nesetkal s výraznou kritikou, ale zároveň 

vykázal nejvyšší poměr pozitivního přijetí. Podobně jako v předchozím případě IPCC, 

ani zde Factiva nefiltrovala „podobné duplikáty“, což bylo znát, na opakujících se 

podobných zprávách a článcích Sluší se také říct, že například německý zpravodajský 

kanál Deutsche Welle, který byl občas mezi zdroji v předchozích případech, je součástí 

Factivy až od roku 2006, a tedy chybí mezi zdroji pro rok 2001. Na druhou stranu 

nechyběla francouzská tisková agentura AFP, která vždy „dodávala“ nejvíce zdrojů, 

především vyjádření politiků, stejně jako mnoho dalších západních deníků a 

zpravodajských společností.  

Zpátky však k rozdělení článků. Pozitivních tedy bylo prakticky 40 % všech 

relevantních zdrojů oproti méně než 10 % negativních. Takový výsledek se dá vysvětlit 

                                                 
143 „Little evidence linking climate to wars.“, Irish Times (13. října 2007), http://global.factiva.com 
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především tím, že Organizace spojených národů byla po druhé světové válce vytvořena 

51 státy právě za účelem udržení míru a bezpečnosti. V současné době je členskými 

státy prakticky celý svět, resp. 193 států.144 Zároveň Kofi Annan, tehdejší generální 

sekretář OSN byl ve své době považován za úspěšného představitele konsenzu. 

Například pro představitele Izraele a Palestiny, kteří jsou typickými mezinárodními 

hráči, jež pouze těžko hledají společnou řeč, byl Annan jedním z mála akceptovatelných 

představitelů OSN.145 Pozitivní debata se prakticky sestávala pouze z citací gratulací a 

chvály lídrů světových velmocí a mezinárodních organizací. Kritická debata možná 

nebyla tak častá, zato však byla velice konkrétní a konzistentní. Obsahovala prakticky 

pouze tři témata – Rwanda, Srebrenica a lidská práva. 

Tabulka č. 8 – rozdělení článků o NC míru pro OSN a Kofi Annana 

Irelevantní 37 

Informativní 50 

Pozitivní 59 

Spíš pozitivní 5 

Spíš negativní 7 

Negativní 12 

                                                                                                                                               
(staženo 8. 5. 2015). 
144 „History of the United Nations“, United Nations, http://www.un.org/en/aboutun/history/index.shtml 
(staženo 9. 5. 2015). 
145 Mark Dowdney, „The Nobel Hero“, Daily Mirror (13. října 2001), http://global.factiva.com (staženo 9. 
5. 2015). 
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6.2 Dobře načasované ocenění do správných rukou 

Jak již bylo řečeno, reakce na Nobelovu cenu míru pro OSN a pro Kofi Annana byly 

z velké části pozitivní a podle prohlášení vysokých veřejných představitelů také velice 

zasloužené. Organizace spojených národů, jakožto globální institucionální těleso, byla 

založena za účelem mírového uspořádání mezi státy, odmítání použití ozbrojené síly při 

řešení sporů a aby skrze mezinárodní aparát, kterým OSN je, bylo docíleno 

hospodářského a sociálního pokroku všech národů.146 Tak alespoň hovoří Charta 

Spojených národů. Je tedy možná s podivem, že nezískala NC míru již v dřívějších 

letech a získala ji v roce, kdy po teroristických útocích na USA začal globální konflikt 

za účelem zničení mezinárodního terorismu. V minulosti však získaly ocenění některé 

agentury OSN (UNICEF v roce 1965, UNHCR v roce 1954 a 1981 a Mírové síly OSN 

v roce 1988) a zároveň Dag Hammarskjöld, generální sekretář čeho, v roce 1961. 

V roce 2005 to pak ještě byla Mezinárodní agentura pro atomovou energii a již 

analyzovaný případ IPCC z roku 2007. 

Oficiální zpráva Norského Nobelova výboru, za co OSN a Kofi Annan své ocenění 

získali, byla poměrně vágní, jelikož NC míru získali za „svou práci na lépe 

organizovaném a mírovějším světě.“147 Jak vypadala mezinárodní bezpečnostní situace 

v roce 2001, již bylo zmíněno. Tak jako v případě ostatních laureátů, ani OSN nebyla 

oceněna pouze za svou činnost v minulém roce. Výbor uznal, že OSN ve své historii 

zažila mnoho úspěchů a také nezdarů. Nobelovou cenou míru však ocenila vůdčí 

postavení OSN v boji za udržitelný mír a vyhlásila, že „jedinou vyjednávací cestou ke 

globálnímu míru a spolupráci je skrze Organizaci spojených národů.“148 Kofi Annan, 

jakožto generální sekretář této organizace, si cenu zasloužil údajným novým životem, 

který do organizace přinesl, závazkem dodržování lidských práv, bojem proti AIDS či 

mezinárodnímu terorismu.149 

                                                 
146 „Charter of the United Nations“, United Nations, 
http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml (staženo 9. 5. 2015). 
147 „The Nobel Peace Prize 2001“, The Official Web Site of the Nobel Prize, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/press.html (staženo 9. 5. 2015). 
148 Ibid. 
149 Ibid. 



   

 

57 

  

Oba laureáti byli glorifikováni napříč nejvyššími představiteli světových velmocí, ale 

také menších zemí a zároveň zemí třetího světa. Pro tehdejšího premiéra Velké Británie 

Tonyho Blaira a německého kancléře Gerharda Schroedera bylo nejdůležitější právě 

načasování této Nobelovy ceny míru. OSN podle nich v tuto dobu, kdy se mezinárodní 

společenství chystalo na konfrontaci s terorismem, hrálo významnou roli. Pro Romana 

Prodiho, jež v té době předsedal Evropské komisi, byla Organizace spojených národů 

vzorem pro mezinárodní společenství v době konfliktu a tenzí, v nichž se svět v roce 

2001 nacházel.150 Kromě důležité role OSN při řešení současných bezpečnostních a 

mírových výzev světa přelomu tisíciletí byl oceněn také přínos Kofi Annana jakožto 

člověka, který plnil klíčovou roli při organizování mezinárodní podpory antiteroristické 

koalice vedené USA. Ministr zahraničních věcí Spojených států Colin Powell navíc 

dodal, že Annan byl významným představitelem boje proti pandemii viru HIV a nemoci 

AIDS.151 Podobnou rétoriku zvolily například také skandinávské země, které dodaly 

také jeho nezaměnitelnou roli v boji s chudobou a sociálními rozdíly.152 Pouze velice 

stroze se k oceněným vyjádřila Moskva, která skrze tiskové prohlášení pogratulovala 

OSN a Annanovi a ocenila jejich přínos udržování míru na různých místech světa.153 

Všechny zmíněné země jsou pochopitelně členy OSN a mnohé dokonce Rady 

bezpečnosti. Tam byla Nobelova cena míru přijata s velkým zadostiučiněním a radostí. 

V roce 2001 byl prezidentem RB Ir Richard Ryan, jenž ve svém oficiálním prohlášení 

vyzdvihl roli OSN jakožto pojící síly mezi státy za účelem mezinárodního rozvoje a 

boje proti hrozbám, kterým lidstvo čelí. Zároveň rozhodnutí Norského Nobelova výboru 

podle něj potvrdilo, že „OSN je v současné době, díky svým aktivitám po celém světě a 

díky svým ideálům, nejlepší nadějí pro budoucnost, ve které mohou lidé, ať už jsou 

odkudkoliv, společně čelit výzvám a pracovat na společných cílech“.154 Navíc byl 

přesvědčen, že ocenění nejen OSN, ale i jejího nejvyššího představitele Kofi Annana, 

                                                 
150 „World leaders praise award of Nobel peace prize to Annan and UN“, AFP (12. října 2001), 
http://global.factiva.com (staženo 9. 5. 2015). 
151 „US "delighted" at awarding of Nobel Peace Prize to Annan and UN“, AFP (13. října 2001), 
http://global.factiva.com (staženo 9. 5. 2015). 
152 „A unique peace prize to a unique organization and a unique Man“, M2 Presswire (12. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 9. 5. 2015). 
153 „Russia congratulates Annan, UN on Nobel Peace Prize“, AFP (12. října 2012), 
http://global.factiva.com (staženo 9. 5. 2015). 
154 „Security Council celebrates peace prize award to UN, Secretary-General; says UN ideals, activities 
best hope for meeting future challenges; Secretary-General tells Council UN should feel proud, but 
humbled“, M2 Presswire (15. října 2001), http://global.factiva.com (staženo 9. 5. 2015). 
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reflektovalo vysokou úctu k jeho osobě, které se těší mezi lidmi po celém světě.155 Sám 

Kofi Annan přijal NC míru s potěšením a chápal ji nejen jako „velké povzbuzení“, ale 

také jako „velkou výzvu pro celou organizaci“.156 

NC míru pro Kofi Annana byla oslavována také na africkém kontinentu, odkud sám 

pochází. V jeho rodné Ghaně bylo oznámení o jeho ceně přijato jako velká pocta pro 

rozvojové země jako celek, ale především pro Afriku a samotnou Ghanu. Annanovo 

„vítězství“ oslavovali jak představitelé politické reprezentace, analytici, tak prostí 

obyvatelé.157 Naopak pouze oficiální gratulace přišla ze Rwandy, ve které bylo 

v polovině 90. let zavražděno na 800 000 lidí během genocidy. Avšak i prostá gratulace 

ministerstva zahraničních věcí je znamením víry v Organizaci spojených národů, jelikož 

právě ta je často kritizována za selhání své role a pomoci právě ve rwandském 

konfliktu.158 

6.3 Rwanda, Srebrenica, lidská práva 

Právě Rwanda byla jedním ze tří hlavních témat úzké, ale jasně definované kritické 

debaty NC míru za rok 2001. Přeživší po genocidě z roku 1994, během níž vládnoucí 

etnická skupina Hutu provedla genocidu na menšinové populaci Tutsi, kritizovali 

rozhodnutí Norského Nobelova výboru jakožto „velice respektované instituce“. Naopak 

autor John Pilger si nebral vůbec servítky a nejenže zkritizoval oceněné, ale především 

označil ocenění za absurdní a takové, které je pouze hrou vysoké diplomacie, která je 

„antitezí míru“.159 OSN a především sám Kofi Annan podle mnohých, včetně německé 

kanceláře Společnosti pro ohrožené lidi, byli v roce 1994 velmi dobře informováni o 

kritické situaci ve Rwandě, avšak neudělali nic k zabránění krveprolití. Přestože Annan 

v roce 1994 ještě nebyl generálním sekretářem, byl již dva roky předsedou mírových 

misí, jež byly na místě, a které by za normálních okolností měly přispět k mírovému 

                                                 
155 Ibid. 
156 „Nobel Peace Prize "great encouragement" but a challenge: Annan“, AFP (12. října 2001), 
http://global.factiva.com (staženo 10. 5. 2015). 
157 Ibid. 
158 „Rwanda welcomes Annan's Nobel Peace Prize“, AFP (12. října 2001), http://global.factiva.com 
(staženo 10. 5. 2015). 
159 Tom Gordon, „UN chief wins the Nobel for peace - Rwandan survivors hit out at award to Annan“, 
The Herald (13. října 2001), http://global.factiva.com (staženo 10. 5. 2015). 
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soužití. Annan údajně věděl o hrozící katastrofě v podobě genocidy již tři měsíce před 

jejím vypuknutím.160 

Druhým konfliktem, jehož nezvládnutí bylo často připisováno neschopnosti OSN, byly 

jugoslávské války, které následovaly po rozpadu Jugoslávie především mezi lety 1992 – 

1995. OSN, a především její mírové jednotky, nebyly schopné ochránit civilisty před 

etnickými konflikty, přestože jich v konfliktem zasaženém regionu bylo mnoho tisíc. 

Odhaduje se, že během konfliktu zemřelo na čtvrt milionu obyvatel. Největší kritiku 

OSN sklidila za neschopnost ochránit malé srbské město Srebrenica od masakru 

přibližně 8000 muslimů, přestože oblast označila za „bezpečnou oblast“. Mezi obyvateli 

byla NC míru Organizaci spojených národů přijata s rozhořčením, jelikož dle jejich 

názoru to byly právě mírové jednotky OSN, které svou nečinností napomohly vraždění. 

Organizace Matky Srebrenice, dokonce „pogratulovala“ OSN a Kofi Annanovi 

k získání „Nobelovy ceny míru za genocidu podrinjských [oblast okolo Srebrenice] 

muslimů“. Organizace zároveň vyzvala k bojkotu všech členských států OSN, a 

především těch muslimských, k ignorování svých členství z důvodů jasného 

antimuslimského nádechu OSN.161 Pro bosenskou pobočku již zmíněné Společnosti pro 

ohrožené lidi bylo „cynické udělit NC míru OSN, když se jeden z nejhorších masakrů 

v Evropě udál pod její vlajkou.“162 V případě Srebrenice však nebyla kritizována osoba 

Kofi Annana, jakožto člověka zodpovědného za neschopnost přijetí adekvátních 

opatření, které by podobné tragédii předešly, jako tomu bylo v případě rwandské 

genocidy, ale pouze jako hlavního představitele člověka, který je v čele organizace 

zodpovědné za masakr. 

Cílem dalšího typu kritiky byly členské státy OSN, tedy prakticky všechny státy světa. 

Z rétoriky, kterou zvolil Colm O’Cuanachain z organizace věnující se lidským právům 

Amnesty International, bylo jasně patrné, že tato kritika mířila především na USA a 

jejich spojence v boji proti terorismu. Podle O’Cuanachaina členské státy v odvetě za 

„otřesné zneužití lidských práv z 11. září [2001]“ zvolily takovou strategii, která podle 

nich sice zvýší bezpečnost, ale je zároveň cestou k restrikci lidských práv. Mezi takové 

                                                 
160 „German human rights groups slams Annan Nobel win“, AFP (9. prosince 2001), 
http://global.factiva.com (staženo 10. 5. 2015). 
161 „Srebrenica survivors accuse Nobel winners of genocide“, AFP (12. října 2001), 
http://global.factiva.com (staženo 10. 5. 2015). 
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restrikce zařadil například přísnější imigrační kontroly, zvýšený monitoring 

elektronické komunikace či blokování účtů organizací, které jsou podezřelé z napojení 

na terorismus. Bez lidských práv podle něj nemůže existovat ani bezpečnost, ani 

demokracie.163 

Kofi Annan byl zkritizován novinářem George Monbiotem z The Guardian v článku, 

který se vůbec nevěnoval kritice OSN, ale pouze jeho osobě. Monbiot otevřel svůj 

příspěvek prohlášením, že „pokud satira zemřela ve chvíli, kdy Henry Kissinger získal 

Nobelovu cenu míru, tak minulý týden [kdy toto ocenění získal právě Annan] bylo její 

tělo exhumováno k nakopnutí“. Jasnou antipatii vůči Kofi Annanovi vysvětloval 

především tím, že když Annan šéfoval mírovým misím OSN, tak nedokázal zabránit již 

zmíněné genocidě ve Rwandě a masakru ve Srebrenici a tím, že již jako generální 

sekretář neudělal nic proti intervenci v Afghánistánu. K těmto argumentům přidal také 

to, že ocenění jako je Nobelova cena míru by mělo patřit lidem, kteří se dokázali 

obětovat, což podle něj nebyl případ Kofi Annana, který „je kariérním diplomatem“, a 

který „byl oceněn za to, že dělal, co co mu bylo řečeno a přitom přijímal gigantický plat 

a měl přístup k bezedným zdrojům.“164  

Posledním kritickým hlasem, také ojedinělým, byl ten, který agentura AFP citovala 

z listu Al-Khaleej daily ze Spojených arabských emirátů. Ten byl nespokojen s tím, že 

OSN nenásledovala principy přijaté při svém založení, tedy snahu o mediaci konfliktů a 

předcházení konfliktů, a že v době války v Afghánistánu získala společně s Kofi 

Annanem Nobelovu cenu míru. Ocenil však to, že ocenění získal představitel třetího 

světa, ale zároveň viděl rozhodnutí Norského Nobelova výboru jako politické, jež 

„pouze posílí obecné přesvědčení ve třetím světě, že tato vedoucí mezinárodní 

organizace se vzdálila od svého účelu, aby se stala nástrojem severu k utlačování 

jihu.“165 

                                                                                                                                               
162 Ibid. 
163 „Amnesty slams UN, member countries for anti-terrorism excess“, AFP (6. prosince 2001), 
http://global.factiva.com (staženo 10. 5. 2015). 
164 George Monbiot, „Comment & Analysis - Gagging the sceptics - The US, founded to protect basic 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo skrze analýzu kritické debaty, jež následovala poté, co se 

Evropská unie stala v roce 2012 laureátem Nobelovy ceny míru, a její následnou 

komparaci se třemi podobnými případy, potvrdit či vyvrátit hypotézu, že tato kritika 

byla z velké části definovaná euroskepticismem, a tím byla odlišná od jiných oceněných 

organizací. 

Odpověď na výzkumnou otázku: „Do jaké míry to byla témata typická pro 

euroskepticismus, která formovala kritiku, jež následovala po udělení NC míru 

Evropské unii“ - je na základě výsledků výzkumu taková, že přestože témata 

euroskepticismu byla přítomná v kritické debatě Evropské unie, tak nebyla tak 

významným prvkem, který by ji formoval. Je pravdou, že jedním z nejvýznamnějších 

témat kritiky byla ekonomická krize, jejíž vypuknutí a neschopnost jejího řešení byla 

přisuzována Evropské unii. To by samo o sobě definovalo jedno z témat euroskeptické 

debaty (viz Tabulka č. 5). Autor však nemohl drtivou většinu takovéto kritiky označit za 

euroskeptickou. Téměř vždy totiž z ekonomické krize daný kritik vyvedl takové 

důsledky, podle kterých si Evropská unie neměla Nobelovu cenu míru zasloužit. Mezi 

nejčastější takové patřila sociální a bezpečnostní nestabilita především v Řecku a 

Španělsku, která se mohla podle některých kritiku v brzké době změnit ve válečný 

konflikt. To, že se takto černé scénáře nevyplnily, nemění nic na tom, že v době udělení 

Nobelovy ceny míru Evropské unii byly pro kritiky natolik přesvědčivé, že je začlenili 

do svého vysvětlení svého odporu k EU jakožto „mírovému šampionovi“. Co by se 

mohlo zdát jako euroskeptická kritika, tak bylo ve svém důsledku očekávanou kritikou, 

konkrétně kritikou načasování ceny s ohledem na současné konflikty/neschopnost 

organizace tyto konflikty řešit. 

Druhou nejčastější kritikou laureáta NC míru za rok 2012 bylo vyvrácení tvrzení, že to 

byla Evropská unie a její „předci“, kteří se zasloužili o 60 let mírové Evropy po 

skončení druhé světové války. Podle kritiků to byla zásluha především NATO a USA, 

které se o mír zasloužily svou vojenskou silou a přítomností v Evropě, která fungovala 

jako zastrašující prvek pro potenciální nepřátele. Takováto kritika v sobě obsahuje dva 

typy očekávané kritiky, a to 1) role organizace při vytváření a udržování míru; 2) 

irelevance oficiálního odůvodnění udělení. 
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Tyto dvě očekávané kritiky tedy dominovaly kritickému proudu debaty. Třetí nejčastější 

kritikou, která se však objevovala v mnohem menší míře než zmíněné dvě, bylo 

euroskeptické přesvědčení, že EU je anti-demokratická. Pouze v jednotkách případů 

naopak kritika obsahovala argument, že EU je byrokratická, což obvykle bývá stěžejní 

tezí euroskeptiků. Podobně na tom byl tvrdý euroskepticismus, který se také až na 

výjimky prakticky neobjevoval. Co se týče kritiky chybějící osobnosti, tak zde bylo 

pouze polemizováno nad tím, kdo si vlastně přijde pro cenu. Jedincem, který se dočkal 

největší kritiky udělení ocenění Evropské unie, byl předseda Norského Nobelova 

výboru Thorbjørn Jagland, který byl kritizován za své proevropské lobby a také za 

minulé kontroverzní laureáty (např. Barack Obama). 

Tabulka č. 9 – Podíl euroskeptické kritiky na negativní debatě o Evropské unii 

 
Euroskeptická kritika 

Zásadní podíl 
 

Důležitý podíl 
Nedemokratičnost EU 

 

Marginální podíl 

Vystoupení/nevstoupení státu z/do EU 

Odmítání evropské integrace/EU 

Ekonomické problémy způsobené EU 

EU je byrokratická organizace 

Chybějící 
Antisociální politika EU 

EU je hrozbou pro národní suverenitu 

 

Tabulka č. 10 - Podíl očekávané kritiky na negativní debatě o Evropské unii 

 
Očekávaná kritika 

Zásadní podíl 

Role organizace při vytváření a udržování míru 

 

Irelevance oficiálního odůvodnění udělení 

 

Načasování ceny s ohledem na současné 

konflikty/neschopnost organizace tyto konflikty řešit 

Důležitý podíl   

Marginální podíl Přínos oceněné osobnosti/absence osobnosti 

Chybějící   
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První hypotéza, že kritická diskuze, jež následovala po udělení NC míru Evropské unii, 

byla určována tématy typickými pro euroskepticismus a ne argumenty kritizujícími 

zásluhy EU v oblasti vytváření a udržování míru, tedy byla na základě Tabulky č. 9 a 10 

vyvrácena. Euroskeptická témata byla přítomna, ale nebyla „hnací silou kritiky“. 

Rozhodně byla přítomna v mnohem menších číslech, než autor očekával. 

Druhá hypotéza, že kritika Evropské unie se od ostatních laureátů – organizací liší 

přítomností témat typických pro kritický proud, který má své označení 

(euroskepticismus) i teoretické ukotvení, což je skutečnost, s níž se jiná mezinárodní 

organizace „nemusí vypořádávat“, se na základě výše zmíněného vyplnila pouze 

částečně. Přestože nebyla euroskeptická témata hlavní kritickým proudem, byla 

v případě EU přítomna. Zároveň se ukázalo, že v případě tří dalších zkoumaných 

organizací byla drtivá většina kritiky v souladu s tou očekávanou. 

V případě OPCW se jednalo o probíhající konflikt v Sýrii, kde docházelo k velkému 

používání chemických zbraní. V Rusku naopak přivítali, že byl oceněn posun v syrské 

otázce a problematice jejich chemického arsenálu, avšak podle části poslanců ruského 

parlamentu to byl Vladimir Putin, který se zasadil o mírovou budoucnost Sýrie bez 

chemických zbraní. Nobelova cena míru za tento rok byla kritizována také za to, že byla 

udělena za něco, co se snad povede v budoucnosti (chemické odzbrojení). 

Kritická debata, jež následovala po ocenění IPCC a Al Gora v roce 2007, byla ze všech 

případů nejmenší co do počtu a také co do rétoriky. A to přesto, že v mnoha článcích a 

anketách je právě tato Nobelova cena míru označována jako jedna 

z nejkontroverznějších. Organizace jako taková se vyhnula kritice prakticky úplně. 

Největší díl kritiky mířil na spoludržitele ceny bývalého vice prezidenta USA Al Gora a 

jeho film Nepříjemná pravda či neekologický způsob života. Pouze v jednom případě 

byl kritizován předpoklad Norského Nobelova výboru, že zhoršující se ekologická 

situace a klimatické změny mohou vést k rozšíření nebezpečí konfliktů a válek. 

Ani kritika Organizace spojených národů a Kofi Annana nebyla příliš početná, ale na 

druhou stranu předkládala velice konkrétní důvody, proč si OSN a Kofi Annan ocenění 

nezasloužili. Především to byla neschopnost předejít genocidě ve Rwandě v roce 1994 a 

masakru v srbské Srebrenici o rok později. Oběma byla vyčítána nečinnost a ignorace 
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zmíněných událostí. Navíc byly kritizovány všechny členské státy OSN, které ve snaze 

boje proti terorismu nerespektují lidská práva, jež jsou přímo vázána na světový mír. 

Přestože se první hypotéza nevyplnila a druhá pouze částečně, výzkum ukázal na velice 

důležitou skutečnost, která byla typická pro případ kritiky Evropské unie, a která ji 

odlišovala od kritiky ostatních organizací. Tou skutečností bylo obrovské číslo 

negativních článků a zpráv, které dosáhlo téměř třiceti procent všech relevantních 

zdrojů. Společně s těmi spíše negativními to pak byly prakticky dvě pětiny. Oproti 

ostatním případům, kde se číslo negativních zdrojů pohybovalo okolo deseti a méně 

procent, to je opravdu významný rozdíl. Je otázkou, zdali v roce 2012 probíhající 

ekonomická krize, jež znamenala velkou kritiku, významně ovlivnila toto číslo. Na 

druhou stranu, i v letech ostatních sledovaných laureátů probíhaly konflikty a byly 

přítomny problémy, které mohly zvýšit číslo kritických hlasů, ale nestalo se tak. 

Velký rozdíl v počtu kritiky EU, oproti všem třem ostatním organizacím, sice dělá z NC 

míru pro Evropskou unii unikátní případ s ohledem na výběr jednotlivých organizací – 

laureátů pro tento výzkum (viz Tabulka č. 1). Ne však tolik v otázce typu kritiky (viz 

nepotvrzení hypotéz). Pouze případ IPCC a Al Gora byl specifický tím, že většina 

kritiky padala na hlavu oceněné osobnosti. Tak tomu nebylo v případě OSN a Kofi 

Annana, kde ve většině případů, pokud byla kritizována OSN, tak také Annan, a 

naopak. OSN jakožto „velká“ organizace nečelila výrazné kritice a paradoxně to byla 

OPCW, tedy „malá“ organizace oceněná „bez osoby“, jež čelila ze všech „podpůrných“ 

organizací nejvýraznější kritice. 

Autor předpokládá, že vysvětlení vysokého počtu negativního přijetí, a rozmanitosti 

kritiky, které Evropská unie čelila po získání NC míru, má hodně společného s důvody, 

které stály za vývinem euroskepticismu. Teoretická část práce označila za počátky 

euroskepticismu období okolo podepsání Maastrichtské smlouvy, kdy se z Evropského 

hospodářského společenství stala Evropská unie. Maastrichtskou smlouvou se 

z původně hospodářského projektu stala z EU organizace s mnohem širším záběrem 

přesahujícím do bezpečnostních, zahraničních a vnitřních věcí členských států. Právě 

tento fakt, že EU má tak rozvinutou a rozličnou agendu, způsobil, že bylo pro kritiky 

mnohem snazší „vybrat“ si jednu či více jejích částí, která podle nich nezasluhovala, 

aby Evropská unie získala NC míru. Navíc, přestože výzkum neprokázal zvýšený 

výskyt euroskeptických témat kritiky, tak velké množství kritiky, ať už byla jakákoliv, 



   

 

65 

  

přicházela od euroskeptických politiků, stran a států. V tomto kontextu by stálo za 

srovnání debaty po udělení NC míru Evropské unii v Evropě, jak ji zpracovala 

předkládaná diplomová práce s tou, která se objevila například v USA. Americká debata 

by tak byla oproštěna od euroskeptického vlivu, jakožto evropského fenoménu, a bylo 

by zajímavé vidět, jak velkou část článků by tvořily negativní články a případně jaká 

témata ho definovala. 
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Summary 

Reading any newspaper or following on-line media at the conclusion of the year 2012 

there was a solid probability that high on the agenda would be the Nobel Peace Prize to 

the European Union. This laureate of the “most prestigious world award” received 

significant media coverage and the critical reception was rather prominent. European 

Union is the only international organization that has to face institutionalized critical 

phenomenon – euroscepticism. Both polarizing subjects – Nobel Peace Prize and 

euroscepticism – led to the idea of the topic of this master thesis. To analyse the effect 

and influence of the euroscepticism on the debate that followed after European Union 

and determine whether this phenomenon makes the case of EU unique. To examine that 

it was necessary to research other international organizations – laureates to compare the 

criticism with the one received by EU. Recent winners Organization for Prohibition of 

Chemical Weapons, Intergovernmental Panel on Climate Change and United Nations 

were selected for the above mentioned purposes. 

Even though Nobel Peace Prize is arguably one of the most known awards in the world, 

little is known about the history, its founder or procedural requisites. The first chapter of 

this thesis aims to rectify this by presenting concise overview of what has been shaping 

the “most prestigious award” yet “most controversial” award. 

Despite the fact that in the course of last fifteen years the academicians have been 

contributing to the debate about euroscepticism, the concept that arose after the 

Maastricht treaty, there is no such thing as a common definition of this term. On the 

basis of leading theoretical concepts on both party and public euroscepticism the second 

chapter attempts to define typical subjects of eurosceptic debate. That was crucial to 

distinguish between such criticism and expected criticism. The eurosceptic topics 

include – economic problems caused by EU, bureaucracy, EU being threat to national 

sovereignty, undemocratic nature of EU, antisocial policy of EU as well as proposition 

of withdrawal from EU and dismantling of EU. 

The cases of criticism of OPCW, IPCC and UN were truly highlighted by vast 

occurrence of the expected subjects of criticism which included criticism of the timing 

of the prize in the context of current conflicts, the role of the organization in creation 

and maintenance of peace and irrelevancy of the official justification of the prize 

presented by the Norwegian Nobel Committee. In spite of the significantly higher 

amount of critical response, the critical debate following awarding the EU too was 
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defined by these expected fields of criticism. EU was highly criticised for causing of the 

economic crisis and incompetence to solve this problem. That would construct one of 

the areas of eurscepticic debate if the critics wouldn’t argue that such situation was 

causing social and security threat as well as likelihood of further escalation. Another 

target of criticism was non-existing evidence that would give credit to EU for over 60 

years of peaceful continent. That was regarded as a merit of USA and NATO. Purely 

eurosceptic topics constituted only small, almost marginal part of the criticism. 

Despite of disproving of the proposition that it was eurosceptic debate that shaped the 

negative discussion and which differed the EU from other cases, the grounds for the 

highly critical reception of the Nobel Peace Prize for the EU and its great variety is 

believed to have the same foundations as euroscepticism. As mentioned the eurosceptic 

inclination rooted around the Maastricht treaty which deepened the integration widening 

range of the policies that EU was responsible for. It wasn’t only the economics but also, 

among others, the security, external and internal policies. In other words, the scope of 

activities of EU is so broad that also the scope of possible criticism, in this case of 

receiving Nobel Peace Prize, is at least as broad.  
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