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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Bezpečnost Ruské federace: (de)sekuritizace USA 

ruskými představiteli se zabývá bezpečností Ruska z pohledu jeho vrcholových 

představitelů především ve vztahu ke Spojeným státům americkým. Zkoumané období 

je vymezeno funkčním obdobím prezidenta Dmitrije Medveděva (2008 – 2012). Cílem 

práce je zjistit, proč byly USA v průběhu Medveděvova prezidentství 

(de)sekuritizovány a potvrdit či vyvrátit stanové hypotézy. Zahraniční politiku Ruské 

federace vytváří prezident, premiér a ministr zahraničních věcí, jejichž projevy a 

rozhovory jsou hlavním zdrojem dat. V první části práce jsou rozebírány základní 

bezpečnostní pojmy a teorie (de)sekuritizace. V následující části je definována 

bezpečnost z pohledu Ruska. Jsou zde zkoumány oficiální dokumenty zaměřující se na 

vymezení národní bezpečnosti, na zahraniční politiku a vojenskou oblast. Je zde také 

rozebrán ruský mediální diskurz od 90. let 20. století a rusko-americké vztahy. Poslední 

empirická část zkoumá rozhovory a projevy prezidenta Medveděva, premiéra Putina a 

ministra zahraničních věcí Lavrova z hlediska jejich postoje k USA.   
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Abstract 

The master thesis called Security of the Russian Federation: (de)securitization of 

the U.S. by Russian representatives deals with the security of Russia from the top 

representatives points of view. The analyzed time is determined by the presidential term 

of Dmitry Medvedev (2008 – April 2012). The aim of the thesis is to find out, why the 

U.S. was (de)securitized during the Medvedev´s presidential term and confirm or 

disprove the predefined hypothesis. President, prime minister and minister of foreign 

affairs create the foreign politics of Russian federation. Their speeches and interviews 

are the main source of the data. The basic security terms and the theories 

(de)securitization are discussed in the first part of the thesis. The Russian point of view 

of security is defined in the following part. There are analyzed oficial documents 

focusing on definition of the national security, foreign policy and military field. There 

are also discussed the Russian media discourse since 90s of the 20 century and Russian-

American relations. The last empirical part analyzes the interviews and speeches of the 

president Medvedev, of the prime minister Putin and of the minister of foreign affairs 

Lavrov in terms of their attitudes to the U.S. 
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1 ÚVOD 

Vymezení tématu a jeho výběr 

 Studená válka znamenala předěl v novodobých dějinách. USA a Sovětský svaz 

spolu soupeřily o moc nikoli přímou vojenskou silou a přímým bojem proti sobě, ale 

prostřednictvím svých odlišných ideologií. Na jedné straně se objevovala nevraživost, 

nedůvěra a podezřívavost, na straně druhé snaha o komunikaci a spolupráci v určitých 

oblastech. Milníkem v jejich vztazích bezpochyby je rok 1962, ve kterém si 

představitelé obou států uvědomili velmi jednoduchou možnost vzájemného zničení 

prostřednictvím použití jaderných zbraní. Bipolární konflikt trval až do roku 1989, 

respektive do roku 1991, kdy se Sovětský svaz rozpadl, neboť ideologie komunismu 

nebyla trvale udržitelná. Rusko se muselo vypořádat ne jen s rozpadem, ale i s vnitřními 

problémy, které během studené války byly zakonzervovány, a o kterých se nesmělo 

mluvit, nebo které naopak po rozpadu vyvstaly. Pro RF bylo zásadním faktorem 

vybudování si opětovné pozice silné mocnosti, neboť konec komunismu ve Východním 

bloku znamenal pro Rusko trpkou porážku, se kterou se jeho představitelé nechtěli 

smířit. Studená válka sice skončila, ale vztahy RF a USA se i nadále rozvíjely.  

Autorka se primárně zaměřila na bezpečnost Ruska z pohledu jeho hlavních 

představitelů a sekundárně na vztahy mezi oběma „světovými velmocemi“, aby došlo 

k ucelenému pohledu na danou problematiku. Zabývala se národní bezpečností, avšak i 

s přihlédnutím na mezinárodní, neboť oba zmiňované státy svými činy  

a chováním ji ovlivňují. Pojetí a ohrožení národní bezpečnosti Ruska, nebo USA má 

vliv na mezinárodní bezpečnost, proto fenomén rusko-amerických vztahů byl, je a stále 

bude v hledáčku výzkumníků.  

Výzkumné období bylo zúženo na roky 2008-2012, ve kterých zaujímal post 

prezidenta Dmitrij Medveděv. V současné době je bezesporu důležitou osobou Ruska 

Vladimir Putin, proto byla část praktické sekce zaměřena i na jeho osobu. Výběr daného 

tématu byl proveden na základě následujících tří důvodů. První z nich je rivalita Ruska 

a USA v „krátkém 20. století“ a na daném základě vyvstávající otázka, jak vypadají 

hrozby mezi nimi v 21. století. Druhým důvodem pro zvolení tématu jsou příčiny, které 

vedou k přetrvávání „hrozeb“ mezi USA a RF. Třetí důvod souvisí s tzv. „resetem“ 

rusko-amerických vztahů. I proto bylo téma zúženo na dané čtyři roky, neboť „reset“ 

proběhl na začátku prezidentství Medveděva.  
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Cíle práce a výzkumná otázka 

Vztahy USA a SSSR byly ve druhé polovině 20. století vypjaté, neboť oba státy 

byly hlavními soupeři o moc v mezinárodním systému. V roce 1962 proběhla tzv. 

Kubánská krize, prostřednictvím níž si uvědomily, že vzájemné zničení je možné a ani 

jedna strana nechce být na úkor vítězství zničena. Po rozpadu Sovětského svazu vztahy 

mezi zkoumanými státy prošly dramatickým vývojem charakterizovaným značnými 

výkyvy. Časové rozmezí práce je vybráno od nástupu Dmitrije Medveděva na post 

prezidenta až po jeho odchod v květnu 2012. Ve třetí části práce bude přihlédnuto  

na ruský diskurz a oficiální dokumenty Ruské federace mající působnost již před  

a během zkoumaného období. Premiérem se pro dané období stal Vladimir Putin, který 

stále zůstával jedním z hlavních aktérů v Rusku, a proto jeho projevy a rozhovory jsou 

zahrnuty mezi zkoumaná data. Dalším tvůrcem ruské zahraniční politiky je ministr 

zahraničních věcí – ve zkoumaném období Sergej Lavrov. V práci je položena 

výzkumná otázka: Proč byly USA (de)sekuritizovány hlavními ruskými představiteli 

zahraniční politiky v prezidentském období Medveděva?  

Cílem práce bylo zjistit, jaké důvody vedly k de/sekuritizaci. K zodpovězení 

dané otázky by mohly napomoci následující hypotézy: Jedním z důvodů desekuritizace 

USA ruskou administrativou je nástup Baracka Obamy do úřadu prezidenta USA v roce 

2008 a zároveň zvolení nového ruského prezidenta Medveděva. Další předpoklad 

souvisí se zvýšením počtu vzájemných interakcí, při kterých dochází k vzájemnému 

poznání obou států. Mezi dané interakce patří zvyšující se obchod, počet oficiálně 

podepsaných a dodržovaných smluv, oficiální návštěvy a telefonické rozhovory. 

Z jejich intenzity a kvality vyplývají možnosti vzniku vztahu „důvěry“, avšak 

v americko-ruském podání. Minimální počet oficiálně podepsaných smluv na prokázání 

pozitivního přístupu Ruska-USA je stanoven na 10, tj. v průměru každého půl roku byla 

podepsána jedna dohoda. Naopak sekuritizace může nastat v případě, že USA budou 

podnikat kroky, které budou ruští představitelé na základě oficiálních dokumentů 

považovat za ohrožení svého státu, a publikum dané ohrožení přijme.  

Teorie, konceptualizace a metodologie 

Základními termíny používanými v práci jsou bezpečnost, sekuritizace  

a desekuritizace. Za základní subjekt, kterému hrozilo nebezpečí, byl považován stát, 

potažmo národ. Mezi hlavní ukazatele silného státu či národa patřila vojenská síla. 

Vycházelo se z realistické teorie, podle které se stát snažil o přežití v anarchickém 
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mezinárodním prostředí, což primárně vyžadovalo nezbytné materiální kapacity. Ve 20. 

století na základě událostí vznikaly různé teorie, které se postupem času proměňovaly. 

V 90. letech se mimo jiných teorií zrodil sociální konstruktivismus, v němž je všechno 

tvořené lidmi považováno za sociální konstrukt. Svojí každodenní činností si lidé 

vytváří realitu. Konstruktivismus je spojen právě s teorií, ze které autorka vychází.  

Teorii sekuritizace dali základ v 90. letech představitelé tzv. Kodaňské školy, 

jmenovitě Barry Buzan, Ola Wæver, J. de Wilde a další. Koncept bezpečnosti rozšířili  

o další objekty, které mohou být kromě státu též ohroženy. Jedná se především  

o jedince (lidská bezpečnost) a mezinárodní systém (mezinárodní bezpečnost). Různé 

interakce jedinců, států a dalších aktérů mezinárodního systému probíhají v rámci tzv. 

sektorů. Buzan a spol. definovali kromě vojenského sektoru ještě čtyři. Zabývali se 

politickým, ekonomickým, societálním a enviromentálním sektorem. Daní autoři i přes 

rozšíření konceptu považují národní bezpečnost za významnou (Buzan, Wæver, Wilde 

1998: 14-18). Autorka chápe národní bezpečnost jako zásadní determinantu státu,  

a proto jí věnuje největší část pozornosti. Neopomíjí zahrnout i mezinárodní bezpečnost, 

neboť USA a Ruska hrají důležitou roli v jejím zajištění. Navíc národní bezpečnost  

v 21. století v sobě skrývá jinou definici, neboť ji ovlivňuje globalizace a vzájemná 

propojenost států. V důsledku jejich působení přestává být vojenská síla tak 

exkluzivním a vlivným faktorem, za jakou ji pokládá realistická teorie. Na daném 

základě k národní bezpečnosti Ruska bude připojena i mezinárodní bezpečnost, neboť 

USA i Rusko hrají v mezinárodním systému významnou roli a mohou ji označit  

za referenční objekt. Události, které se v rámci mezinárodního prostředí dějí, mají vliv  

na vzájemné vymezování a vnímání. Proto při analýze jejich vztahů a bezpečnosti 

autorka aplikovala teorie sekuritizace a desekuritizace. Pouze určitá témata a oblasti 

mohou dané státy, v našem případě Rusko, považovat za ohrožení svých zájmů.  

Z politizovaného tématu se během sekuritizačního procesu stane téma sekuritizované 

(Tamtéž: 34). Daný proces bývá v některých případech kratší než proces desekuritizace, 

neboť obě dvě strany si musí najít k sobě cestu, po případě jedna strana danou hrozbu 

musí svými prostředky v rámci desekuritizace přestat vnímat jako hrozbu. Autorka  

do své práce zahrnula události a oblasti týkající se USA, a zároveň, které byly Ruskem 

sekuritizovány, nebo měly tendenci k sekuritizaci, případně desekuritizaci. Dále 

reflektovala vývoj (de)sekuritizace, neboť někteří autoři reagovali na její nedostatky 

kritikou a pokusili se ji doplnit o své poznatky. Co se teoretického ukotvení týká,  

na závěr zmínilasvůj způsob chápání daných dvou teorií, a jak je v práci používala.  
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Se sociálním konstruktivismem a teorií sekuritizace souvisí diskurzivní analýza, 

prostřednictvím které bude daná problematika analyzována. Ruský diskurz je sám  

o sobě velmi specifický. V roce 1991 se Sovětský svaz rozpadl a začala  

éra demokratizace státu v ruském podání.  

V práci je položena otázka, proč k de/sekuritizaci dochází. Analýza proto bude 

provedena na základě projevů, výroků a rozhovorů daných aktérů přepsaných  

do transkriptů. Wæver začíná mluvit o spojitosti bezpečnosti se slovem a jazykem. 

Přemýšlí o bezpečnosti jako o tzv. „řečovém aktu“, neboli “speech act“, proto byla 

vybrána textová analýza (Wæver 1995: 46). Dále jsou zmíněny hlavní milníky  

a události, které způsobily de/sekuritizaci. Podle počtu vzájemných pozitivních interakcí 

(podepsaných smluv) a podle interpretování USA ruskými sekuritizující aktéry (přítel 

vs. nepřítel). Jaká stanoviska obě strany zaujímaly (stejný názor, jiný, dokážou se 

domluvit?) budou předloženy výsledky práce jako desekuritizace nebo sekuritizace 

v určitých situacích a proč D a S vznikly.  Je důležité zjistit, v jakých oblastech se jejich 

názory lišily. Dále jsou zkoumány národní zájmy RF. Pokud se cizí státy vměšují  

do jejích záležitostí a důležitých oblastí, může dané počínání vést k sekuritizaci. Naopak 

vytvoření platformy, v rámci níž mohou zkoumané státy vzniklý problém projednávat, 

může vést k desekuritizaci – tedy možnost zvýšení důvěry mezi aktéry. Vždy je nutná 

ochota vyjednávat.  

Původně bylo navrhnuto, že daná problematika bude zkoumaná ze dvou úrovní 

analýzy – národní a jednotlivce. Místo úrovně jednotlivce se autorka bude zaměřovat na 

systémovou úroveň. V případě Ruska a USA je nutné zahrnout i mezinárodní hledisko, 

neboť oba dva státy se podílí na utváření podoby mezinárodního systému  

a na „zajišťování“ mezinárodní bezpečnosti. Systémová úroveň byla zahrnuta z daných 

důvodů. Za hlavního aktéra národní úrovně je považován stát (Buzan, Wæver, Wilde 

1998: 14-16). Úroveň jednotlivce byla vypuštěna, neboť Medveděv, Putin a Lavrov jsou 

představitelé státu, tedy národní úrovně. Hlavním představitelem ruské zahraniční 

politiky je prezident, za kterým následuje premiér a ministr zahraničních věcí. Každý 

z daných aktérů je v něčem osobitý a jejich politické zkušenosti, schopnosti a vlastnosti, 

obzvláště pokud jde o ruské představitele státu, hrají roli. Medveděv, Putin a Lavrov 

jsou bráni jako hlavní sekuritizující aktéři. Medveděvovi měl být v práci poskytnut 

největší prostor, jelikož Rusko je „super-prezidentský“ režim (Holmes 2005: 101). 

Nicméně počet primárních zdrojů týkajících se jeho osoby byl snížen, aby byla zajištěna 

kvalita, nikoli kvantita. Putin je bezesporu významným aktérem, jelikož patří 

k nejcharismatičtějším osobám v Rusku.  
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Struktura práce 

Práce začíná úvodem, po kterém následují tři hlavní kapitoly. Ty jsou členěny na 

jednotlivé podkapitoly. Druhá kapitola je věnována teoretickému ukotvení práce, které 

primárně vychází z teorie sekuritizace, sekundárně z desekuritizace. Za zmínku stojí 

vývoj daných teorií a pro dokreslení situace i reakce na kritiku. Na konci autorka sama 

teoretizuje.   

V první části třetí kapitoly autorka analyzuje pojetí národní bezpečnosti RF  

a vnímání USA v Rusku. Pro svoji analýzu využívá především Koncepci národní 

bezpečnosti RF
1
 a Strategii národní bezpečnosti do roku 2020

2
. V druhé podkapitole se 

věnuje ruskému diskurzu. Dále v třetí podkapitole rozebírá vztahy mezi USA a Ruskem 

ve zkoumaném období a důležité události a milníky, které jimi zahýbaly. Čtvrtá 

kapitola, empirická, je rozdělena do tří podkapitol, neboť v ruské zahraniční politice 

hraje významnou roli prezident, premiér a ministr zahraničních věcí. Hlavním činitelem 

zahraniční politiky je prezident, proto bude práce primárně zaměřena na jeho projevy  

a výroky, nicméně v Rusku v 21. století se jeví jako důležitá osoba Vladimir Putin. 

Postava ministra zahraničních věcí Lavrova je doplněna pro dokreslení situace. Analýza 

transkriptů a článků je provedena chronologicky, tedy od nejstarších po nejnovější, a tak 

z větší části na sebe přímo nenavazují. Potvrzené či vyvrácené hypotézy a výsledky 

analýzy jsou shrnuty v závěru. Práce je zakončena seznamem použité literatury a zdrojů 

dat. 

Zdroje a data 

V rámci teoretického základu autorka pokládá za nejzásadnější a nejvýznanější 

práce autorů Barry Buzana (Buzan, Wæver, Wilde 1998; 2009), Ola Wævera (Wæver 

1995), Thierry Balzacqa (Balzacq 2005; 2009), Hogera Stritzela (Stritzel 2007) a Matta 

McDonalda (McDonald 2008). Buzan, Wæver a Wilde položili základy teorii 

sekuritizace a desekuritizace. V průběhu času se vracejí s reakcí na kritiku, které musela 

daná teorie na začátku 21. století čelit. Její kritice a vývoji se věnoval Williams 

(Williams 2003), Stritzel (Stritzel 2007) a McDonald (McDonald 2008), který ve své 

                                                 
1
   Президент России: Концепция национальной безопасности Российской Федераци, от 

10 января 2000 г. № 24 
2
 Совет безопасности Российской Федерации: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, Утверждена указом президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. 
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práci řeší vznik bezpečnosti a teorii jako takovou. Z českých autorů nelze opomenout 

Šárku Waisovou (Waisová 2004; 2005), která rozebírá pojem bezpečnost z hlediska její 

proměny a vývoje.  

Celkový počet dat činí 79 a zahrnuje různé články, transkripty a oficiální 

dokumenty, ve kterých se jednotliví ruští představitelé vyjadřují k USA z hlediska 

bezpečnosti a vnímání daného státu. Analýza byla provedena na základě 74 zdrojů dat, 

do kterých se řadí různé rozhovory a projevy Medveděva, Putina a Lavrova. Počet 

zdrojů oficiálních dokumentů se ustálil na pěti: Koncepce národní bezpečnosti RF; 

Strategie národní bezpečnosti do roku 2020; Koncepce zahraniční politiky RF a dvě 

vojenské doktríny, které měly platnost v průběhu zkoumaného období. Původně bylo 

plánováno 100 zdrojů dat. Počet primárních zdrojů dat autorka snížila, neboť bylo 

potřeba zajistit obsahovou kvalitu, nikoli kvantitu. Po obsahové stránce autorka nakonec 

vybrala v případě Medveděva pouze 28 zdrojů dat, v případě Putina 30 zdrojů dat  

a v případě Lavrova 16 zdrojů dat.  

Data byla vybrána následujícím způsobem:  

1a. Z oficiálních webových stránek prezidenta Ruska «Президент России» 

budou nalezeny články zabývající se Ruskem a zároveň USA v jednotlivých 

zkoumaných letech. 

1b. Z nich bylo vybráno 27 případů dotýkajících se přímo dané problematiky 

bezpečnosti RF. Autorka je zanalyzovala a vytvořila shrnutí.  

2a. Dalším zdrojem dat byly webové stránky premiéra Putin. Autorka vyhledala 

články, ve kterých se Putin vyjádřil k USA.   

2b. Znovu byl vybrán pouze určitý vzorek dat, který autorka shrnula. Vzorek 

činil 30 případů.  

3ab. Mezi tři nejvýznamnější aktéry zahraniční politiky patří ministr 

zahraničních věcí. Autorka i v jeho případě nalezla jeho výroky a projevy věnující se 

zkoumané problematice a vybrala 16 případů. Nižší počet zkoumaných a analyzovaných 

dat je způsoben rolí, kterou ministr Lavrov v zahraniční politice oficiálně hrál a hraje 

oproti rolím prezidenta Medveděva a premiéra Putina.  

Dané tři osoby patří ke skupině tzv. “decision makers“ a sekuritizujících aktérů. 

Jejich projevy, výroky, rozhovory jsou hlavními zdrojovými daty. Orientace na data je 

jedna ze silných stránek předkládané práce. Další silná stránka tkví v používání zdrojů 

v angličtině a ruštině.  
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2 TEORETICKÝ RÁMEC 

2.1. Vymezení pojmu bezpečnost 

Na začátek je důležité definovat bezpečnost, přičemž autorka si je vědoma, že 

daná definice může být dosti náročná a nemusí nutně zahrnovat všechny případy. 

Při porovnání chápání pojmu v minulosti a současnosti je vidět patrný rozdíl. Od 

vypořádání pouze s ryze národní bezpečností se současný svět musí vypořádat  

i s lidskou a mezinárodní bezpečností. Její koncept byl v 90. letech rozšířen, nicméně 

proměna může být zaznamenána již od poloviny 80. let. Latinský pojem securitas  

ve skutečnosti znamená bezpečnost, neboli označení stavu nedostatku zájmu a péče. 

Waisová ve své publikaci zmiňuje výklad daného termínu podle Stručného oxfordského 

slovníku: 

„1. situace, kdy je aktér chráněn nebo kdy aktér není vystaven nebezpečí,  

 2. stav bez nejistoty a  

 3. pocit jistoty, stav bez nenaplněných potřeb, strachu a obav“ (Waisová 2005:6;  

     Barnett 2001: 23
3
) 

 Barry Buzan ve svém článku z roku 1991 chápe bezpečnost následujícím 

způsobem:  

„Bezpečnost je brána jako snaha o osvobození se od hrozby a schopnost států  

a společností zachovat jejich nezávislou identitu a jejich funkční integritu proti silám 

změny, které vidí jako nepřátelské. Základem bezpečnosti je přežití, ale přiměřeně také 

zahrnuje značnou řadu obav o podmínkách přežití.“ (Buzan 1991b: 432-433). Identita  

a svrchovanost každého státu po konci bipolárního konfliktu byla velice žádoucí  

a po mnoha desítkách let státy mohly žít bez pocitu bezprostředního ohrožení své 

suverenity a dalších atributů státu. Při porovnání snah o přežití u některých států v 90. 

letech minulého století a v současnosti je vidět obrovský posun, obzvláště na evropském 

kontinentě. Podmínky přežití se změnily a začal být kladen větší důraz na ekonomickou 

a politickou stabilitu státu. Pokud je stát stabilní po ekonomické a politické stránce, 

bezpečnost by tím měla být zajištěna.  

                                                 
3
 Waisová vycházela z práce Barnetta, který daný Slovník zmiňoval. Autorka by ráda poukázala 

na určitou vnitřní rozepři mezi latinským a „oxfordským“ významem. Latinský význam je možný 

chápat spíše negativně, kdežto u výkladu Oxfordského slovníku 1., 2. a zčásti i 3. bod lze 

chápat pozitivně.  
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Dalším autorem zabývajícím se definováním konceptu bezpečnosti je David  

A. Baldwin. Navrhuje několik zásadních otázek, které by měly napomoci jejímu 

definování. Za prvé se ptá: Čí bezpečnost? Jeho druhá otázka se zaměřuje na hodnoty: 

Bezpečnost jakých hodnot? Ve třetí otázce řeší, do jaké míry objekt potřebuje být  

v bezpečí: Kolik bezpečnosti?  Ve čtvrté se zabývá možným ohrožením: Od jakých 

hrozeb? V pátém a šestém bodě si klade otázky, jakými prostředky je možné zajistit 

bezpečnost a za jakou cenu? Nakonec ho zajímá časový úsek: V jakém časovém 

období? V první otázce vychází z Buzanovy práce z roku 1991 (Baldwin 1997: 13-17), 

ve které se Buzan především zaměřuje na referenční objekty, neboli kdo, nebo, co musí 

být v bezpečí. Dále řeší podmínky, které by měla bezpečnost splňovat. Jinými slovy 

řečeno, za jakých podmínek může „bezpečnost“ existovat. V minulosti byl referenčním 

objektem stát. Postupem času a hlavně v průběhu 20. století se počet referenčních 

objektů zvýšil. Začalo se uvažovat o úrovni jednotlivce a úrovni mezinárodního 

systému jako o dalších možných ohrožených objektech. Přičemž stále se vychází 

z úrovně státu, v rámci níž se stát stále bere za primární referenční objekt. Nicméně pro 

komplexnější analýzu je důležité zahrnout všechny tři zmíněné úrovně. Hledání 

referenčních objektů souvisí právě s podmínkami bezpečnosti (Buzan 1991a: 26-27). 

Nevadí, že referenčních objektů je více, ba naopak je výhodnější se zaměřit jak na státy, 

ať už pouze na některé; na většinu; nebo úplně všechny, tak i na jednotlivce (stejný 

výčet jako u států) a v neposlední řadě i na část mezinárodního systému, jeho většinu, 

nebo úplně na celý. Podle Baldwinova názoru: „Výběr závisí na konkrétní výzkumné 

otázce, která má být zodpovězena“ (Baldwin 1997: 13). Autorka souhlasí s daným 

tvrzením, neboť odpovídá na možnou kritiku tradicionalistů. Tradicionalisti odmítají se 

zaměřovat na více referenčních objektů. Chtějí se vyhnout určitému chaosu, který by 

mohl vzniknout při jejich zvýšení (Buzan, B., Wæver, O. Wilde J. de 1998: 10-14).  

Druhá Baldwinova otázka se týká hodnot. Existuje mnoho hodnot vytvářených, 

jak jednotlivci, sociálními skupinami, tak i státy samotnými. Mezi základní hodnoty, 

které by měly být primárně chráněny, patří teritoriální integrita. Výběr hodnot záleží  

na našem vnímání a může se lišit tím, kdo ho vytváří. Dále je nutné rozlišit, co je 

hodnota, kterou musíme chránit a co je již referenční objekt. I v dané otázce záleží na 

výzkumné otázce (Baldwin 1997:13-14)..  

V třetí otázce řeší, kolik je potřeba bezpečnosti. V daném případě jsou 

akademici nejednotní. Někteří (General Jacob L. Devers)
4
 zastává názor, že se 

                                                 
4
 (Brodie 1950:15). 
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bezpečnost nedá dělit. Buď je referenční objekt v bezpečí, nebo není. Jiní (Bernard 

Brodie
5
, Arnold Wolfers

6
) tvrdí, že můžeme bezpečnosti cítit více či méně (Baldwin 

1997: 14). Buzan udává příklad s vařícím a studeným, kdy je možné mít větší spektrum. 

Jinými slovy řečeno, mezi horkou a vlažnou polévkou může být polévka ještě teplá. 

Bezpečnost a svět bere jako absolutní podmínky (Buzan 1991a: 18). V anarchickém 

systému je těžké získat kompletní bezpečnost, neboť snaha o její dosažení může  

ve skutečnosti vést k ohrožení (Tamtéž: 330-331), jak konstatuje koncept bezpečnostního 

dilematu.  

Vzhledem k existenci mnoha zdrojů hrozeb je důležité vymezit danou oblast. 

Baldwin udává příklad s hrozbou komunismu, přičemž nebylo přesně řečeno, o jaké 

hrozby, ať už vojenské, ekonomické, nebo ideologické se jedná. Mezi akademiky proto 

vznikla debata, jak velká může být hrozba a co tvoří její podstatu. V normálním životě 

může být hrozbou přírodní katastrofa nebo šířící se nemoc (Baldwin 1997: 15-16). 

Poslední tři otázky autorka zmiňuje pro doplnění. Prostředků, jak se vypořádat 

s hrozbami může být bezpočet. Náklady spojené se zabezpečením jsou důležité a je 

nutné je neopomíjet. Mnohé státy vynakládají horentní sumy na zbrojení a posílení 

vojenské síly. V akademické sféře se v 90. letech 20. století realisté/neorealisté a jejich 

kritici nezabývali náklady moc do hloubky. Navíc by si aktéři měli uvědomit, jaký 

časový úsek je potřeba na zajištění bezpečnosti či odvrácení hrozby. Příkladem může 

být vztah se sousedy. Z dlouhodobého hlediska je mnohem výhodnější s nimi vycházet, 

než se s nimi pustit do sporu. Někdy se může stát, že krátkodobá a dlouhodobá 

bezpečnostní témata se budou překrývat, a budou tak v rozporu (Tamtéž 16-17).  

Podle Johana Galtunga a Jana Øberga
7
 se dá bezpečnost měřit na základě potřeb, 

které lidé potřebují naplnit. Mezi dané potřeby patří rozvoj, svoboda, identita  

a v neposlední řadě přežití. Nicméně jejich pojetí vychází primárně z individuální 

úrovně. V druhé polovině 90. let začali akademici přemýšlet o dalších možných 

referenčních objektech. Na jednu stranu stát a jeho vojenská síla nebyla analyzována, 

ale probíhala i analýza bezpečnosti mezinárodního prostředí a člověka. Na druhou 

stranu, pokud dojde k rozšíření pole analýzy, může dojít spíše k chaosu, než 

k relevantním výsledkům. Národní bezpečnost byl koncept, který byl do dané doby 

dobře rozpracován. V rozpracování analýzy dalších referenčních objektů byli akademici 

                                                 
5
 (Brodie 1950: 5). 

6
 (Wolfers 1952: 485). 

7
 (Wæver 1995: 48). 
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teprve na začátku, neboť do druhé poloviny 90. let koncepty mezinárodní a lidské 

bezpečnosti neexistovaly (Wæver 1995: 46-48).  

Buzan ve svém prvním vydání knihy People, States and Fear z roku 1983
8
 

nedokázal vybalancovat její název a podnázev. Byl v nich rozpor, neboť řešil problém 

národní bezpečnosti v mezinárodních vztazích. I přesto, že považoval za významné  

i úrovně jednotlivce a mezinárodního systému, úroveň státu byla stále hlavní. Wæver 

zastával názor, že bezpečnost je možné vysvětlit na modelu přesýpacích hodin  

(Obrázek č. 1). Nachází se v jejich středu: „Národní bezpečnost je v podstatě závislá  

na mezinárodní dynamice (obzvláště regionální), ale není to stejné jako vztah mezi 

národní bezpečností a mezinárodní bezpečností.“ ... „Bezpečnost“, jinými slovy řečeno, 

má být zkoumána z úhlu pohledu národní bezpečnosti.“ (Wæver 1995: 49).   

Obrázek č. 1: Model přesýpacích hodin  

 

Zdroj: (Wæver 1995: 50), Volný překlad autorky 

Právě tzv. analytické roviny slouží akademikům k analýze určitého obecného 

subjektu působícího v mezinárodním systému. V průběhu času vzniklo následujících pět 

úrovní analýzy, počínaje od samotného člověka:  

1) Úroveň jedince - jedinec je základním stavebním kamenem každého státu,  

a tudíž je považován za nejnižší analytickou rovinu.  

2) Úroveň podjednotek - mezi podjednotky se řadí různé organizované skupiny 

jedinců, přičemž svojí činností ovlivňují chod jednotky, ve které se nachází. 

Příkladem podjednotek jsou různé lobbistické a byrokratické skupiny.  

3) Úroveň jednotek - jednotky se skládají z různých organizací, podskupin  

a obrovského množství jednotlivců. Jsou schopni, díky své nezávislosti  

a vnitřní jednotě, vystupovat i ve vyšších úrovních analýzy. Z logiky 

vyplývá, že do dané úrovně spadají státy, národy a různé nadnárodní firmy. 

                                                 
8
 (Wæver 1995: 49). 
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4) Úroveň mezinárodních subsystémů - jejich důležitými prvky jsou vzájemná 

závislost, intenzita interakcí a zvláštní charakter. Danou skupinou jednotek 

může být například OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) či OECD 

(Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj).  

5) Úroveň mezinárodního systému - nejvyšší rovina, v rámci níž působí 

vzájemně na sobě závislé jednotky a různá seskupení. V minulosti existovalo 

zároveň hned několik na sobě nezávislých mezinárodních systémů.  

U některých jednotek, podjednotek a subsystémů vyvstává problém, kam je 

zařadit. V některých případech by měly být v rámci podjednotek, ale ony 

svoji činností svoji úroveň přesahují, viz různé nadnárodní firmy, Amnesty 

International nebo Grenpeace (Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de 1998: 

14-16).  

Všechny tři úrovně, zmiňované Wæverem a považovány autorkou za důležité, se 

navzájem ovlivňují a prolínají, nicméně základní úrovní stále zůstával stát. 20. století 

bylo stoletím dvou světových válek, které proběhly v jeho první polovině. Na jeho 

konci z ofenzivní strategie státy přešly k defenzivní a začaly bezpečnost bránit. Podle 

Buzana bezpečnost vychází z vojenské síly a je ovlivněna ekonomickým, politickým, 

societálním a ekologickým faktorem neboli sektory. Autorka přiblíží jednotlivé sektory 

v následující kapitole (Wæver 1995: 51-52). 

Buzan v přepracovaném vydání výše zmiňované knihy People, States and Fear 

teoretizoval, z čeho se stát v abstraktní rovině skládá. Přemýšlel nad přirozeností  

a bezpečností státu. Vytvořil trojúhelníkové schéma, v kterém základnu tvoří fyzický 

základ a instituce. Horní vrchol patří ideje státu. Atributy státu jsou populace, vymezené 

teritorium a suverenita. Populace a teritorium jsou fyzickým základem a instituce se  

na základě určité ideje populaci snaží na daném území vládnout (Buzan 1991a: 65-66). 

Právě idea je tmelícím prvkem, který je pro chod státu zásadní. Stát se může skládat 

z několika národů
9
, které vláda musí  prostřednictvím institucí a ideje tmelit. Buzan 

zmiňuje několik typů států:  

1) národ-stát; 

                                                 
9
 Používá se pojem národní bezpečnost, ale v mnoha případech je míněna státní bezpečnost. 

Jde o slovní hříčku, na kterou je ale potřeba upozornit. Rusko se skládá z mnoha národů, ale 

autorka považuje národní bezpečnost Ruska jako bezpečnost celého státu, tedy všech jeho 

národů. Nutno podotknout, že Rusové rozlišují ve svém jazyce příslušnost ke státu a k etnické 

menšině, k jinému národu – «русские» alias „čistí“ Rusové versus «россияне» neboli Rusové 

ale rozdílné etnicity. Ani čeština, ani angličtina v ruském případě rozdíly nedělá. 



12 

 

2) stát-národ; 

3)  částečně národ-stát a   

4) mnohonárodní stát, který se dále rozděluje na:  

a) federativní stát  

b) imperiální stát.  

Autorku zajímá druhý a čtvrtý bod, neboť USA představuje „stát-národ“ a Rusko 

se dá zařadit jako aspiraci k federativnímu státu. Za cara a během sovětského období 

bylo i imperiálním státem. Národ je důležitou součástí státu při tvoření ideje. Dá se říci, 

že silná idea bývá mnohdy důležitější než instituce a celkově je těžší zničit nějakou 

ideu, než zničit instituce (Buzan 1991a: 69-82; 88). Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo  

a teritorium existuje a existovat bude, jedná se o nejjednodušší článek trojúhelníku při 

analýze objektů bezpečnosti (Buzan 1991a: 90-91). 

Většinou stát, respektive představitelé státu určují, co nebo kdo se nachází 

v nebezpečí. Wæver chápe bezpečnost jako tzv. „řečový akt“, a proto používá teorii 

jazyka. Pouhým vyslovením slov vytváříme realitu, včetně slov bezpečnost, hrozba, atd. 

Vnímá rozdíl mezi bezpečností a nebezpečím. V případě nebezpečí existuje 

bezpečnostní problém, na který ale není žádná odezva. Naopak v případě bezpečnosti 

aktéři reagují na danou situaci. Hlavními aktéry v institucionální sféře při vytváření 

bezpečnosti jsou elity, které působí na určitém území. Někdy je nutné bezpečnost 

přestat vnímat jako positivní fenomén. Navíc bezpečnost a nebezpečí nemůžeme 

považovat za dva vzájemně opačné termíny. Wæver mimo jiné nesouhlasí 

s maximalizováním bezpečnosti, neboť není možné, aby se všichni cítili v bezpečí. 

Poukazuje na množství literatury zabývající se sekuritizací a na nedostatek literatury 

zaměřující se na desekuritizaci (Wæver 1995: 54-57), neboť je zastáncem 

desekuritizace, během níž se sekuritizované téma dostává z bezpečnostního hledáčku, 

protože hrozba buď ustala, nebo sekuritizující aktér ji již neshledává za aktuální. 

(Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de 1998: 13). 

2.2. Kodaňská škola a teorie (de)sekuritizace 

Konec bipolárního konfliktu znamenal předěl v novodobých dějinách lidstva. 

Stát přestával být pokládán za jediného aktéra mezinárodního systému. Vzrůstající vliv 

různých nevládních organizací, korporací a v neposlední řadě i různých národně 

osvobozeneckých hnutí či skupin měl dopad na podobu mezinárodního systému.  

Na dané změny zareagovala tzv. Kodaňská škola v čele s Barry Buzanem, Ola Waever   

a Wildem. Přišla s rozšířeným a prohloubeným konceptem bezpečnosti. Nicméně již 
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v průběhu 70. a 80. let akademici a politici mluvili o událostech v ekonomické, 

environmentální sféře a v mezinárodním systému, které začaly měnit vnímání termínu 

bezpečnosti. K hlavní změně v teoretizování došlo až v průběhu 90. let, jelikož po 

rozpadu Sovětského svazu vyšly problémy v daných a i dalších sférách na povrch. 

Někteří akademici se obávali roztříštěnosti termínu bezpečnost. Jaké všechny oblasti by 

měl v sobě zahrnovat a co už by pro koherentnost bylo příliš. Buzan a jeho kolegové 

pracují mimo jiné i s různými druhy sektorů. Sektory jsou oblasti, ve kterých probíhají 

různé interakce a existují rozdílné vztahy. Základem u všech referenčních objektů je 

přežití. Zdroje a jejich podstata se budou v jednotlivých oblastech odlišovat.  

(Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de 1998: 38-39) Dále v rámci řečového aktu budou 

aktéři v jednotlivých sektorech používat rozdílnou rétoriku a volit jiná slova za účelem 

úspěšné sekuritizace. V průběhu času se hlavní rozhodující subjekt může měnit, a proto 

se Buzan a spol. zaměřují na proces snahy aktérů o její dovršení. Některé věci nebo 

události lidé považují za ohrožení a na základě daného vnímání může docházet k jejímu 

urychlení. (Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de 1998: 44-45). K původnímu 

vojenskému sektoru, se kterým souvisí násilné vztahy mezi aktéry, přibyly další. 

Ekonomika je s vojenstvím úzce spojená. Pokud stát bude ekonomicky prosperovat, 

může si dovolit vydávat vyšší výdaje na zbrojení, aniž by se příliš zadlužoval. Politický 

sektor se zabývá stabilitou státního aparátu, typem vládnutí a vztahem autority. Stabilní 

státní moc a dostatečná životní úroveň obyvatelstva vyplývá opět z ekonomického 

blahobytu. Společenský sektor je spjat s kolektivní identitou, kulturou, se zvyky  

a s formami jazyka. Environmentální sektor řeší otázky udržitelnosti trvalého rozvoje  

a ochranu životního prostředí. Mezi sektory dochází k vzájemným interakcím. Právě 

sektorový přístup pomáhá akademikům během analýzy redukovat množství aktivních 

proměnných. Celek nejdříve rozloží na několik částí, které jednotlivě prozkoumá, opět 

je spojí do jednoho celku a zkoumá jejich vzájemné vztahy (Buzan, B., Wæver, O. and 

Wilde J. de 1998: 9-12; 16-18).  

Buzan sice původně byl realista, ale postupem času se nechal inspirovat i jinými 

teoriemi. Z daných autorů k sociálnímu konstruktivismu inklinuje Wæver. Pokládá 

bezpečnost za sociálně konstruovanou. Politici, kteří často vytváří bezpečnost, jsou 

součástí společnosti a součástí sociálních vztahů. Bezpečnost je proto chápána též jako 

politická konstrukce. Kromě politiků jako aktérů, kteří vstupují do sekuritizačního 

procesu na začátku, existují různí aktéři v jednotlivých sektorech. Aktéři upozorňují  

na hrozbu, před kterou stojí referenční objekty. Do procesu sekuritizace mohou často 

zasahovat tzv. funkcionální aktéři, kteří jsou na pozadí celého procesu a nepřímo 
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způsobují dopad na danou problematiku. Příkladem může být firma, jejíž činnost se 

odráží na kvalitě životního prostředí, nicméně sama o sobě není ohrožena a ani se 

nestaví do pozice aktéra. Pouze aktéři z politizovaného tématu mohou dokázat udělat 

téma sekuritizované. Problematická by byla situace, kdyby se rozhodli sekuritizovat  

v podstatě jakýkoli objekt. Docházelo by tak k velkému rozšíření a možná i přílišnému 

rozvolnění výzkumu. V praxi se stává, že aktéři mohou některé objekty sekuritizovat 

snadněji než jiné. Dané objekty většinou bývají státy, národy a dokonce  

i Huntingtonovy civilizace. Tvoří tak kolektivní tělesa, která k sobě spojuje určitá 

identita v podobě cítění "my", i přestože se nachází v konkurenčním prostředí. Podle 

Buzana a spol. je stále nejdůležitějším referenčním objektem stát (Buzan, B., Wæver, O.  

a Wilde J. de 1998:47-50). 

Sekuritizace je intersubjektivní jev, neboť je determinována aktérovým vlastním 

vnímáním okolí a vlastními zkušenostmi. Objektivní vnímání bezpečnosti v sobě skrývá 

existenci hrozby (Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de 1998:35; 41). „Z pohledu teorie 

jazyka by proces sekuritizace spadal do kategorie řečových aktů. Jeho význam 

nespočívá v tom, že označuje [v semiotickém smyslu - pozn. překl.] nějakou skutečnější 

událost. Již sama diskurzivní výpověď je tímto aktem. Něco se děje díky tomu, že 

někdo něco řekne ..." (Tamtéž: 37). To však neznamená, že při pouhém vyslovení 

pojmu bezpečnost, se hned jedná o bezpečnostní problém (Tamtéž: 38). Diskurz je 

neméně důležitým faktorem, neboť se jedná o sekuritizační krok či pohyb. Pouze  

v případě plnohodnotné argumentace existenční hrozby a její akceptace publikem 

dochází k vytvoření bezpečnostního problému. Bez dané akceptace se jedná o pouhý 

sekuritizační pohyb (Tamtéž: 35-36). 

„Sekuritizaci (securitization) lze tedy považovat za radikálnější verzi politizace. 

Z hlediska teorie může být jakékoli veřejné téma umístěno na škálu sahající  

od depolitizovaného (stát s ním nemá nic dočinění a ani žádným jiným způsobem se 

z něj nestává předmět veřejných debat a veřejného rozhodování) přes politizované (téma 

se stává součástí veřejné politiky, což ve svém důsledku vyžaduje vládní zásah 

v podobě oficiálního rozhodnutí a alokace zdrojů, řidčeji pak jinou formu 

celospolečenské aktivity) k sekuritizovanému (téma je chápáno jako existenční hrozba, 

jež si žádá mimořádná opatření a ospravedlňuje konání vybočující ze standardních 

mantinelů politických procedur)“ (Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de 1998: 34). 

Některá témata se v různých státech mohou nacházet na dané škále v jiném bodě.   

V Nizozemí se potýkají se vzrůstající hladinou moře, a tudíž budou daný přírodní jev 

považovat za existenční hrozbu. V jiných přímořských státech bude dané téma 
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depolitizované, v jiných již politizované. Navíc v průběhu času se daný jev může 

posouvat na zmíněné škále. V původním vojensko-politickém diskurzu byl stát donucen 

při objevení existenčních hrozeb použit mimořádné prostředky na jejich odstranění. 

Mezi mimořádná opatření lze zařadit využití síly společnosti pro dosažení konkrétního 

cíle, různé ad hoc zdanění, zvláštní forma branné povinnosti, nebo utajené jednání.  

Za úspěšnou sekurituzaci lze považovat takový proces, v němž společnost neboli 

publikum je ochotno tolerovat použití mimořádných opatření za účelem odstranění 

existenční hrozby (Tamtéž: 34-35). V takovém případě vyvstává otázka zneužitelnosti 

využití mimořádných opatření, protože jak následující úryvek ukazuje, ne vždy jde  

o existenci hrozby jako takové. „Bezpečnost" tedy představuje autoreferenční druh 

jednání, protože právě prostřednictvím tohoto jednání se z daného tématu stává 

bezpečnostní problém - nikoliv nutně proto, že určitá existenční hrozba skutečně 

existuje, nýbrž proto, že téma je jako takový typ hrozby prezentováno." (Tamtéž: 31-32; 

35). Podle Buzana „Percepce ovlivňuje nejen, jaké věci jsou chápány jako fakta, ale  

i jaký význam tyto „fakty“ mají v bezpečnostní analýze. Obsahuje dva prvky, které jsou 

stejné jak pro jednotlivce, tak pro státy: percepce se mění v závislosti na vnějším 

umístění pozorovatele a na jeho vnitřním charakteru. Poziční perspektiva se mění 

s časem a prostorem.“ (Buzan 1991a: 343). V současnosti stát není již jediný referenční 

objekt, který je nutné zabezpečit. V jiném případě stát není již jediným sekuritizujícím 

aktérem.  

2.3. Kritika původního pojetí (de)sekuritizace 

Od vydání knihy Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu do začátku výzkumného 

období uběhlo sice jen 10 let, během nichž se nicméně v mezinárodním systému  

a i v rámci jednotlivých zkoumaných států přihodilo mnohé, a tak i kritici sekuritizace 

na dané změny zareagovali možnou změnou zaměření dané teorie. Mezi její kritiky patří 

McSweeny, Eriksson a v neposlední řadě i Andrew Moravscik.
10

 Erikson sekuritizaci 
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 Podrobněji o dané problematice v pracích autorů: McSweeny, B. (1996): Identity and 

Security: Buzan and the Copenhagen School. Review of International Studies 22(1), s. 81–93.; 

McSweeny, B. (1999): Security, Identity and Interests. Cambridge: Cambridge University 

Press.;  Erikson, J. (1999): Observers or Advocates?: On the Political Role of Security Analysts. 

Cooperation and Conflict 34(3), s. 311–333.; Knudsen, O. F. (2001): Post-Copenhagen Security 

Studies: Desecuritizing Securitization. Security Dialogue 33(2), s. 355–368.; Moravscik, A. 

(1999): Is Something Rotten in the State of Denmark: Constructivism and European Integration. 

Journal of European Public Policy 6(4), s. 669–681. 
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považuje za morálně nevyrovnanou a jeho kritika směřuje na politiky, kteří se chovají 

nezodpovědně. McSweeny označuje sekuritizaci za „sociologicky neudržitelnou“. Dále 

se zabývá societální bezpečností a její vlastní identitou, kterou je potřeba chránit. 

Sociální skupiny chápou rozdílně sociální identitu a to může mít za následek jejich 

netoleranci vůči sobě navzájem a možné konflikty. Slova „společnost“ a „identita“ 

mohou být „analyticky neudržitelné a politicky nebezpečné.“ (Williams 2003: 512; 

519). V některých případech může mít společnost několik identit, které ale zároveň 

nejsou v rozporu. Příkladem mohou být obyvatelé Německa. Mohou se cítit Bavory, 

Němci a zároveň i Evropany (Waisová 2004: 82). 

Další kritika sekuritizace směřuje směrem k etické stránce. Která témata mohou 

být sekuritizována a co už je příliš? Williams souhlasí s tvrzením Eriksona, že politici 

jsou nezodpovědní a laxně hodnotí výroky jako nepřátelství, pohotovost a hrozba 

(Williams 2003: 521). Balzacq klade důraz na tři faktory ovlivňující sekuritizaci. Mezi 

dané faktory patří sekuritizující aktér
11

  (“political agency“), kontext a v neposlední řadě 

publikum. Bez přijmutí hrozby publikem nedochází k sekuritizaci, nicméně ne jen 

publikum, ale i souvislosti a situace, ve kterých se aktéři a objekty nachází, ovlivňují 

výsledek. Autor dále nesouhlasí s tvrzením, že bezpečnost je “speech act“. Aktéři 

potřebují využívat diskurzivních technik, které jim napomohou k tomu, aby publikum 

hrozbu přijalo za svojí. Každá strana disponuje jiným rozsahem moci. Většinou aktér je 

ten, kdo využívá svého vlivu na publikum. Proto upozorňuje na důležitost okolního 

prostředí, ve kterém se aktéři pohybují a musí se dle předem stanovených, mnohdy 

nepsaných, pravidel chovat. Dále navrhuje brát sekuritizaci nad normativní rámec  

a na bezpečnost pohlíží jako na pragmatický akt (Balzacq 2005: 172-174; 185). 

V později vydaném článku se Balzacq pokusil o spojení “speech act“ s pragmatismem. 

“Speech act“ se nachází ve filozofické rovině, zatímco pragmatismus se pohybuje 

v sociologické rovině (Balzacq 2009: 9). Jeho kritika směřuje právě na danou 

filozofickou rovinu, která je podle něj málo specifikovaná. Je potřeba její specifikace, 

aby mohlo dojít k nalezení dopadů používání “speech act“. Balzacq zmiňuje  

i Austinovo dělení řečových aktů. Základní je tzv. lokuční akt, při kterém mluvčí něco 

sděluje s určitým odkazem a smyslem. Druhý, ilokuční akt znamená, že mluvčí určitým 

způsobem naléhá na adresáta. Samotný výrok obsahuje akci. Třetí, tzv. perlokuční akt 

vytváří už samotnou akci se všemi důsledky (Balzacq 2005: 174). „Waever považuje 

bezpečnost za perlokuční akt, neboť aktér realitu vytváří“ (Waisová 2005: 94).  Podle 
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Balzacqa „... neexistuje bezpečnostní problém. V jazykové hře je však vytvářen. Proto, 

jaké problémy existují, výhradně závisí na tom, jak je jazykově líčíme. Toto však není 

vždy pravda. Za prvé, jazyk nevytváří skutečnost; v nejlepším případě vytváří naše 

vnímání o ní. Navíc, to není ani teoreticky užitečné, ani empiricky věrohodné, že to, co 

říkáme o problému, by determinovalo jeho podstatu.“ (Balzacq 2005: 181).  

Stritzel poukazuje na důležitost diskurzivního kontextu, který v sobě skrývá text, 

kontext a v neposlední řadě i poziční moc. Zabývá se i problematikou vztahu agent-

struktura, v níž se obě dvě strany navzájem ovlivňují a jedna vytváří druhou. Agentovo 

chování je podmíněno podobou struktury, avšak struktura je zároveň vytvářena 

jednotlivými kroky, které agenti v rámci struktury provádí. Autorka chápe v daném 

vztahu aktéra jako agenta a diskurzivní kontext jako strukturu. Stritzel řadí text, kontext 

a aktéra mezi tzv. vrstvy. Kontext dále rozděluje na socio-politický a socio-lingvistický. 

V socio-politickém kontextu aktéři disponují poziční mocí, která jim dovoluje vytvářet 

význam. Aktéři se však stále pohybují ve struktuře. Socio-lingvistický kontext popisuje 

pravidla, která souvisí s lingvistickým aktem. Koncept textu (hrozby) oproti “speech 

act“ považuje autor za komplexnější, neboť text přesahuje svou dobu a může mít 

nějakou vypovídající platnost i do budoucna. “Speech“ je proveden jen jednou. (Stritzel 

2007: 368- 374). „Navíc, oproti Kodaňské škole, význam textu hrozby není dán (pod 

pojmem bezpečnosti jako výjimečnosti), ale generován – často jako výsledek 

dynamického sociálního procesu.“ (Stritzel 2007: 370-371). 

Na následujícím obrázku je vidět schéma, které vizuálně ukazuje, jak jednotlivé 

faktory ovlivňují sekuritizaci  

Obrázek č. 2: Rámec sekuritizace 

 

Zdroj: (Stritzel 2007: 371), Volný překlad autorky 



18 

 

Další kritika je vedena ve směru chabé specifikace některých procesů  

a problematiky. Rovněž zmiňuje publikum a přiklání se k potřebě definovat i podmínky, 

které sekuritizaci usnadňují. Podle názoru McDonalda je nutné se zaměřit na formu  

a povahu aktu a na kontext. V rámci formy aktu vytýká přílišnému zaměření se pouze  

na hlavní aktéry, přičemž se opomíjí další možní hráči jako materiální praxe a obrázky. 

V případě povahy aktu upozorňuje na skutečnost, že bezpečnost se nachází v určitém 

kontextu, ve kterém ji aktéři definují, a proto je potřeba nepovažovat akt pouze  

za vytváření hrozby. Ohledně kontextu upozorňuje na danou situaci, ve které bylo téma 

sekuritizováno bez ohledu na pozdější průběh a rozdílné prohlášení. Je důležité se 

zaměřit i na historický a sociální kontext. McDonald se mimo jiné zaobírá  

i problematikou desekuritizace  (McDonald 2008: 564; 566; 580). Podle autorky v 21. 

století i pouhých 14 let
12

 znamená posun v mezinárodním systému. Změna, protože ... 

se v mezinárodním systému stalo mnoho událostí, které ho posunuly o kus dál. Žijeme 

v globalizaci, která urychlila vývoj hned v několika oblastech (hospodářské krize, 

terorismus, atd.). 

Michael C. Williams v rámci bezpečnosti poukazuje na významnou roli médií  

a obrázků. Média se dají rozdělit na tiskařská, řečová, elektronická a dokonce  

tzv. „hypermedia“. Publikum přijímá informace z televizních zpráv, novin, časopisů  

a internetu, přičemž sekuritizaci mohou usnadnit nejen vybraná slova, ale i obrázky. 

Vhodně vybrané obrazy a videa vyvolávají v divákovi/publiku emoce, které mohou 

aktéři využít za účelem použití mimořádných prostředků. Příkladem mohou být fotky  

a videa pořízená 11. září 2001 (Williams 2003: 524-528).  McDonald též mluví  

o médiích a umělcích jako o sekuritizujících aktérech. Upozorňuje na fakt, že obrázky 

do značné míry neposkytují jasný význam a každý je může pochopit jiným způsobem. 

Je proto možné je spíše chápat jako tzv. „sekuritizační krok“  

(McDonald 2008: 569-570). Napomohly k úspěšné sekuritizaci islámského světa  

a terorismu. V současnosti výzkumníci musí zahrnout do svých analýz další nově 

vzniklé hráče/aktéry. V případě bezpečnostního tématu jsou danými hráči média. 

Vyvstávají otázky: 1) jak budou do budoucna schopna ovlivňovat světové dění  

(Williams 2003: 524-528), 2) a jestli mohou být označena za určitý typ funcionálních 

aktérů. Další autor Dauber mimo jiné upozorňuje na kvalitu výzkumných prací, pokud 

se nebudou výzkumníci zaměřovat i na analýzu médií: „... je to často ten případ, kdy se 

rétorik ve zvyšujícím se mediálně nasyceném prostředí zaměřuje na lingvistické texty, 
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na samotná slova, ignorujíce vizuální obraz, a tím vytváří méně a méně uspokojivou 

práci." (Dauber 2001: 2009).  

V současném mezinárodním systému existují tzv. „bezpečnostní společenství“, 

která jsou založena na vzájemném sdílení hodnot, idejí, a potažmo identit. Podle Buzana 

a Wævera byla vytvořena silnými státy v centru tzv. zralá anarchie, ve které státy 

v rámci daných společenství již dokážou řešit spory mírovou cestou  

(Waisová 2004: 71). Wendt rozděluje anarchii na tři typy: 1. hobbesovká
13

;  

2. lockeovská
14

 a 3. kantovská.
15

 V souvislosti s vnímáním druhého aktéra Waisová 

udává příklad USA, VB a Severní Koreje s jejich jaderným arzenálem. V případě 

zvyšování počtu jaderných zbraní na straně VB, by USA daný krok nepovažovaly za 

hrozbu. Nicméně v případě Severní Koreje by mohlo dojít až k sekuritizaci. Hlavní 

rozdíl spočívá ve vztahu a chování, jaké dané státy mají vůči USA. Podle toho pak USA 

vnímají stupeň ohrožení (Waisová  2005: 79-80; pozn. 79). Pojem bezpečnost je daný, 

zatímco pojem hrozba a jeho vazba s referenčním objektem je vytvořená  

(Ciutǎ 2009: 308). 

Další kritika míří na normativní, epistemologickou a konceptuální základnu.              

Z normativního hlediska je sekuritizace chápána buď jako výtvor protikladů ve vztahu 

sekuritizace-desekuritizace, nebo tím, jak se stále koncept proměňuje na základě praxe. 

V epistelomogické rovině jsou důležité praktické kontexty, v nichž jsou aktéři 

definováni, a za určitých podmínek je jim dána možnost promlouvat k publiku. 

V některých případech však nikoli. A poslední konceptuální kritika se zabývá 

strukturou, způsobem používání “speech act“ a řeší otázku sociální identity  

(Tamtéž: 302-303).  

Jako jiní autoři, zmiňovaní výše, se Ciutǎ zabývá problematikou kontextu, neboť 

hermeneutický pohled na bezpečnost umožňuje zahrnout jak význam bezpečnosti 

v kontextu, tak i pohled výzkumníků na problematiku. Podle jeho názoru: „definice 

bezpečnosti je záležitostí kontextu.“, přičemž do hry ještě vstupuje proměna chápání 

bezpečnosti v čase a na základě praxe. Předkládá proto několik pojmů, kterými se mají 

výzkumníci zabývat. K referenčním objektům, sekuritizujícím aktérům a hrozbám 

přidává význam bezpečnosti a její praxi. Ve všech pěti bodech mluví o konstrukci 

                                                 
13

 Státy jsou vůči sobě nepřítel: nepříteli, alias člověk člověku vlkem. 
14

 Státy spolu soupeří, ale je vidět posun od nevraživého nepřátelství k vřelejším vztahům. 

Navzájem respektují svoji existenci v soutěživém prostředí.  
15

 Státy spolu již nesoupeří. Jejich vztahy jsou založeny na přátelství, sdílených hodnotách a 

pravidlech. 
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daných objektů. Konstrukci referenčních objektů ukazuje na příkladu societální 

bezpečnosti, neboť v rozdílných kontextech je identita vytvářena jiným způsobem. 

Ohledně sekuritizujících aktérů zmiňuje jejich rozdílnou moc ve vytvoření úspěšné 

sekuritizace I v daném případě je důležitý kontext, ve kterém jsou tito aktéři vytvářeni. 

Mezi původními aktéry, politickými elitami, se objevili další. Média se v současnosti 

staví do dané role. I sami akademici nebo občanská společnost sebe může považovat  

za sekuritizujího akéra. Z hlediska hrozeb je důležité vzít v potaz aktérovu minulou 

zkušenost s hrozbami, vytvořené báchorky a v neposlední řadě i identity. I v rámci 

významu bezpečnosti je důležité se zaměřit na aktéra a vytvoření různých typů daného 

významu, neboť determinují jeho interakce. Praxe neboli opatření se zaměřuje na 

„zkoumání logiky interakcí, na kritéria racionality, na normativní struktury, ...“ 

(Tamtéž: 303-304; 317-318). 

2.4. Změna konceptu sekuritizace 

Nejen jiní akademici, ale i Buzan a Wæver se snažili přizpůsobit teorii 

aktuálnímu dění v mezinárodním systému a na národní úrovni. Začali hovořit o tzv. 

makrosekurutizaci, v rámci níž se mluví o prostoru mezi systémovou a střední úrovní. 

V obou případech probíhají jiné typy interakcí a vazeb. Makrosekuritizace by měla být 

chápána jako sekuritizace probíhající na vyšší úrovni s dopadem na jiné sekuritizace na 

nižších úrovních. Jejím příkladem je Studená válka, během níž lidé, prostřednictvím 

dvou ideologií, uvrhly svět do hry s nulovým součtem. Představitelé obou dvou států 

pokládali ten druhý stát za hrozbu a v dané době publikum sekuritizující pohyby aktérů 

přijímalo, a tak úspěšné sekuritizace proběhly na obou dvou stranách. Vytvořily se dva 

bloky – Západní a Východní, jejíž představitelé viděli jen svoji vlastní pravdu a pojetí 

hry s nulovým součtem. Oba dva státy, nezávisle na své ideologii, považovaly  

za hrozbu stejný instrument -  jaderné zbraně, a tím mohlo dojít k makrosekuritizaci. 

Obě dvě strany si byly vědomy síly jaderných zbraní a při jejich použití možných 

následků, proto vytvořily mezinárodní režim, který se zabývá problematikou šíření 

jaderných zbraní. Dalším příkladem makrosekuritizace je jejich samotná rivalita během 

Studené války a současná válka proti terorismu (Buzan, Wæver, 2009: 253; 257-258; 

269-270; 272). 

V dalším článku Wæver považuje ne jen politiky, ale i akademiky, bezpečnostní 

analytiky a vědce mezinárodních vztahů za aktéry, kteří se podílejí na podobě politiky. 

Svými pracemi a teoriemi tvoří samotnou politiku. Dané práce již nepopisují jen 

samotnou realitu, ony mají tu schopnost realitu vytvářet. Samozřejmě záleží, co je 
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napsáno, kým je napsáno a jakým způsobem. Teorie sekuritizace se neustále vyvíjí na 

základě skutečných událostí. V současnosti i sám Wæver považuje publikum za její 

velmi důležitý element. Autor se mimo jiné věnuje i teorii desekuritizace. Ne v každém 

případě je potřeba se snažit o desekuritizaci. Některé situace dokonce vyžadují 

sekuritizaci. Teorie a praxe bývají odlišné, proto se desekuritizace často používá 

v abstraktní rovině (Wæver 2011: 467-470). 

2.5. Teoretické uchopení práce 

S ohledem na termín bezpečnost autorka vychází z Wæverova předpokladu, že 

bezpečnost je tzv. “speech act“, neboli „řečový akt“. Bezpečnost je na jedné straně 

pouhým vyřčeným pojmem a na druhé straně je to pocit (vnímání). Danému pojmu 

vtiskávají význam různí aktéři – od státních představitelů, po zástupce mezinárodních 

organizací a různých skupin, akademici svými pracemi, až po významné jedince jako 

například papež a dalajlama. Nutno podotknout, že v současném světě nehraje roli 

pouze vyřčený výrok, ale i podoba, v jaké jsou výroky uchovány. Aby sekuritizace byla 

úspěšná, musí hrozbu přijmout publikum. Sekuritizující aktér prostřednictvím médií 

sdělí publiku jen část informací, které v publiku vyvolají pocit nebezpečí. Na základě 

toho může sekuritizující aktér přistoupit k použití mimořádných opatření. Jenže 

publikum nemusí získat všechny potřebné informace, aby se mohlo objektivně 

rozhodnout. Autorka souhlasí s Balzacqem a Williamsem, že publikum je důležité. 

Úspěšná sekuritizace stojí a padá na konečném projevu publika. Rozhoduje o budoucím 

vývoji státu, potažmo mezinárodním systému. Publikum by proto mělo mít 

zodpovědnost si přijímané informace ověřovat a ne jen slepě věřit všemu, co který aktér 

řekne či udělá. Některé informace jsou bohužel stěží ověřitelné. Též záleží na tom, 

odkud a od koho informace publikum přijímá. To ovlivňuje jeho pohled na dané téma. 

Média mohou směřovat daný pohled určitým směrem, aby došlo k sekuritizaci, nebo 

naopak k desekuritizaci. Ale častěji dochází k sekuritizaci témat. Média často vybírají 

témata, o kterých se veřejnost dozví. V některých případech získané informace mohou 

ve veřejnosti vyvolat pocit nebezpečí, nebo může dojít k vytvoření určité identity.
16

 

                                                 
16

 Příkladem může být EU. Jak často a jakým způsobem a v jaké formě slyšíme o EU, tak ji jako 

Češi i vnímáme. Pokud se chce vytvořit silná identita, je potřeba ukazovat, proč je daná entita 

pro nás důležitá. Ruským představitelům se vytvoření dané identity s vlastním státem a jeho 

privilegovaným postavením docela daří. Rusové se považují za tzv. spasitele rusky mluvících, 

apod. 
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V některých státech jsou média a politické elity úzce spojeny, ba dokonce propojeny. 

Samotné Rusko může být příkladem. 

Nejen přijímané informace, ale i vyvolané emoce dokážou ovlivnit lidský 

úsudek. Autorka se ptá, jak silný účinek budou mít ty samá napsaná slova, v jednom 

případě přečtená publikem a v druhém případě vyřčená aktérem před publikem. Autorka 

zastává názor, že v druhém případě může
17

 být dopad na publikum působivější,  

a tak může dojít snadněji k sekuritizaci. Nicméně vždy bude hrát roli, kdo je daný aktér 

a jaké má rétorické a argumentační schopnosti. V současném 21. století může být, ne 

jen text, ale i “speech“ zaznamenán
18

 a zkoumán později. I nadále mohou obrázky  

a kladený důraz na určitá slova v mluveném projevu vyvolávat v lidech emoce po určité 

době, a může tak dojít k opětovné sekuritizaci problému. V současném světě je velmi 

důležité volit správná slova, protože slova mají ohromnou sílu realitu vytvářet. A záleží 

na aktérovi, jaká slova volí a jakým způsobem informace předává. Toto určuje 

výsledek.  

Stát disponuje pouze několika atributy jako obyvatelstvo, předem dané hranice, 

funkční vláda atd. Je však sociálním konstruktem a ve skutečnosti stát jsou lidé, v rámci 

něhož určitá skupinka lidí rozhoduje o většině. Základem není stát, ale člověk,  

od kterého pojem bezpečnost odchází s určitým významem a vrací se mu v určitém 

pocitu. Vždyť si člověk stát i bezpečnost sám vytvořil. Můžeme žít do takové míry  

v bezpečném prostředí, do jaké si ho vytvoříme. To, jak stát působí navenek, je 

důsledek toho, jakou povahu mají jeho obyvatelé. Stát je zrcadlem svých občanů. 

Hrozba je ve skutečnosti povaha jednotlivých států a národů, neboť určuje, jak druhé 

státy či národy budou ostatní vnímat. Nachází se v začarovaném kruhu, ve kterém 

člověk něco nastaví a to jakým způsobem to nastavil, se mu zas nějakým způsobem 

vrátí, ať už v negativní nebo pozitivní rovině. Jakou člověk/aktér zvolí politiku, 

ovlivňuje obyvatelstvo, stát i mezinárodní systém. 

Podle Buzana a jeho kolegů existuje pět sektorů. Práce se bude pohybovat 

v následujících sektorech, neboť se nejvíce vzájemné ovlivňují, ba dokonce jsou na sobě 

závislé: politický, vojenský a ekonomický. Pokud se objeví nebezpečí ve vojenském 

sektoru, dané nebezpečí má dopad i na politický i ekonomický sektor. A samozřejmě  

i naopak. Pokud bude ekonomika státu slabá, otázka kolik moci budou mít politici  

                                                 
17

 O jak velký dopad se bude jednat, bude záležet na schopnostech a dovednostech 

jednotlivých aktérů upoutat publikum. Bude záležet, jaké tempo a důraz na určitá slova aktér 

zvolí.  
18

 Například prostřednictvím kamery.  
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ve svých rukách a jak bude silná armáda státu či jak bude stát vojensky připraven. Je 

nutné ještě poznamenat, že i sektor societální hraje roli, ale v předkládané práci jsou 

zkoumány sektory výše zmiňované. Autorka enviromentální sektor též v práci 

reflektovat nebude. V konečném důsledku by se totiž mohlo jednat o existenční hrozbu 

pro celé lidstvo. Životní prostředí by spíše měla být hodnota, kterou se snaží lidstvo 

společnými silami chránit. Podle autorky je hodnota něco, co bychom měli všeobecně 

z podstaty věci chránit. Obdobně přistupuje i ke zdraví, které považuje za hodnotu.  

Ze sovětských dob jsou Rusové zvyklí používat v rámci své země propagandu  

za účelem dosažení svého zájmu. Vzhledem k tomuto faktu a celkové podobě ruského 

diskurzu se autorka primárně zaměřuje na tzv. “speech acts“, neboli „řečové akty“ 

Dminitrije Medvedeva, Vladimira Putina a v neposlední řadě i ministra zahraničních 

věcí Sergeje Lavrova. Autorka pracuje s úrovní jednotek. Stát pokládá za základní 

referenční objekt, a proto se bude primárně zabývat národní bezpečností Ruské 

federace. Představitelé státu jsou prezident Dmitrij Medvedev, premiér Vladimir Putin  

a ministra zahraničních věcí Sergej Lavrov. Ruský diskurz je velmi důležitý  

a specifický v případě sekuritizace, neboť vychází již z dávných dob a identity 

sovětského/ruského státu. Úroveň systému je zařazena z důvodu bývalé i současné role 

obou zkoumaných států a dopadu jejich chování na podobu mezinárodního systému. 

Kromě národní bezpečnosti proto bude brán zřetel i na mezinárodní bezpečnost a jak 

její ohrožení Spojenými státy americkými vnímá Rusko. Z národního hlediska Rusko 

nemuselo být USA přímo ohroženo. Stačilo, aby se USA vměšovaly do záležitostí 

regionu bývalého Sovětského svazu či do tzv. „blízkého zahraničí“ a RF dané americké 

akce a chování mohla chápat jako ohrožení svých zájmů a ohrožení početných místních 

ruských komunit. Američané kritizovali Rusy za porušování lidských práv a manipulaci 

s volbami a jejich výsledky. I pouhou kritiku mohou ruští představitelé považovat  

za určitý útok proti svému státu. Pokud je národní bezpečnost v ruském případě chápána 

jako přežití státu, autorka se tedy domnívá, že Rusko je natolik silné ve své slabosti, 

z vnějšího hlediska, že muselo a musí přežít. USA by nebyly schopny Rusko zničit. Je 

možné, že by se RF dokázala zničit sama svými vnitřními procesy. Rusko jako stát 

může být USA ohrožen, ale též mezinárodní systém. Ba dokonce USA a RF mohou být 

samy o sobě hrozbou pro mezinárodní systém. Určitá akce provedená USA může RF 

považovat jako ohrožení ne jen sebe sama, ale i mezinárodní stability, tudíž 

mezinárodní bezpečnost a úroveň mezinárodního systému nesmí být v práci opomenuty. 

Možná se opět budeme potýkat s makrosekuritizací.  
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3 RUSKÁ BEZPEČNOST, DISKURZ A VZTAHY S USA 

3.1. Definice bezpečnosti v Rusku  

Základními oficiálními dokumenty RF popisujícími národní bezpečnost a její 

strategii jsou Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace
19

 z roku 2000 a Strategie 

národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020
20

, potvrzená prezidentem 

Medvedevem v roce 2009. Pro dokreslení situace a ruského diskurzu autorka zkoumá 

vojenské doktríny a doktríny zahraniční politiky, ve kterých se pojem bezpečnost  

a slovo USA
21

 vyskytují hned několikrát.  

V první řadě autorka napočítala, kolikrát se a v kterých dokumentech pojmy  

či slova bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, lidská bezpečnost, národní bezpečnost, 

(de)sekuritizace, partner, partnerství, spolupráce, nepřítel, hrozba, USA objevily. Dané 

počty jsou zapsány do tabulky č. 1, ve které jsou reflektovány i různé časy a pády 

daných slov. Dále autorka uvádí mezi danými slovy spojitost a ukazuje, jak je 

bezpečnost v Rusku vnímána.  

Tab. č. 1 Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace – výskyt klíčových slov 

Pojem Výskyt Pojem Výskyt 

bezpečnost 68 partner/partnerský 1 

mezinárodní bezpečnost 3 (sociální) partnerství 2 

lidská bezpečnost 4 spolupráce/spolupracovat 9 

národní bezpečnost 42 mezinárodní spolupráce 3 

jaderná bezpečnost a jaderné 

zbraně 1 a 3 nepřítel 0 

národní zájmy/zájem Ruska 24 hrozba 28 

desekuritizace 0 
boj s (mezinárodním) 

terorismem 4 

sekuritizace 0 válka 4 

vztahy 17 
zbraně hromadného 

ničení 6 

mezinárodní vztahy 8 USA 1 

 

                                                 
19

   Совет безопасности Российской Федерации: Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации 
20

 Совет безопасности Российской Федерации: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года 
21

   США 
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Daná Koncepce uvádí různé vnější i vnitřní hrozby a potřebu zajistit bezpečnost 

ne jen státu, ale i jednotlivcům a obyvatelům. Ruský stát se skládá z mnoha národů, 

kterým stát má zajišťovat bezpečnost, neboť ve svých rukách drží všechny druhy moci  

a je garantem suverenity státu. Koncepce je rozdělena na čtyři části, z nichž první se 

zabývá postavením Ruska v mezinárodním systému. Ruští představitelé si na začátku 

21. století byli vědomi jak multipolárního světa s vůdčí pozicí USA, tak i postavení 

svého státu. Rusko patří mezi nejvýznamnější hráče mezinárodního systému s vlivem  

na mírové procesy, neboť se nachází na strategickém místě – Euroasijském kontinentu. 

Je důležité, aby se stalo součástí mezinárodní ekonomiky a participovalo na jejím 

rozvoji prostřednictvím mezinárodních finančních a ekonomických institucí v souladu 

se svými zájmy. Pokud by ostatní státy a instituce s Ruskem nepočítaly v řešení 

mezinárodních problémů, vedlo by dané počínání k určité ruské odtažitosti.  

V první části je kladen důraz na boj s terorismem, neboť se dotýká většiny států. 

V druhé části jsou vymezeny národní zájmy na úrovni jedince, ruské společnosti a státu. 

Odehrávají se v několika sektorech: vnitropolitický, ekonomický, vojenský, ekologický 

a několika dalších oblastí: pohraniční, sociální, informační a mezinárodní. Silnou  

a stabilní ekonomiku považují ruští představitelé za jeden ze zásadních faktorů 

v možném rozvoji v dalších sférách. V mezinárodní sféře se snaží postavení Ruska jako 

velmoci zachovat. Považují současný mezinárodní systém za multipolární a uvědomují 

si potřebu mezinárodní spolupráce, obzvláště pak se státy Společenství nezávislých 

států. Ve vojenské sféře jde primárně o zajištění suverenity a vyvarování se vojenské 

agresi ze strany ostatních států vůči spojencům Ruska, nebo Rusku samotnému.  

Třetí část je věnována hrozbám, kterým RF musí čelit. Z hlediska výzkumu 

práce se autorka zaměřuje pouze na hrozby plynoucí z mezinárodního prostředí, a to ve 

vojenském, politickém a ekonomickém sektoru. Za největší hrozbu pro stát/národ 

v rámci ekonomiky je považováno „snížení hrubého domácího produktu, investic, 

inovativní činnosti i vědecko-technického potenciálu; stagnace zemědělského sektoru, 

nerovnováha v bankovním sektoru, růst zahraničního i domácího dluhu, tendence 

k převaze vývozu palivo-surovinových a energetických složek a dovoz potravin  

a spotřebního zboží, včetně základních potřeb.“
22
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 Совет безопасности Российской Федерации: Концепция национальной безопасности 

Российской Федераци, от 10 января 2000 г. № 24, III. Угрозы национальной безопасности 
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Další problémy leží ve snaze některých částí Ruska se odtrhnout, což  

ve výsledku vede k narušení finančních, bankovních a daňových toků a k destabilizaci 

politiky. Rusové si uvědomují, že jsou v technologické oblasti závislí na zahraničí, a že 

odliv intelektuální třídy a specialistů může vést ke změně pozice RF v mezinárodním 

prostředí a v neposlední řadě narušení jejich celkové obranyschopnosti. Mimo jiné 

terorismus je vnímán za ohrožení pro všechny zmíněné sektory. Vnější hrozby pro 

národní bezpečnost se týkají následujících oblastí:  

„1. touha některých států a mezistátních sdružení snížit roli stávajících mezinárodních 

bezpečnostních mechanismů, především OSN a OBSE;  

2. nebezpečí snížení politického, ekonomického a vojenského vlivu Ruska ve světě;  

3. posílení vojensko-politických bloků a spojenectví, zejména expanze NATO  

na východ;  

4. možnost výskytu zahraničních vojenských základen a vojenských kontingentů 

v blízkosti ruských hranic;  

5. proliferace zbraní hromadného ničení a jejich nosičů; 

6. oslabení integračních procesů ve Společenství nezávislých států; 

7. vznik a eskalace konfliktu v blízkosti státní hranice Ruské federace a vnějších hranic 

států – členů Společenství nezávislých států 

8. nároky na území Ruské federace.“
23

 

Za další hrozby státu považují vliv a snahu dalších států oslabit pozici a vliv 

Ruska na mezinárodní systém a v určitých zájmových regionech, především  

na Kavkaze, v Centrální Asii, na Bližním Východě, v regionu Asie a Tichého oceánu  

a v neposlední řadě v Evropě.  

Na závěr dané Koncepce je nutno zmínit, jakým způsobem Rusko zabezpečuje 

svoji národní bezpečnost. Vzhledem k výzkumu práce autorka zmiňuje pouze pět 

oblastí, které ruští představitelé považují za důležité rozvíjet. Daní představitelé kladou 

důraz na zajištění suverenity, územní celistvosti a bezpečnosti jejího pohraničního 

prostoru. Snaží se o spolupráci založenou na rovnoprávném a vzájemně výhodném 

principu, především s vedoucími státy světa. Chtějí zvýšit úroveň vojenského 
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potenciálu, posílit režim nešíření zbraní hromadného ničení a v neposlední řadě 

zabezpečit stát vůči podvratné a zpravodajské činnosti.
24

 

Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace měla platnost od roku 2000  

do roku 2009, ve kterém prezident Medvedev přijal novou koncepci, která popisuje 

Strategii národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020. Otázka, jestli se daná 

strategie po znovuzvolení Vladimira Putina prezidentem, ještě několikrát nezmění. 

V tabulce č. 2 je analyzován výskyt slov.  

Tab. č. 2 Strategie národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020 – výskyt 

klíčových slov 

Pojem Výskyt Pojem Výskyt 

bezpečnost 166 partner/partnerský 2 

mezinárodní bezpečnost 3 (sociální) partnerství 10 

lidská bezpečnost 2 spolupráce/spolupracovat 8 

národní bezpečnost 100 mezinárodní spolupráce 3 

jaderná bezpečnost a jaderné 

zbraně 0 a 5 nepřítel 0 

národní zájmy/zájem Ruska 13 hrozba 30 

desekuritizace 0 boj s (mezinárodním) terorismem 0 

sekuritizace 0 válka 1 

vztahy 23 zbraně hromadného ničení 4 

mezinárodní vztahy 4 USA/Spojené státy americké 3 

Při porovnání obou tabulek bylo slovo bezpečnost v prvním dokumentu použito 

jen 68*, a z toho národní bezpečnost 42*, zatímco v druhém dokumentu již 166*, a opět 

z daného počtu se slovo národní bezpečnost objevilo 100*. Počet slov mezinárodní 

bezpečnost, hrozba, spolupráce/spolupracovat a mezinárodní spolupráce  

se v jednotlivých dokumentech výrazně nezměnil. U slov vztahy a (sociální) partnerství 

se jejich výskyt zvýšil. Slova národní zájem/zájem Ruska, mezinárodní vztahy, válka  

a zbraně hromadného ničení zaznamenaly pokles výskytu. Nutno podotknout, že boj  

s (mezinárodním) terorismem se v prvním dokumentu objevil 4*, zatímco v druhém 

nebyl zmíněn ani jednou. V druhém dokumentu jsou slova USA nebo Spojené státy 

americké zmíněny dokonce 3*, oproti pouhé jednomu zmínění v předešlé Koncepci. 

Nová Strategie doznala několika změn. Je členěna do šesti částí, které se 

jednotlivě věnují Obecným ustanovením, Současný svět a Rusko: stav a tendence 

rozvoje, Národní zájmy Ruské federace a strategické národní priority, Zabezpečení 
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národní bezpečnosti, Organizační, regulační a informační základy realizace dané 

strategie a Základní charakteristiky stavu národní bezpečnosti. V Strategii je přímo 

vysvětlen termín „národní bezpečnost“, pod nímž Rusové chápou snahu odvrátit vnější i 

vnitřní hrozby hrozící státu, společnosti a jedinci. Dále je důležité zajištění územní 

celistvosti, suverenity, životní úrovně Rusů, celkový rozvoj státu, jeho bezpečnosti  

a obrany. V další části se Rusko hlásí k principům OSN a OBSE a aktivně se angažuje 

v rámci několika uskupení především BRIC, RIK
25

, G8 a G20. Není zapomenuto  

i na spolupráci se zeměmi SNS, která je pro národní bezpečnost a národní zájem 

zásadní. Spolupráci s NATO je Rusko nakloněno, nicméně existuje obava z rozšiřování 

NATO směrem na východ, čili blížeji k ruským hranicím. Obdobné rozpoložení je  

i vůči Spojeným státům americkým, neboť na jedné straně Rusko považuje výstavbu 

americké protiraketové obrany v Evropě za narušení regionální a globální stability,  

na druhé straně leží rusko-americká spolupráce v oblasti nešíření zbraní hromadného 

ničení, boje proti terorismu, řešení regionálních konfliktů a v neposlední řadě vytvoření 

systému vzájemné důvěry. Rusko chce být velmocí, která v rámci multipolárního světa 

rozvíjí vzájemně výhodné vztahy s partnery. Nicméně Rusko i nadále směřuje 

k modernizaci ozbrojených sil, neboť mimo jiné může dojít v blízkosti jeho hranic, nebo 

hranic spojenců, k boji o zdroje. Rusko disponuje svým vlastním nerostným bohatstvím, 

jehož využíváním zvyšuje svůj vliv na světovém dění.
26

 Boj o zdroje může být veden 

státem, na jehož území se zdroj nachází a státem, popřípadě dalšími státy, které se ho 

chtějí zmocnit.  

V případě ruské zahraniční politiky autorka analyzovala pouze dokument 

Koncepce zahraniční politiky Ruské federace z roku 2008, neboť jej ve zkoumaném 

období považuje za stěžejní. Minulá koncepce z roku 2000 měla ve zkoumaném období 

platnost pouhé 3 měsíce. Autorka se zaměřovala na pasáže, ve kterých jsou Spojené 

státy americké zmíněny a jakou roli hrají pro Rusko. Z dané Koncepce vyplývá, že jsou 

si Rusové vědomi svého vzrůstajícího vlivu v mezinárodním prostředí. S negativními 

vlivy, které se v něm vyskytují, se snaží pracovat. Chtějí se podílet na stabilizaci 

mezinárodní bezpečnosti, protože v případě bezpečnosti ve světě se jednotlivé státy 

mohou lépe rozvíjet. Příkladem může být následující úryvek: „Stírají se rozdíly mezi 

vnitřními a vnějšími prostředky zabezpečení národních zájmů a bezpečnosti. Za těchto 
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26
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podmínek se zahraniční politika stává jedním z nejdůležitějších nástrojů postupného 

rozvoje země a zabezpečení konkurenceschopnosti v globálním světě.“
27

  

Ruští představitelé jsou si vědomi výraznější role v mezinárodním systému 

z následujících důvodů: jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, přičemž mají právo 

veta; dále byli součástí G8
28

 a členy dalších organizací včetně regionálních, ve kterých 

často hrají hlavní roli. Podle Koncepce chtějí snížit roli vojenské síly a zároveň se 

podílet na regionální a strategické stabilizaci, kterou chtějí zajistit ne jen se Spojenými 

státy americkými, ale i s ostatními aktéry. Přebírají společně s dalšími vedoucími státy 

zodpovědnost za mezinárodní bezpečnost. Zajištění mezinárodní bezpečnosti považují 

Rusové jako za svoji povinnost. Daná pozice ochraňovatele mezinárodní bezpečnosti 

jim propůjčuje vysoký stupeň důležitosti v mezinárodním systému, o což ve skutečnosti 

představitelům RF jde. Přímo se i dožadují dodržování mezinárodního práva 

Američany. Společně se Spojenými státy americkými a Evropskou unií se snaží  

o vytvoření jednotné Evropy. Dále „Rusko buduje vztahy s USA s přihlédnutím ne jen 

na obrovský americký potenciál v rámci vzájemně výhodné dvoustranné spolupráce  

v obchodně-hospodářských, vědecko-technických a dalších oblastech, ale i jejich 

klíčového vlivu na stav globální strategické stability a na celkovou mezinárodní 

situaci.“
29

 Rusko považuje USA za partnera a v případě jakýchkoli ožehavých oblastí je 

potřeba se vzájemně uznávat, aby opět oba partneři našli společnou řeč. Rusové se 

chovají na základě principů pragmatismu a snaží se rusko-americké vztahy rozvíjet.  
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Tab. č. 3 Koncepce zahraniční politiky Ruské federace – výskyt klíčových slov 

Pojem Výskyt Pojem Výskyt 

bezpečnost 55 partner/partnerský 4 

mezinárodní bezpečnost 3 (sociální) partnerství 15 

lidská bezpečnost 0 spolupráce/spolupracovat 41 

národní bezpečnost 4 mezinárodní spolupráce 10 

jaderná bezpečnost a jaderné 

zbraně 0 a 4 nepřítel 0 

národní zájmy/zájem Ruska 17 hrozba 21 

desekuritizace 0 
boj s (mezinárodním) 

terorismem 2 

sekuritizace 0 válka 6 

vztahy 49 zbraně hromadného ničení 8 

mezinárodní vztahy 16 USA/Spojené státy americké 7 

 

V porovnání s předchozími tabulkami je patrné, že se výskyt určitých slov, 

vzhledem k názvu koncepce, zvyšoval a u některých naopak snižoval.
 30

 Vyšší výskyt je 

zaznamenán u následujících slov: vztahy, mezinárodní vztahy, partner/partnerský, 

(sociální) partnerství, spolupráce/spolupracovat, mezinárodní spolupráce, válka, zbraně 

hromadného ničení a hlavně USA/Spojené státy americké. U bezpečnosti, národní 

bezpečnosti a hrozby došlo k snížení. Vzhledem k obsahu výzkumu jsou USA v daném 

dokumentu nejvíce zmiňovaným státem. RF vnímá USA jako strategického partnera.  

Vojenské doktríny působící během zkoumaného období byly dvě. První 

doktrína, schválena Putinem, vstoupila v platnost 21. dubna 2000. Druhou doktrínu 

prezident Medvedev schválil 5. října 2010. Autorka analyzovala výskyt určitých slov 

pouze v první Doktríně, neboť druhá doktrína na USA vůbec neodkazuje. Výsledky jsou 

zaznamenány v následující tabulce.  
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Tab. č. 4 Vojenská doktrína Ruské federace (z roku 2000) – výskyt klíčových 

slov 

Pojem Výskyt Pojem Výskyt 

bezpečnost z toho vojenská b.  77 z 55 partner/partnerský 1 

mezinárodní bezpečnost 6 (sociální) partnerství 1 

lidská bezpečnost 0 spolupráce/spolupracovat 8 

národní bezpečnost 4 mezinárodní spolupráce 0 

jaderná bezpečnost a jaderné 

zbraně 0 a 12 nepřítel 0 

národní zájmy/zájem Ruska 9 hrozba 24 

desekuritizace 0 
boj s (mezinárodním) 

terorismem   

sekuritizace 0 válka 39 

vztahy 7 zbraně hromadného ničení 5 

mezinárodní vztahy 3 USA/Spojené státy americké 1 

 

Opět vzhledem k názvu a obsahu dokumentu se některá slova zvýšila, a to 

především válka a hrozba. Pouhé jedno zmínění o USA je spojeno se snížením počtu 

jaderných zbraní.  

Za vnější hrozbu by Rusko na základě dané doktríny považovalo vměšování se 

do jeho vnitřních záležitostí; ozbrojený konflikt v blízkosti svých hranic, nebo hranic 

spojenců; vyzbrojování určitých skupin ve státech sousedících s Ruskem; přímé útoky 

na stát; porušování Charty OSN v oblasti rozmisťování cizích vojsk na území sousedů 

RF; vytváření a rozrůstání vojenských bloků ohrožujících ruskou suverenitu; 

mezinárodní terorismus; nárokování ruského území; nerespektování ruských zájmů; 

porušování práv a svobod občanů Ruska v zahraničí; informační činnost podkopávající 

vojenskou bezpečnost ne jen Ruska, ale i jeho spojenců a v neposlední řadě i aktivity 

států a různých skupin podkopávající světovou a regionální stabilitu prostřednictvím 

vyvíjení činnosti v jaderném, chemickém a atomovém průmyslu.
31

 

Ve Vojenské doktríně Ruské federace z roku 2010 autorka našla základní 

principy, podle kterých se RF řídila. Rusko usilovalo nejen o ochranu svých vlastních 

zájmů, ale i zájmů svých partnerů. V případě jakékoli vojenské hrozby je ruský stát 

připraven vojensky zasáhnout. Pokud by propuknul regionální konflikt v blízkosti 

ruských hranic, je možné vyřešit daný konflikt silou. Rusové si byli vědomi, že ne 
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každý stát má stejný přístup ke stejné úrovni bezpečnosti. V dané době předpokládali, 

že by proti Rusku nehrozila žádná větší válka, ve které by ostatní státy použily jaderné 

nebo nekonvenční zbraně. Ve fungování NATO a v rozšiřování protiraketové obrany 

vidí určité nebezpečí, před kterým se musí chovat takticky. Jsou si vědomi rostoucího 

globálního systému, který zajišťuje řízení vojsk a zbraní. Společně s dalšími státy 

a s OSN se snaží na základě mezinárodního práva zajistit mezinárodní bezpečnost. USA 

v daném dokumentu nejsou vůbec zmíněny.
32

 

3.2. Diskurz zahraniční politiky a médií 

Diskurz zahraniční politiky je proveden z delšího časového úseku, neboť je 

potřeba vědět, jak se ruská zahraniční politika vůči USA v průběhu času vyvíjela. Ruští 

představitelé chtěli pro svůj stát po rozpadu Sovětského svazu získat opět pozici 

velmoci, a tak obrátili svoji pozornost ne jen na státy SNS, ale i na samotné Spojené 

státy americké. Byli si zároveň vědomi, že USA jsou silným hráčem v mezinárodním 

systému, a že bez nich v rámci něho nedokáží nic prosadit. S nástupem Primakova na 

post ministra zahraničních věcí se směřování zahraniční politiky RF změnilo. Ruští 

představitelé vždycky vnímali svůj stát jako určitý most mezi Evropou a Asií a právě 

během jeho funkčního období zvolili tzv. multivektorou zahraniční politiku, ve které se 

zaměřili i na státy ve svém blízkém okolí a snažili se o vytvoření podvědomí Ruska jako 

státu spojujícího Evropu a Asii (Mankoff 2009: 16-18). 

V září 2001 do rusko-amerických vztahů zasáhly teroristické útoky v USA, které 

zapříčinily spojení obou států v boji proti terorismu. Nicméně vztahy byly narušeny 

snahou členů NATO rozšířit své řady o státy na východě Evropy a možností výstavby 

protiraketové obrany. Během funkčních období prezidenta Putina byl zaznamenán 

odklon od Západu a snah stát se jeho součástí. Narušení vztahů proběhlo i během rusko-

gruzínské války v srpnu 2008 (Tamtéž: 18-19).  

Oba státy se stále konfrontovaly a snažily se ukázat svoji vnější sílu. Waisová 

označuje USA za silný stát a zároveň silnou mocnost. Rusko je sice považováno za 

silnou mocnost, ale slabý stát. V silném státě je jednotícím prvkem společnosti idea. 

Slabý stát nedisponuje dostatečně schopnou vládou a politickými elitami 

 (Waisová 2004: 70; 84, pozn. 15). V současnosti vyvstává otázka, jestli lze Rusko stále 

považovat za slabý stát. Již několik let vládu drží politická strana Jednotné Rusko a 
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Putin je brán jako hybná síla. Bude záležet, co si bude výzkumník představovat pod 

pojmem „dostatečně schopná vláda a politická elita“. V politické žurnalistice se během 

let  

2008-2009 mluvilo o vzniku konzervativní politické ideologie, kterou zastávalo 

Jednotné Rusko a zároveň o liberální politické ideologii, která byla prosazována 

prezidentem Medveděvem. Názor na budoucí směřování země se rozcházel. Jednotné 

Rusko chtělo zachovat konzervativní směr, zatímco Medveděv chtěl ubírat svoji zemi 

cestou modernizace (Bodin; Hedlund; Namli 2014: 112). Medveděv se na počátku roku 

2008 vyjádřil k směřování Ruska. Chtěl vybudovat společnost, ve které se nebude 

nacházet pouze svoboda projevu, ale i ekonomická a osobní svoboda. Navíc zdůraznil 

nezávislost svobody tisku a nezávislý právní systém se všemi druhy moci. Jeho záměry 

do jisté míry překazila gruzínsko-ruská válka, která propukla v srpnu téhož roku a trvala 

pouhých 5 dní. I tak krátká doba zapříčinila konfrontaci s USA a ukázala, že od konce 

bipolárního konfliktu neuplynulo dostatečné množství času, aby se spory řešily mírovou 

cestou. Rusové byli a stále jsou ochotni sáhnout po vojenské síle, když je to v jejich 

zájmu a zájmu krajanů v zahraničí. Média často dokáží ovlivnit mínění lidí (Sakwa 

2010: 21).    

Autorka zahrnuje do ruského diskurzu média z důvodu jejich možnosti 

ovlivňovat dění a myšlení obyvatel Ruska, obzvláště v případě sekuritizace. Poukazuje 

na centrální řízení a vlastnění ruských médií. Většina tištěných médií v Rusku 

v průběhu 90. let byla privátních a vlastněná tzv. oligarchy, kteří prostřednictvím nich 

měli vliv na dění v zemi. Daná situace se změnila s nástupem Putina k moci, který 

přesunul média pod státní moc. Podle průzkumu Freedom House na Ukrajině, v Rusku, 

v Moldavsku, v České republice, v Bělorusku a v Azerbajdžánu došlo mezi lety 1994 až 

2003 k vyšší centralizaci médií. Největší % rozdíl závislosti médií na státu doznalo 

právě Rusko, ve kterém v roce 1994 byla média státem kontrolována ze 40 %, zatímco 

v roce 2003 již 66 %. Oligarchové, pokud stále chtěli mít alespoň nějaký vliv na chod 

svých médií, museli být velmi opatrní, co jejich noviny a časopisy o Putinovi a jeho 

způsobu vládnutí napíší (Holmes 2005: 78-80).  

První soukromou televizí v Rusku se stala NTV vlastněná Vladimirem 

Gusinskym. Negativně ovlivnila veřejné mínění v průběhu první čečenské války 

v letech 1994-1996. Dané médium dokázalo svými zprávami vyvolat v obyvatelstvu 

podobné pocity, které měli Američani v průběhu Vietnamské války. Obyvatelé států 

chtěli co nejrychleji nastartovat mírový proces a ukončit boje, neboť scény pořízené 

přímo z místa byly pro mnohé hrozivé. NTV ukázala publiku, co se v Čečensku děje  
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a publikum na to zareagovalo popudlivým způsobem, což vedlo ke snaze politiků co 

nejrychleji ukončit tamní válku (Lipman 2013: 126-  127). Podobný vliv médií  

a především žurnalistů NTV byl zaznamenán i v roce 2002, kdy došlo k teroristickému 

útoku v moskevském divadle. Z 800 rukojmích zemřelo 129 a to nikoli následkem 

střelby útočníků, ale následkem použití jedovatého plynu samotnými záchranáři  

a nedostatečnou informovaností záchranářů, jak se má s lidmi nadýchanými daným 

plynem manipulovat. I přes snahy vlády zahladit stopy, žurnalisti poukázali  

na nepříjemnou skutečnost. Vzhledem k opětovnému ovlivnění veřejného mínění byl 

s vedoucími pracovníky NTV rozvázán pracovní poměr (Tamtéž: 131). 

Kromě NTV působila televize ORT, původně Ostankino, a jejím částečným 

vlastníkem byl Boris Berezovsky, který se řadil též mezi ruské oligarchy. V průběhu 

prezidentských voleb v roce 1996 jak Berezovsky, tak i Gusinsky se aktivně zapojili do 

podpory znovuzvolení Jelcina prezidentem. Nicméně Gusinsky byl razantně proti 

politické straně Edinstvo. Daní oligarchové a jejich televizní kanály dopomohly do 

postu prezidenta i Vladimiru Putinovi v roce 2000. Ve výsledku se jich však Putin 

zbavil a zabavil jejich majetky. Mnozí oligarchové byli nuceni opustit zemi. Postupem 

času se média zabývající domácí politikou dostávala pod státní kontrolu 

 (Tamtéž: 127-129). Příkladem může být událost v  roce 2004, při níž došlo k přepadení 

školy v Beslanu. Z 1100 lidí nepřežilo 334 rukojmích, včetně mnoha dětí. V dané době 

média nemohla zveřejnit žádné dokumenty pořízené na místě. Zbylí rukojmí byli 

osvobozeni, aniž by s nimi kdokoli mohl udělat nějaký rozhovor nebo natočit video  

a publikovat ho. Politická elita si hlídala, aby nějaká nebezpečná informace nebo 

nepříjemná událost neunikla na veřejnost. Dále potřebovala, aby média veřejné mínění 

směřovala v její prospěch, nikoli, aby ji neustále kritizovala. I v případě dalších 

prezidentských voleb v roce 2007 napomohla média Medveděvovu zvolení, neboť Putin 

již nemohl o křeslo prezidenta usilovat po třetí. Za svého nástupce si vybral právě 

Dmitrije Medveděva, přičemž se jejich výměna na vrcholových postech ruské politiky 

nazývá tzv. „tandem“ (Tamtéž: 131-133). Oficiálně ruský tandem znamená premiérovu 

kontrolu většiny v Dumě, která může buď změnit ústavu, nebo odvolat prezidenta 

prostřednictvím impeachmentu a zároveň možnost prezidenta odvolat premiéra. Jiné 

vysvětlení poukazuje na výměnu politických křesel mezi Putinem a Medveděvem, 

neboť Medveděv v roce 2012 již podruhé na post prezidenta nekandidoval a předal tuto 

kandidaturu Putinovi (Gvosdev, N.,K.; Marsh, C. 2014: 29). 

V rámci médií je nutné pamatovat i na vliv sociálních sítí, prostřednictvím nichž 

může docházet k manipulaci lidských rozhodnutí, názorů a chování. Sociální sítě 
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disponují velmi citlivými daty lidí, které lidé o sobě sami napíší. Něco jiného však je 

psát na blogu. Například Dmitrij Medveděv se stal blogerem, což doposud mezi 

vrcholovými politiky nebylo zvykem. Putin následoval jeho příklad a blog si také 

založil. Internet v 21. století nabídl možnost blížeji spojit politiky a občany. Podle 

Medveděva je psaní na jeho sociálních sítích přínosné, neboť se dozví informace přímo 

od občanů, včetně jejich názoru. A naopak je vzájemné online dopisování přínosné pro 

občany, neboť vědí, že jejich názor je pro jejich prezidenta důležitý, i když je někdy 

negativní. Na rozdíl od Putina Medveděv negativní příspěvky nemaže. Důsledkem je 

pak vyšší důvěra v prezidenta. Medveděv ne jen bloguje, ale i tweetuje a to od června 

2010, přičemž v polovině října už četlo jeho příspěvky 100 000 lidí. Jeho oficiální 

Tweet je @KremlinRussia, ale mnozí zmiňují @KermlinRussia jako jeho alter ego. 

Jeho osobní Tweet se jmenuje @MedvedevRussia. Obsahem jeho textů jsou nejen 

otázky na názor občanů, ale vyjádření svého názoru a i sdílení svých pocitů a osobních 

zážitků, včetně snídaně s Barackem Obamou nebo, že Angele Merkelové chutnají 

hamburgery víc, než jim oběma (Bodin; Hedlund; Namli 2014: 201-210). 

Rusko potřebuje instituce, které budou stabilní a budou fungovat  

na demokratických principech. Problém vyvstává se současnou podobou režimu, který 

je orientován na tzv. "leadera", neboli vůdce. V současném Rusku byl a stále je tím 

"leadrem" Putin, kterému většina obyvatel země důvěřuje. Demokracie v RF je tudíž 

založena na jiných hodnotách, než v západním světě. Její změna bude vyžadovat 

vytvoření sil, které sjednotí minority, vyřknou jejich zájmy a budou je aktivně hájit. V 

mase je síla stav původních věcí změnit. Jen musí vzniknout někdo, kdo je ochoten  

a hlavně schopen sjednocení a protlačení změny. Celková transformace bude v ruském 

prostředí potřebovat čas (Bodin; Hedlund; Namli 2014: 108-117).  

3.3. Vztahy Ruska a USA 2008-2012 

3.3.1. „Reset“ 

Ve zkoumaném období proběhlo několik důležitých událostí, které změnily 

vnímání USA ruskými představiteli. Prezidentské volby v obou zkoumaných státech  

a jejich výsledky napomohly ke zlepšení rusko-amerických vztahů, neboť Barack 

Obama a Dmitrij Medveděv se stali jejich symbolem. Obamova administrativa si byla 

vědoma zděděné pozice po předchozím prezidentovi Bushovi mladším, neboť za jeho 

vlády se ve světě rozšířilo antiamerické naladění. Oba státy potřebovaly rozvíjet vztahy  

a spolupracovat se svými spojenci, neboť patří mezi velmoci. Obzvláště ruští 
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představitelé chápou USA jako velmoc a stát, se kterým je důležité jednat  

a spolupracovat. Na obou stranách jsou další spojenci a regiony, ve kterých se 

zkoumané státy angažují. Pro USA jsou důležité regiony Latinské Ameriky, EU  

a Blízkého Východu. Ruští představitelé považují za své spojence bývalé postsovětské 

republiky, členy SNS a EU. Čínu považují za důležitého hráče mezinárodního systému  

a „využívají“ spolupráci jako vyvážené USA. V rámci EU je pro Rusko důležité 

Německo (Троицкий 2009: 35-46).  

Dne 7. února 2009 se právě v německém Mnichově konala jedna 

z nejdůležitějších konferencí pro rusko-americké vztahy. Na 45. Mnichovské 

bezpečnostní konferenci americký viseprezident Joe Biden ve své řeči zdůraznil nový 

americký postoj vůči dalším státům. Vzhledem k tehdejší hospodářské krizi chtěly 

zajistit, aby se podobná situace znovu neopakovala a pokud ano, tak s minimálním 

dopadem. Jejich zahraniční politika vůči Afganistánu se nezměnila. Stále se snažily  

o zlepšení tamních životních podmínek. Mezi další jejich priority patřilo zastavení 

šíření zbraní hromadného ničení a minimalizování výskytu nebezpečných a nakažlivých 

nemocí. Biden ostatní účastníky vyzval ke společné efektivní spolupráci a prohlásil,  

že USA jsou otevřeny k naslouchání druhých a vzájemnému dialogu. Jeden z jeho 

výroků směřoval přímo ke vztahům mezi Spojenými státy americkými a Ruskem: „Je 

čas – parafrázuji prezidenta Obamu – je čas zmáčknout resetovací tlačítko a revidovat 

mnoho oblastí, ve kterých můžeme a měli bychom pracovat společně s Ruskem.“
33

 

Biden také zdůraznil potřebu vzájemné úcty: „Stále zastáváme názor, že suverénní státy 

mají právo na vytváření svých vlastních rozhodnutí a mohou si vybrat své vlastní 

spojence. Spojené státy americké a Rusko spolu mohou nesouhlasit a zároveň společně 

pracovat v oblastech, ve kterých se jejich zájmy shodují. A oni se shodují na mnoha 

místech.“
34

 Po nástupu na post prezidenta se Baracka Obama snažil o vytvoření 

pozitivnějšího přístupu k RF než jeho předchůdci. V roce 2005 dostal šanci poznat 

mentalitů Rusů, neboť v jejich zemi po určitou dobu pracoval. Medveděv i Obama si 

byli vědomi, že benefity vyplývající ze spolupráce, musí být vzájemné. Vzhledem ke 

změnám v obou státech a vzájemnému uznání Medveděv a Obama se v roce 2009 

rozhodli založit Rusko-americkou bilaterální prezidentskou komisi, která měla za cíl 
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prostřednictvím dialogu napomoci zlepšit vzájemné vztahy a spolupráci, stabilizovat 

mezinárodní bezpečnost a ekonomiku (Рожански, М. 2010: 39-43). 

3.3.2. Ztráta ruských iluzí?  

Během zkoumaného období vztahy a vnímání jeden druhého procházely 

vývojem. Na společném postupu v některých oblastech se RF a USA dokázaly 

shodnout, v některých oblastech Američané nevymezili jasně svůj postoj, což mohlo 

vést k určitému napětí. Jednou z takových oblastí bylo umístění protiraketové obrany 

(PRO) USA v České republice a Polsku.
35

 USA pokládaly rozvoj jaderného programu 

Íránu za hrozbu, a proto jednaly s představiteli České republiky a Polska o výstavbě 

PRO na jejich území. Ruští představitelé americké kroky považovali za možné ohrožení 

jejich státu, především jeho vojenského potenciálu. Na území Izraele byl již vybudován 

radar monitorující íránskou raketovou aktivitu, proto by bylo umístění protiraketové 

základny v České republice a Polsku zbytečné. Na ruské straně se objevovaly obavy,  

že daná obrana není ve skutečnosti namířena proti Íránu, ale proti Rusku. Autorka  

si položila otázku: Pokud by Američané PRO opravdu chtěli vybudovat za účelem 

ochrany před Íránem, proč tedy k jednacímu stolu nebylo Rusko přizváno? Je možné jen 

spekulovat, jestli byla výstavba PRO v Evropě namířena proti Rusku. Proč by však 

Američani k jednacímu stolu nepřizvali i Rusy? Prokázali by tak, že skutečně chtějí 

Evropu ochránit proti jaderné činnosti Íránu ve spolupráci s RF. Během prezidentství 

George Bushe mladšího USA již ignorovala návrh Putina o vytvoření obrany  

v Severním Kavkazu. Důležité upozornit na skutečnost, že dané americké počínání 

neprobíhalo pod patronací NATO. Dokonce i polští představitelé přiznali, že podpis 

potřebných dohod s USA o výstavbě PRO byl urychlen vývojem rusko-gruzínské války 

v srpnu 2008. Ruskou reakcí by na americkou PRO v Evropě byla výstavba komplexu 

„Iskander“ v Kaliningradu. Rusové byli ochotni spolupracovat a „vytvořit obrannou 

alianci od Vancouveru po Vladivostok.“
36

 USA a EU nebyly danému návrhu nakloněny. 

Podle Medveděva by se na zajištění bezpečnosti měly podílet všechny státy. Bezpečnost 

Evropy by primárně měla být řešena státy nacházejícími se na jejím území, včetně 

Ruska. Během studené války USA zajišťovaly bezpečnost v západní Evropě, avšak 
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v současné době většina evropských států Rusko a jeho jaderný arzenál nevnímá jako 

bezprostřední hrozbu (Примаков 2010: 176-182). 

Podle průzkumu veřejného mínění v Rusku hrozba protiraketové obrany USA 

 se umístila na 6. příčce z 13, což znamenalo, že pro velkou část Rusů nebyla výstavba 

dané obrany tak veliká jako pro ruskou politickou elitu. Celkem 29 % obyvatelstva  

se domnívalo, že výstavba PRO je pro stát nebezpečím. V porovnání s dalšími hrozbami 

se nejvíce Rusové báli rozšiřování NATO na Východ, obzvláště přijmutí Ukrajiny  

a Gruzie za nové členy vojenského bloku. Skoro polovina respondentů, 46 %, 

považovala dané počínání NATO za největší hrozbu. Zatímco „hrozbu“ v podobě 

zhoršení vzájemných vztahů Ruska a USA považovalo pouze 22 %, v podobě zvyšování 

vojensko-politického vlivu USA ve světě již 29 % a hrozbu mezinárodního terorismu 

dokonce 35 % respondentů (Горшкова, М. K.; Крумма, P.; Петухова, B. B. 2009: 

132-133). 

S ohledem na rozvoj mezi lety 2008-2012 je nutné si položit otázku, jestli 

rozdíly mezi dvěma národy byly tak hluboké, že by nikdy nemohly vytvořit stabilní 

dlouhotrvající partnerství. Období 2010-2011 je podle Davida Kramera, prezidenta 

Freedom House, obzvláště důležité, neboť „reset“ dosáhl vrcholného bodu v létě 2010  

a od té doby rusko-americká spolupráce upadala.
37

 I přes sbližování Ruska s NATO  

a odstoupení USA od výstavby protiraketové základny v České republice, byla 

Vojenská doktrína RF z roku 2010 zaměřena poměrně ostře proti Západu. Zvolená 

rétorika a kritika byla způsobena vytvářením obsahu dokumentu již v roce 2009, 

přičemž Medveděv projevil záměr o vytvoření nové doktríny již na konci roku 2008. I 

přes odstoupení od výstavby protiraketové základny v ČR, se Rusko cítilo ohroženo 

novým záměrem USA vytvořit nový obranný systém v Polsku (Eichler, J.; Tichý, L. 

2014: 201).  

Během summitu NATO v Lisabonu v listopadu 2010 Rusko, USA a NATO se 

dohodly na vyřešení dané otázky problematiky. I přes společný pokus se jim nepodařilo 

překonat patovou situaci a dosáhnout cílů, které nastavily splnit do července 2011. 

Rusko přišlo se dvěma návrhy. První se týkal poskytnutí garance, že PRO nebude 

namířena proti Rusku. Druhý návrh byl spojen s vytvořením společného systému 

protiraketové obrany. Nicméně oba dva náměty byly ze strany americké administrativy 
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odmítnuty. Rusko tak začalo používat dané odmítnutí ve vlastní prospěch,  

a to zvýšením výroby balistických zbraní.
38

  

Kvůli rostoucím domácím tlakům na obou stranách došlo k úpadku tzv. „resetu“. 

V Rusku vzrůstala vlna antiamerikanismu a pochybností o trvalém americko-ruském 

partnerství. Tyto negativní pocity vznikly v důsledku republikánské většiny  

ve Sněmovně reprezentantů,
39

 která byla proti užší spolupráci s RF. Ruský odpor vznikl 

z důvodu americké podpory svých spojenců ve východní Evropě. Jejich podpora 

směřovala i na členy Společenství nezávislých států, které zahrnovalo i vytvoření nové 

letecké základny v Polsku a poskytování vojenského vybavení pro Gruzii.
40

 Není divu, 

že americké počínání a vnitropolitický vývoj měl negativní dopad na vnímání USA  

v Rusku. V ruské a americké společnosti by vysoká úroveň veřejného zklamání  

a podezření neměla být podceňována, neboť může mít obrovský vliv na samotnou 

politiku a důvěru v politiky, kteří se staví do pozice tzv. sekuritizujících aktérů. Političtí 

vůdci by proto měli přesvědčit veřejnost o prospěšnosti a výhodnosti americko-ruské 

spolupráce.
41
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4 PROJEVY A VÝROKY RUSKÝCH PŘEDSTAVITELŮ 

4.1. Oficiální projevy a výroky prezidenta Medveděva 

Dmitrij Medveděv byl zvolen prezidentem v roce 2008 a svůj úřad zastupoval  

od května téhož roku do dubna 2012. Autorka proto do vyhledávače na oficiální webové 

prezidentské stránce zadala «США и Медведев» a časového rozhraní  

1.5.2008-30.4.2012. Analyzovala 27 zdrojů dat, přičemž se při výběru zaměřila  

na názvy jednotlivých článků obsahujících slovo «США» a na kvalitu poskytnutých 

informací.  

Blahopřání zakladateli Ústavu USA a Kanady Ruské akademie věd, akademiku 

Georgiu Arbatovi, 19. května 2008: 

Medveděv vyzdvihl činnost a práci Georgije Arbatova pro Rusko a obzvláště 

jeho přínos v oblasti výuky amerikanistiky. Arbatov slavil 85. narozeniny, a proto  

mu Medveděv blahopřál.
42

 

Setkání s ministrem financí USA Henry Polsonem, 30. červnem 2008:  

Daný článek poukazuje na rusko-americké vztahy v ekonomické a finanční 

oblasti. Medveděv připomněl deklaraci podepsanou v Soči a potřebu dodržovat dohody, 

které mezi USA a RF v oblasti ekonomiky byly a budou. V tehdejší době probíhala 

hospodářská krize, a proto se představitelé států G8 museli sejít a na danou situaci najít 

společné řešení. Polson zmínil spolupráci velkých ruských a amerických firem  

a investice přicházející z RF do USA a naopak. V neposlední řadě USA mělo zájem  

na vstup Ruska do WTO.
43

 

Rozhovor Dmitrije Medveděva televiznímu kanálu “Euronews“, 2. září 2008: 

Během rozhovoru se Medveděv vyjádřil k událostem tehdejší doby. Podle jeho 

názoru válka v Gruzii neměla tak sáhodlouhý dopad a význam jako konfrontace 

v období studené války. Odmítl, že by agrese vyšla ze strany Ruska. Naopak upozornil 

na fakt, že válka byla důsledkem americké politiky v Gruzii.
44

  

Setkání s představiteli Rady mezinárodních vztahů, 16. listopadu 2008: 
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Dané setkání proběhlo v době, kdy se prezident Medveděv účastnil summitu 

G20. Činnost Rady mezinárodních vztahů je datována již od roku 1921. Jejími členy 

jsou vrcholní současní i minulí politici USA, představitelé velkých mezinárodních 

firem, více jak čtyři tisíce obyvatelů USA, akademici a v neposlední řadě i zástupci 

vládních a nevládních organizací. Pod patronací Rady vychází časopis “Foreign 

Affairs“. Každý rok jsou plánovány události, na některé z nich jsou pozváni  

i představitelé dalších států. Během daného setkání vystoupil prezident Medveděv  

a ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albright.
45

 

Setkání s prezidentem USA Georgem Bushem, 23. listopadu 2008: 

Dané setkání s Dmitrijem Medveděvem bylo pro George Bushe na postu 

prezidenta USA posledním. Oba dva si byli vědomi existence oblastí, ve kterých se 

jejich postoje rozcházely, nicméně se oba shodli na pokračování rozvoje spolupráce 

mezi svými státy. Dohodli se na společném postupu v boji proti pirátům.
46

 

Prezidenti Ruska a Spojených států amerických Dmitrij Medveděv a Barack 

Obama se setkali s představiteli ruské a americké obchodní komunity, 7. července 

2009: 

Na daném obchodním setkání Medveděv prohlásil, že Rusové jsou ochotni 

pokračovat v plnění úkolů, což by jim zajistilo možnost stát se plnoprávnými členy 

WTO. Opět RF a USA udělaly krok k dalším dohodám a rozvoji svých obchodních 

vztahů. Obama prohlásil, že obrat zahraničního obchodu by se měl zvýšit. Pokud by 

spolupracovaly za účelem dosažení lepších ekonomických podmínek, jistě by ho 

dosáhly. 
47

 

Prohlášení Dmitrije Medveděva v souvislosti se změnou přístupu USA v otázce 

PRO, 17. září 2009: 

Prezidenti RF a USA se dohodli během setkání v Moskvě a Londýně  

na spolupráci v oblasti PRO ve světě. Medveděv uvítal americký pozitivní přístup 

v dané oblasti. Připomněl, že další společné setkání proběhne 23. září v New Yorku. 
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Mohli tak projednat situaci v oblasti evropské bezpečnosti a zjistit, jaká opatření by 

měly oba státy společně podniknout.
48

 

Rozhovor televizi “CNN“, 20. září 2009: 

Rozhovor se především vedl v souvislosti s činností Íránu v jaderné oblasti. 

Medveděv byl mimo jiné dotázán na protiraketovou obranu, která by měla být 

vystavěna v Íránu na základě dodržování mezinárodního práva. To by však mohlo 

vyvolat v Izraeli vlnu nevole a pocit ohrožení. Podle Medveděva byla důležitá jednání 

se zúčastněnými stranami za účelem dosažení stabilizace Blízkého Východu.
49

 

Nová americká administrativa dala rusko-americkým vztahům a spolupráci nový 

impuls. Medveděv nazval Američany „naši američtí kolegové“ a „s americkými 

partnery“. V případě vzájemného obchodu viděl obrovský potenciál. Omezení 

strategických útočných zbraní shledával významným pro bezpečnost celého světa. USA 

si v dané době vzala čas na zjištění tehdejší situace v rámci PRO. Dále se jednalo  

o rožšíření NATO o Ukrajinu a Gruzii, přičemž Medveděv připomněl mínění Ukrajinců, 

že by se mělo vypsat referendum o připojení k NATO či nikoli. Upozornil,  

že rozhodnutí leží v rukou Ukrajinců, a že Ukrajina je s Ruskem spojená, neboť na jejím 

území žijí příbuzní některých Rusů žijících v Rusku.  

Setkání s prezidentem USA Barackem Obamou, 24. září 2009: 

Během daného setkání prezidenti mluvili především o íránském postoji k jaderné 

problematice. Írán vyvíjel jaderné zbraně i přes všechny snahy RF a USA s daným 

státem vést dialog a přesvědčit jeho představitele o možnosti využití jaderné energii 

k mírovým účelům. Medveděv nesouhlasil se sankcemi vůči Íránu, ale byl si vědom,  

že v některých případech jsou nevyhnutelné.
50

 

Mimo jiné hodnotil rusko-americké vztahy jako „velmi konstruktivní, přátelsky 

pracovní“, znovu nazval Obamu svým „kolegou“ a Američany „naši kolegové ze 

Spojených států amerických“. Připomněl otázku podepsání dohody START  

a protiraketové obrany v Evropě, na které se Rusko chtělo též podílet.
51
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Úvodní slovo na schůzce se studenty a profesory z Univerzity Pittsburgh, 25. září 

2009: 

Ruský prezident Medveděv navštívil Univerzitu Pittsburgh, na které odpovídal 

na různé otázky studentů. Studentům sdělil, že nejkrásnější doba v životě je právě ta,  

ve které se oni nachází. Jsou mladí a studují. RF a USA se dohodly na spolupráci  

i v oblasti vzdělání. V USA studují ruští studenti a učí lidé s ruskou národností a to byl  

i jeden z důvodů, proč se Medveděv se studenty Univerzity Pittsburgh sešel. Z řad 

studentů byl vnesen návrh na vytvoření ruských divadel a koncertů v Pittsburghu za 

účasti ruských umělců. Medveděv odpověděl, že se vynasnaží, aby ruští umělci 

navštívili jejich město. 
52

 

Spolupráce Ruska s USA dosahuje vysoké úrovně, 13. října 2009: 

Při oslovení Medveděv nazval účastníky setkání „Vážení američtí kolegové“  

a „Vážená paní ministryně“. Ministři zahraničních věcí se zasloužili o přivedení 

znepřátelených stran Turecka a Arménie k vzájemnému porozumění, a tak ukázali 

schopnost RF a USA společně řešit mezinárodní problémy. Nicméně stále bylo potřeba 

vyřešit situaci Íránu a Severní Koreje. Medveděv zhodnotil rusko-americkou spolupráci 

následujícím způsobem: „Chápu, že během Vaší návštěvy někteří kolegové vedli 

relevantní diskuze. To ukazuje, že naše spolupráce s novou administrativou Spojených 

států amerických dosahuje vysoké úrovně.“
53

 

Dmitrij Medveděv se setkal s prezidentem USA Barackem Obamou, 15. listopadu 

2009: 

Setkání se vedlo v duchu jednání o obsahu dohody START, neboť původní 

dohodě z roku 1991 měla v tehdejší době skončit platnost. Prezidenti předpokládali, že 

by k podpisu mohlo dojít již v prosinci 2009. Medveděv shrnul spolupráci následovně: 

„Dívají se na nás, jak moc si navzájem nasloucháme, dokonce v minulých letech na tom 

závisela situace ve světě, a teď je to o to vážnější, protože nejsme rozděleni 

ideologickými překážkami, které byly, ba právě naopak, se snažíme řešit úkoly, které 

jsou nám zadány, co nejvíce přátelským a konstruktivním způsobem.“
54

 Kromě dané 

dohody hlavy států mluvili o předloženém návrhu Íránu na mírové využití jaderné 
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energie, které však bylo Íránem odmítnuto. Opět Medveděv nazval Baracka Obamu 

svým „kolegou.“
55

 

Setkání s prezidentem USA Barackem Obamou, 18. prosince 2009: 

Obama nazval Medveděva „velmi efektivním partnerem“. Medveděv měl 

podobný názor vůči svému protějšku. RF a USA začaly jednat o problematice 

klimatických změn, nicméně podle Medveděva bylo v dané oblasti mnoho úkolů. Mimo 

jiné poděkoval Obamovi a týmu specialistů za jednání v rámci dohody START. Úkoly 

tehdejší spolupráce shledával hotovými. K dalšímu směru spolupráce a vztahů se 

vyjádřil následovně: „A takový výsledek, kterého dosáhneme, bude odrazem těch 

partnerských a dobrých vztahů, které jsme navázali s novou americkou 

administrativou.“ 
56

 

Setkání s ministryní zahraničních věcí USA Hillary Clinton, 19. března 2010: 

Hlavním tématem setkání se stala dohoda o omezení a snížení počtu 

strategických zbraní s přihlédnutím na problematiku výstavby protiraketové obrany. 

Dále prezident s minitryní projednal situaci v Afganistánu, íránskou jadernou činnost  

a možnosti obnovení izraelsko-palestinských jednání. Dohodli se na podpoře  

a modernizaci ruské ekomomiky. Clinton a Lavrov od roku 2009 koordinovali práci 

Prezidentské komise.
57

 

Dmitrij Medveděv a Barack Obama se setkávají v Praze, aby podepsali novou 

dohodu o snížení a omezení strategických útočných zbraní, 26. března 2010:  

Dohoda START z roku 1991 znamenala důležitý milník, neboť zajistila 

vzájemnou důvěru a určitou stabilitu a bezpečnost ve světě. Daného prostředí bylo 

potřeba vytvořit i po jejím vypršení v prosinci 2009, což se o pár měsíců oběma státům 

podařilo. Nová dohoda by měla platit 10 let a znamená v rusko-amerických vztazích  

a spolupráci v 21. století předěl a nový směr k vzájemnému porozumění. I přes některé 

kontroverzní části se státy nakonec dohodly a jejich představitelé novou dohodu měli 

v České republice podepsat.
58
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Podepsána rusko-americká dohoda o snížení a omezení strategických útočných 

zbraní, 8. dubna 2010: 

Osmý duben 2010 se zapsal do rusko-amerických dějin proto, že se představitelé 

dvou velmocí dokázali domluvit a podepsat spolu dohodu, která podle názoru 

prezidentů zajistí mezinárodní bezpečnost a stabilitu. Nadále chtěli rozvíjet i společné 

kroky vůči jaderné činnosti Iránu. Především jednali o sankcích. S jadernými zbraněmi 

a strategickými útočnými zbraněmi souvisí i protiraketová obrana, o které Medveděv  

a Obama i nadále jednali. Obama byl k dialogu v dané oblasti velmi nakloněn. 

Medveděv se svým optimisticky naladěným americkým kolegou souhlasil. Podle jeho 

názoru: „Věřím, že tento podpis otevře stránku spolupráce mezi našimi zeměmi  

a vytvoří bezpečnější podmínky pro život na celém světě.“
59

  

Rozhovor Dmitrije Medveděva americkému televiznímu kanálu “ABC Plus“, 12. 

dubna 2010: 

Medveděv použil slovní spojení „naši američtí kolegové“ třikrát a dále slovní 

spojení „s našimi americkými partnery“, „u amerických partnerů“ a „před našimi 

americkými partnery“. Obamu nazval „komfortním partnerem“ a „sympatičným 

člověkem“.
60

 

Problematika Dohody START a problematika protiraketové obrany byly úzce 

spojeny, a tak v případě americké výstavby PRO by mohla ruská strana od dané dohody 

odstoupit. Možnost, jak vyřešit kontroverzní oblast PRO je vytvořit ne jen evropskou 

obranu, ale zajistit celkově globální protiraketovou obranu.
61

 

Setkání s představiteli veřejných, akademickýh a politických kruhů USA, 14. 

dubna 2010: 

Medveděv sdělil, že byly vidět konkrétní výsledky spolupráce RF a USA. 

Především vyzdvihl podepsání dohody START. Medveděv nazval Američany „američtí 

kolegové“ a oslovil je „Vážení kolegové!“. V íránské otázce nstal však zlom. 

Postoj Íránu se změnil, neboť se vůbec nevyjádřil k předloženým návrhům ohledně 

využití jaderného potenciálu. Na ruské a americké straně musely být tedy přijaty 

sankce. Další problém vyvstával v Afganistánu, ve kterém kvetl trh s narkotiky. I přes 

nemožnost dosáhnout nějakých lepších výsledků se i nadále ruští a američtí 

                                                 
59

 Президент России (8 апреля 2010): Подписан российско-американский Договор 

о сокращении и ограничении СНВ, (28. dubna 2015). 
60

 Президент России (12 апреля 2010): Интервью Дмитрия Медведева американскому 

телеканалу «Эй-Би-Си ньюс», (28. dubna 2015). 
61

 Tamtéž.  



46 

 

představitelé setkávali a snažili se o zajištění stability a bezpečnosti ne jen v daných 

dvou státech, ale i v mezinárodním prostředí.
62

 

Dmitrij Medveděv si vytvořil svůj oficiální kanál na sociální síti “Twitter“, 23. 

června 2010: 

Prezident RF navštívil firmu Twitter v San Francisku a vytvořil si svůj vlastní 

účet v ruštině pod názvem @KremlinRussia. Jeho první komentář byl informativní: 

„Všem ahoj! Jsem na Twitteru, a toto je můj první příspěvek!“
63

 

Dmitrij Medveděv se setkal s vedením Senátu a Sněmovny reprezentantů 

Kongresu USA, 25. června 2010: 

Prezident Medveděv navštívil Washington. Na setkání s představiteli obou 

amerických komor parlamentu se vyjádřil k dosavadním jednáním s prezidentem 

Obamou ohledně dohody START a následné její ratifikace. Celkovou spolupráci 

hodnotil velmi kladně, neboť bylo dosaženo několika úspěchů, včetně podepsání dané 

dohody. Vyjádřil potřebu i nadále spolupracovat na vyřešení situace na Blízkém 

Východě, v Severní Koreji, v dalších státech postihnutých krizí, obnovením ekonomik  

a v neposlední řadě jednat s Íránem o jeho jaderném programu. Při pracovní cestě  

po USA získal inspiraci na vytvoření skupiny ruských businessmanů zabývajících se 

hightech technologiemi.
64

 

Společné prohlášení prezidentů Ruské federace a Spojených států amerických 

v otázce Afganistánu, 24. července 2010: 

Vzhledem k dohodě s USA a NATO ruští představitelé byli ochotni otevřít 

pozemní a vzdušný tranzitní systém za účelem zajištění afgánské ekonomiky, sociální  

a politické situace. Boj proti terorismu byl důležitým bodem pro oba státy, protože se 

jejich obyvatelé stali oběťmi teroristických útoků. V RF proběhl teroristický útok 

v březnu 2010 a v USA se odehrál 11. září 2001 na několika místech zároveň.
65

 

Setkání s Barackem Obamou, 14. listopadu 2010:  
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Prezidenti Medveděv a Obama využili konání summitu APEC a sešli se, aby 

projednali tehdejší probíhající otázky a jednání. Hlavním tématem se pro ně stala 

možnost ruského vstupu do WTO a možnosti dalšího ekonomického rozvoje obou dvou 

států. Medveděv si byl vědom snahy administrativy Obamy, aby se Rusko stalo 

plnoprávným členem WTO. Oba dva se vyjádřili i k blížícímu se summitu RF-NATO  

a k jednání ohledně evropské protiraketové obrany. Jejich spolupráce byla podporována  

i v společné práci v rámci G20. Byl si vědom skutečnosti, že pokud budou USA 

ekonomicky prosperovat, ve výsledku bude prosperovat celý svět, neboť je na nich 

závislý. Medveděv nazval Obamu svým „kolegou“ a „přítelem“.
66

 

Výsledky roku s prezidentem Ruska, 24. prosince 2010:  

Osobní vztahy Dmitrije Medveděva a Baracka Obamy byly na velmi vysoké 

úrovni. V prosinci 2010 se Medveděv na adresu Obamy vyjádřil následovně: „Mohu 

všeobecně říct, že práce s prezidentem Obamou je jednoduchá. Je člověkem, který je 

schopen poslouchat a naslouchat, člověkem, který není v zajetí jakéhokoli stereotypu.“
67

  

Setkání s viceprezidentem USA Josephem Bidenem, 9. března 2011: 

Medveděv poděkoval Bidenu za jeho úsilí v podepsání dohody START mezi RF 

a USA, neboť podepsání dané dohody zajišťovalo větší mezinárodní bezpečnost. Další 

spolupráci a podporu Medveděv očekával od USA při finálních přístupových jednáních 

mezi RF a WTO, což Biden potvrdil. Biden Rusko navštívil za účelem prohlubování 

ekonomické a finanční spolupráce.
68

 

Setkání s ministrem obrany USA Robertem Gatesem, 22. března 2011:  

Medveděv se během setkání primárně věnoval situaci v Libyi a zdůraznil, že se 

všechny akce musí konat v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN, aby se docílilo 

včasného ukončení sporu mírovou cestou. Sekundárně byla opět zmíněna pozice Ruska 

vůči výstavbě protiraketové obrany v Evropě, což již dříve řekl na summitě RF-

NATO.
69

 

Setkání s prezidentem USA Barackem Obamou, 22. května 2011: 
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První se svým příspěvkem začal Barack Obama a shrnul společné úspěchy 

v tehdejší době. RF a USA podepsaly dohodu START, společně se podílely na vyřešení 

situace v Afganistánu, zaujaly společný postoj vůči Iránu, projednaly události  

na Blízkém Východě a v severní Africe a v neposlední řadě Obama zmínil americké 

úsilí a podporu Ruska v přistoupení do WTO. Připomněl i problémy týkající se dialogu 

v rámci PRO. Medveděv svůj příspěvek začal slovy „Můj kolega a politický partner 

Barack Obama“ a více méně se svým kolegou souhlasil. Upozornil na mnoho úkolů, 

které v rámci spolupráce za poslední roky, oproti dřívějším letům, udělali a zdůraznil 

jejich vzájemné osobní vztahy, které mohou napomoci k prohloubení vztahů Ruska  

a USA. Byl si vědom národních zájmů obou států, nicméně bylo důležité zahrnout  

i zájem mezinárodního společenství na zajištění mezinárodní bezpečnosti. Kladně 

ocenil podpis dohody START, která dovolovala zajistit mezinárodní prostředí  

a stabilitu. Ruská strana byla též připravena prohlubovat ekonomické vztahy  

a spolupráci a stát se plnohodnotnou součástí WTO.
70

 

Setkání s prezidentem USA Barackem Obamou, 26. března 2012: 

Prezident RF a USA se spolu sešli během summitu jaderné bezpečnosti. 

Medveděv nazval Obamu svým „přítelem a kolegou“ a ohodnotil tehdejší rusko-

americkou spolupráci: „Myslím si, že to možná byly nejlepší tři roky v historii 

vzájemných vztahů mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými za poslední 

desetiletí.“
71

 Pro ruskou stranu byl velmi důležitý podpis dohody START. Medveděv 

dále poděkoval Obamovi za americkou podporu při ruské snaze stát se členem WTO. 

Připomněl společný postoj k situaci v Sýrii a snahu o co možná nejrychlejší vyřešení 

sporů mezi znepřátelenými skupinami. Jednání a spolupráce probíhala i v případě 

jaderné činnosti Iránu a situace v Afganistánu. V případě protiraketové obrany 

docházelo mezi oběma představiteli k jednáním, která podle Medveděva byla nutná. 

Bylo dohodnuto, že se vytvoří skupina specialistů, kteří budou pracovat na vyřešení 

dané problematiky, neboť oba dva státy stále trvaly na svých zájmech.
72

 

Prohlášení prezidentů Kazachstánu, Ruska a USA o spolupráci na bývalém 

Semipalatinském jaderném polygóně, 27 března 2012: 
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Na summitě jaderné bezpečnosti se Medveděv vyjádřil ke spolupráci daných tří 

států. Jednalo se o společnou likvidaci následků činnosti Semipalatinského jaderného 

polygónu. Daná spolupráce probíhala již od roku 2004. Podle jeho názoru RF a USA 

nesly odpovědnost za jadernou bezpečnost. Výsledky spolupráce v dané oblasti byly 

vidět právě v podobě trojstranných jednání.
73

 

 

V daných článcích Medveděv několikrát zmínil mezinárodní bezpečnost. 

Několikrát zazněla slova „přátelský“, „američtí kolegové a partneři“ a na adresu Obamy 

se Medveděv vyjadřoval, že je pro něj „kolegou“, „partnerem“ a dokonce i „přítelem“. 

Setkání prezidentů Medveděva a Obamy bylo poměrně časté. Každý rok proběhlo 

několik jejich setkání a jednání. Osobní vztahy obou prezidentů prohloubily spolupráci 

a rusko-americké vztahy. V roce 2009 vznikla Prezidentská komise, kterou koordinovali 

ministři zahraničních věcí obou států, ale hlavními aktéry byli Dmitrij Medveděv  

a Barack Obama. S příchodem nového prezidenta USA a jeho administrativy rusko-

americká spolupráce se posunula na vyšší úroveň. Obamova administrativa byla 

sdílnější, než bývalého prezidenta US George Bushe. Z pohledu prezidenta Medveděva 

byly vztahy a spolupráce produktivní a více méně nedocházelo k větším výkyvům. 

Došlo k desekuritizaci americké administrativy, avšak otázku protiraketové obrany 

v Evropě lze zařadit jako politizované. Z hlediska teorie sekuritizace určitá nuance by 

vznikla při rozšíření NATO o Ukrajinu a Gruzii, neboť Ruská federace s danými státy 

sousedí. Dané rozšíření by ruští představitelé na základě oficiálních dokumentů 

považovali za vnější hrozbu a adekvátně by zareagovali. Vměšování se do záležitostí 

států bývalého Sovětského svazu a vytváření vojenských bloků v blízkosti hranic Ruska 

bylo v dokumentech označováno jako ohrožení. Pokud by přístupová jednání mezi 

Ukrajinou, Gruzií a NATO vedla k jejich členství v organizaci, sekuritizační proces by 

byl jistě dokončen, neboť již na začátku zkoumaného období na základě průzkumu bylo 

pro obyvatele Ruska největší hrozbou právě východní rozšíření NATO. V případě 

americké výstavby PRO by mohlo dojít k sekuritizaci až tehdy, pokud by americká 

strana PRO v Evropě začala stavět a ruská strana by na to zareagovala vypovězením 

dohody START.  
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V roce 2010 byla podepsána dohoda START. Po jejím podpisu nelze mluvit  

o sekuritizačním kroku Medveděva vůči USA, ba právě naopak vztahy se utužily. Obě 

dvě strany danou dohodu považovaly za milník s pozitivním dopadem na mezinárodní 

stabilitu a bezpečnost.  

4.2.  Projevy a výroky premiéra Putina 

Vladimir Putin zastupuje vrcholné politické úřady v Ruské federaci od roku 

1999, ve kterém se za vládnutí prezidenta Borise Jelcina stal premiérem a o rok později 

zasednul do prezidentského křesla. Před zkoumaným obdobím post prezidenta 

zastupoval po dvě funkční období až do roku 2008. Během zkoumaného období 

zastával funkci premiéra RF. Existuje oficiální webová stránka premiéra Putina,  

na které autorka vyhledala potřebná data pro analýzu. Po zadání slova «США»  

do vyhledávače se objevilo 280 článků. V sekci „Z pohledu“ s podtitulem  

„O mezinárodní spolupráci“ se objevilo 299 textů. Autorka z obou dvou seznamů  

do analýzy zahrnula celkově 39 zdrojů dat, které se týkaly názoru premiéra Putina na 

USA a byly pro analýzu zásadní. Při výběru zkoumaných dat brala v úvahu i časové 

rozdělení, a tudíž za jednotlivé roky analyzovala mezi 6-10 články.  

Rozhovor V. V. Putina americkému televiznímu kanálu “CNN“, 28. srpna 2008: 

Hlavním tématem rozhovoru byla rusko-gruzínská válka. Putin upozornil  

na dlouhověkou tradici a kulturu Gruzie a na její těsné vztahy s Ruskem vyplývající  

ze sdílené historie. Okolo jednoho milionu Gruzínců se přestěhovalo na území Ruska  

a naopak mnoho Rusů zůstalo žít na území Gruzie. Ruští představitelé vnímali Gruzii 

jako suverénní stát, avšak v případě ohrožení Rusů na jejím území se cítili povinni 

zasáhnout. Putin odmítl, že by Rusko bylo v daném případě agresorem. Naopak 

vyžadoval 1garanci, že proti RF nevzejde žádná agrese. Gruzínská vláda vyhlásila Jižní 

Osetii válku, a tak ruská strana zareagovala a předpokládala, že USA v čele s Georgem 

Bushem pomohou konflikt urovnat. Podle názoru Putina: „Ale podstata není jen v tom, 

že americká administrativa nemohla zabránit gruzínskému vedení od daného trestného 

činu – americká strana ve skutečnosti vyzbrojila a trénovala gruzínskou armádu.“
74

 

Dokonce se ruská strana domnívala, že na území konfliktu se nacházeli američtí 

obyvatele. V rámci vnitřní americké politiky určité vlivné skupiny chtěly, aby se na post 

prezidenta dostal jen určitý kandidát. Šlo tak o manipulaci s lidským míněním. Podle 
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Putina bylo ukázáno na Rusko jako na agresora schválně. K činnosti USA se vyjádřil 

následovně: „Je potřeba malá vítězná válka. A když se nepodařilo, tak se může vina 

svést na nás, udělat z nás nepřátele a na pozadí hurá-patriotismu opět kolem určitých 

politických sil sjednotit zemi.“
75

 

Rozhovor představitele V. V. Putina Prvnímu kanálu televize Německa „ARD“, 

29. srpna 2008: 

K rusko-gruzínské válce se Putin vyjádřil, že daný konflikt nevznikl kvůli ruské 

straně. Rusko se snažilo konflikt urovnat, ale i přesto Evropa a USA chtěly na něj uvalit 

blokaci. Vzhledem k tomu, že mezi mrtvými byli i ruští obyvatelé a členové mírových 

sborů, byla válka vnímána jako ohrožení ne jen ruského obyvatelstva v oblasti Jižní 

Osetie, ale i ohrožení Ruska. Putin, i přes vzniklé spory, v rozhovoru zmínil „naši 

partneři v Evropě a ve Spojených státech amerických“ a „Zdá se, že do značné míry 

byla krize vyvolána i našimi americkými přáteli v průběhu předvolební kampaně.“
76

  

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin poskytl rozhovor francouzským 

novinám „Figaro“, 13. září 2008: 

V určitých oblastech se jejich názory a zájmy rozcházely, ale v rámci 

mezinárodních otázek byly jejich zájmy společné. V minulosti, jak během světových 

válek, tak i v 21. století RF a USA spolupracují spolu za účelem zajištění a zabezpečení 

mezinárodního a globálního prostoru. Putin nazval Američany „naši američtí partneři“, 

ale v souvislosti s americkým uvědoměním si společné strategie zajištění mezinárodní 

stability.
77

    

V. V. Putin předsedal zasedání vlády Ruské federace, 1. října 2008: 

Během zasedání vlády RF Putin přednesl svoji řeč, ve které se vyjádřil k tehdejší 

probíhající hospodářské krizi. Vznikla ve Spojených státech amerických a šířila se přes 

západní Evropu do celého světa. USA byly a jsou považovány za velmoc,  

ale nedokázaly adekvátně zareagovat a alespoň snížit následky dané krize. V podobných 

případech bylo nutné mít podle názoru premiéra Putina devizové rezervy a zajištěné 
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další bezpečnostní mechanizmy. Bylo potřeba provést sociální, pracovní a důchodová 

opatření.
78

 

Vladimir Putin vystoupil na 77. zasedání Valného shromáždění Interpolu, 7. října 

2008: 

Spolupráce probíhající v rámci Interpolu je pro Rusko důležitá. Mezi jeho 

největší spojence patří kromě USA, Belgie, Česká republika, Litva, Německo, Polsko  

a Ukrajina. Putin nazval dané státy „naši nejaktivnější zahraniční partneři“. Hlavními 

úkoly Interpolu v dané době byly vzájemné předávání osob mezinárodně hledaných, boj 

s terorismem a narkotiky. 
79

 

V. V. Putin vystoupil na Mezinárodní konferenci o humanitárním právu 

v Petrohradě, 24. listopadu 2008:  

Během konference Vladimir Putin znovu nazval USA „naši američtí partneři“,  

i přesto, že Rusko shledávalo americkou výstavbu protiraketové obrany namířenou proti 

svému strategickému potenciálu. V konečném důsledku by se Evropa ocitla v horší 

pozici než USA nebo RF, neboť se jednalo o výstavbě na jejím území. Žádná ruská 

opatření by nebyla nutná, pokud by americká administrativa upustila od daného plánu, 

nebo přistoupila na společný postup.
80

 

Putin mimo jiné i upozornil na konec dohody START v roce 2009 a ruské snahy 

o plynulé pokračování snižování počtu jaderných a strategických zbraní společně se 

Spojenými státy americkými. V dané oblasti je potřeba spolupráce ne jen Ruska a USA, 

ale i dalších států. Putin do nové administrativy USA vkládal naděje a očekával, že bude 

k podepsání daného dokumentu nakloněna.
81

 

V. V. Putin poslal představitelům států a vlád cizích zemí blahopřání 

k přicházejícím Novým rokem, 30. prosince 2008: 

Putin se nejdříve obrátil na George Bushe a shrnul dosavadní výsledky 

spolupráce, které byly pozitivní a cíle byly naplňovány i přes určitý nesoulad 

v některých oblastech. Pro další rozvoj rusko-amerických vztahů byla podle něj důležitá 

deklarace ze Soči, která vymezovala strategii rusko-americké spolupráce a vztahů. 
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K Novému roku 2009 premiér Putin popřál nově zvolenému americkému prezidentovi 

Baracku Obamovi, aby vztahy jejich států byly vedeny v přátelském a vzájemně 

výhodném duchu za účelem společného dosažení mezinárodní bezpečnosti a stability.
82

 

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin se setkal s hlavními redaktory 

předních německých médií, 17. ledna 2009: 

Podle Putina rétorika Obamy vůči Rusku se zdála být pozitivní a namířená  

na upevnění vzájemných vztahů. V rámci předvolební kampaně Obama prohlásil, že 

ještě budou probíhat jednání ohledně nutnosti vystavit PRO. Američtí představitelé byli 

ochotni s RF spolupracovat na omezení počtu zbraní, společně vyřešit situaci  

na Blízkém Východě a v Íránu. V neposlední řadě se vyjádřili k situaci v Gruzii  

a na Ukrajině. Dané dva státy se nemusely stát členy NATO, což pro ruské představitele 

znamenalo uklidnění.
83

 V oficiálních dokumentech již autorka nalezla bod, ve kterém se 

Rusko bojí rozšiřování NATO na Východ, blížeji ke svým hranicím.
84

  

V. V. Putin poskytl rozhovor tiskové agentuře „Blumberg“, 27. ledna 2009: 

Ruští představitelé od nově zvolené americké administrativy očekávají „čestný 

partnerský dialog“ se vzájemným respektováním svých zájmů a norem mezinárodního 

práva. Naopak pro Rusko je nepředstavitelné narušení jeho suverénnosti. Výstavba PRO 

by se nemusela uskutečnit, což ruští představitelé považovali za vstřícný krok. 

Upozornil na fakt, že chtějí na daném systému pracovat společně. Rusko, USA a Evropa 

by měly za účelem zajištění evropské bezpečnosti spolupracovat.
85

 

Plány na rozšíření NATO na Východ bylo pro Rusko ohrožením, ale jakmile se 

začalo hovořit o jiných opatřeních na zabezpečení Gruzie a Ukrajiny, Rusko bylo 

otevřeno vést dialog a spolupracovat. Za předešlé americké administrativy byla situace 

na Ukrajině devastující, proto již nikdo nechtěl opakovat podobný scénář. Navíc 
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z Ruska přes Ukrajinu putovala ropa, jejíž cena se případnými konflikty mohla razantně 

kolísat.
86

  

Projev V. V. Putina u příležitosti zahájení Světového ekonomického fóra v Davosu, 

28. ledna 2009:  

Putin se vyjádřil k tehdejší hospodářské krizi, která se šířila z USA. I přes vznik 

dané krize v USA a její šíření do celého svět Putin ve svém projevu použil slovní 

spojení „našich amerických přátel“. 

Američané nepoužili adekvátní opatření na minimalizování následků. Celkově se 

dala krize očekávat. Putin vyzval účastníky konference, aby se státy spojily a společně 

krizi vyřešili.
87

 

V. V. Putin se setkal s členy Mezinárodní rady podnikatelů v rámci probíhajícího 

Světového ekonomického fóra v Davosu a odpověděl na jejich otázky, 29. ledna 

2009:  

Podle Putina Rusko potřebuje být vnímáno jako rovnocenný partner, nikoli jako 

stát, kterému chce jiný stát pomoci. Ve vztazích s USA stále existují minulé křivdy  

a minulá historie. Na obou dvou stranách stále ještě ze sovětských dob přetrvávají 

anachronismy, které nedovolují dosáhnutí hlubších rusko-amerických vztahů.
88

 

V. V. Putin se setkal s členy Mezinárodní mediální rady v rámci probíhajícího 

Světového ekonomického fóra a odpověděl na jejich otázky, 29. ledna 2009: 

Ruští představitelé si byli vědomi, že silovými prostředky se cílů dosáhne hůře 

než společným dialogem. USA bylo ochotno opustit Irák. V rétorice členů NATO se 

Ukrajina a Gruzie nemusely bezodkladně stát členy. Putin upozornil na fakt, že „je 

nikdo neohrožuje.“ V mezinárodním společenství je důležité dodržovat mezinárodní 

právo. Pro vytvoření pocitu důvěry je nutné vytvořit společné fórum, na kterém se 

mohou státy domlouvat na řešení mezinárodních problémů.
89
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Rozhovor předsedy vlády Ruské federace V. V. Putinem s japonskou tiskovou 

agenturou „Kiodo Tsushin“, TV, rozhlas „NHK“ a novinám „Nichon Keidzai“ 

(„Nikkei“), 10. května 2009: 

Během rozhovoru byl Putin dotázán, jak se bude Rusko stavět k probíhajícím 

jednáním o podepsání dohody START v souvislosti s výstavbou PRO v Evropě. USA 

za prezidentství George Bushe vypracovaly projekt protiraketové obrany v Evropě  

a zároveň zaujaly chladný postoj k podepsání dohody o snížení počtu zbraní. Podle 

Ruska by dané americké počínání mohlo vést ke globální konfrontaci, která by byla 

hrozbou pro všechny. I přes nevyjasněnou situaci ohledně PRO a podepsání dohody 

START Putin použil slovní spojení „našich západních partnerů - USA“ a „zájem 

amerických partnerů.“
90

 

Na konci své pracovní návštěvy v Krasnodarském kraji předseda vlády Ruské 

federace V. V. Putin navštívil Ledový palác sportovního komplexu v obci Vyselki, 

a také odpovídal na otázky reportérů, 3. července 2009:  

Do oblastí, na kterých se RF a USA dokázaly dohodnout, patřily společný boj 

proti terorismu a nešíření zbraní. Rusko bylo ochotno s USA spolupracovat, pokud USA 

byly otevřeny k vzájemnému dialogu. Putin opět nazval Američany „naši američtí 

partneři.“
91

 

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin se setkal s ministryní zahraničních věcí 

USA Hillary Clinton, 19. března 2010: 

Rozhovor se vedl v přátelském duchu. Putin upozornil, že Rusko chce vstoupit 

do WTO již 17 let. Clinton sdělila, že jsou USA ochotny pomoc v případě získání 

členství Ruska v dané organizaci. V dané době některé americké firmy totiž působily 

v Rusku (General Electric, Boeing) a naopak ruské firmy se pohybovaly na americkém 

trhu (Severstal), a proto je důležitá mezinárodní podpora i v rámci WTO. Následující 

výrok Putina ukazuje, jak USA jsou v Rusku vnímány: „USA pro nás – jeden 
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z klíčových mezinárodních partnerů. Navzdory rozdílnosti názorů na některé otázky,  

na mnoha věcech se nám podařilo v předchozích letech dohodnout.“ 
92

 

V návaznosti na jednání předseda vlády Ruské federace V. V. Putina a prezident 

Venezuely H. Chaveze uspořádali společnou tiskovou konferenci, 2. dubna 2010: 

V rozhovoru s Hugo Chavezem Putin upozornil na fakt, že USA vynakládají na 

vojenskou oblast stejnou částku jako ostatní státy světa dohromady. Doplnil, že ruské 

vztahy s USA i s Velkou Británií nebyly v dané době narušeny. Pokud USA nebude šířit 

zbraně do dalších států, Rusko se nebude muset cítit být ohroženo.
93

 

V předvečer pracovní návštěvy ve Francii předseda vlády Ruska V. V. Putin 

poskytl rozhovor zpravodajské agentuře „Francouzský tisk“ a televiznímu kanálu 

„Francie 2“, 10. června 2010: 

Během daného rozhovoru Putin hodnotil podobu demokracie na Západě, neboť 

se za nedlouho blížily i přípravy na prezidentské volby v Rusku a možnost znovu 

kandidovat. Podle jeho názoru v každém západoevropském státě, včetně USA je osobitý 

typ demokracie. Zvláštní situace nastala ve Velké Británii, kde Tony Blair odešel 

z postu premiéra a na jeho místo bez jakýchkoli voleb byl dosazen Brown. Putin 

připomněl situaci ve Spojených státech amerických, ve kterých se stal prezidentem 

druhý kandidát, i když získal větší počet hlasů než nově nastoupivší. O daném paradoxu 

Putin „mluvil se svými americkými kolegy“, kteří „mu odpověděli: Nepleťte se do toho, 

my jsme si už na to zvykli, a tak to taky bude. My se do toho nepleteme. Tak proč  

si myslíte, že se můžete plést do našich záležitostí? Sami si rozhodneme, co budeme 

dělat.“ „Američtí kolegové“ Putin zmínil dvakrát.
94

  

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin se setkal s předsedou představenstva 

korporace „Ševron“ J. Watsonem, 17. června 2010: 
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Kladné rusko-americké vztahy byly podpořeny i vzájemným obchodem 

s přihlédnutím na ekologické hledisko. Jednalo se o spolupráci s ruskou firmou 

„Rosněfť“, která v dané době těžila ropu v Kaspickém moři.
95

 

Přepis rozhovoru předsedy vlády Ruské federace V. V. Putina přednímu 

americkému televiznímu kanálu “CNN“, Larry King. Rozhovor se uskutečnil 

prostřednictvím telekonference, 2. prosince 2010: 

Z WikiLeaks utekly tajné informace. Danou událost Putin hodnotil jako 

normální, neboť se podobné úniky informací děly i v minulosti. Americký ministr 

obrany Robert Gates kritizoval Rusko za využívání bezpečnostních služeb za účelem 

dosažení potřebných cílů v rámci vnitřní politiky. Putin dané tvrzení odmítl, neboť 

Rusko je ovládáno volenými orgány. Opět připomněl situaci v USA, při které byl  

na post prezidenta USA vybrán kandidát s menším počtem hlasů. Dopnil dané tvrzení 

otázkou, jestli se daná skutečnost může považovat za projev demokracie. I přes 

vzájemné kritizování podoby demokracie Putin ve svém proslovu v souvislosti 

s Američany dvakrát zmínil „naši kolegové“.
96

 

Další otázky byly směřovány na problematiku Koreje, Íránu a PRO. Čína 

přizvala na jednání Severní a Jižní Koreu, RF, USA a Japonsko. Důležité bylo 

především hájit zájmy rozdělené Koreje. Problematika Íránu se stále týkala jeho jaderné 

činnosti, na kterou by mělo dohlížet mezinárodní společenství. Pokud by došlo  

k výstavbě PRO v České republice a Polsku Rusko by přijalo adekvátní opatření, neboť 

existenci PRO ve své blízkosti považují za ohrožení. S ruskou reakcí by měly USA 

počítat. Rusko se chtělo podílet na zabezpečení Evropy, ale společně s NATO, nikoli 

aby evropskou bezpečnost zajišťovaly pouze Spojené státy americké.
97

 

V. V. Putin poslal představitelům států a vlád cizích zemí blahopřání 

k přicházejícím Novým rokem, 31. prosince 2010:  

Putin nejdříve shrnul výsledky vzájemné spolupráce. Připomněl společné řešení 

některých konfliktů na regionální a mezinárodní úrovni, překonání dopadů hospodářské 
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krize a v neposlední řadě podpis dohody START. Poté Putin vyjádřil přání, aby rusko-

americké vztahy byly i nadále rozvíjeny a Rusko v brzké době vstoupilo do WTO.
98

 

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin se setkal s viceprezidentem USA G. 

Bidenem, 10. března 2011: 

Naposledy byl viceprezident Biden v Rusku v roce 1996. Od té doby se v Rusku 

mnohé změnilo. Putin připomněl, které události se stali v roce 2010, mimo jiné již 

dlouho očekávané podepsání dohody START, obrat komodit se vyšplhal na 29 % 

 a v rámci jaderné energetiky její mírové využití. Na ruský trh se dostaly americké firmy 

jako General Electric, Shevron a Boeing. Vztahy Rusů a Američanů se rozvíjejí 

v mnoha oblastech. Putin připomněl možnost dohody na bezvízovém režimu  

do budoucna, což by bylo zásadní v rámci rusko-amerických vztahů, obzvláště pokud 

by došlo k dohodě o bezvízovém režimu dříve s USA než s Evropou. Podle Putinova 

názoru: „Zlomilo by to všechny staré stereotypy mezi Ruskem a Spojenými státy 

americkými. Obrátili bychom velmi důležitou stránku z naší minulosti a začali bychom 

všechno znovu. Vytvořilo by to zcela novou morální atmosféru mezi Spojenými státy 

americkými a Ruskou federací.“
99

 Biden dodal, že jsou s prezidentem Obamou stejného 

názoru v oblasti rozvíjení vztahů s Ruskem. Zmínil fakt, že v případě nějakého 

problému ve světě, USA, nebo Rusko jsou požádány dalšími státy o pomoc. Důvody, 

proč americké firmy přicházely na ruský trh, byly kvalitní ruští inženýři, kteří 

zajišťovali intelektuální stránku a kvalitu. V neposlední řadě pro americké firmy byla 

zásadní rozloha Ruska a jeho potenciál.
100

 

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin poskytl písemný rozhovor americkému 

časopisu “OutdoorLife“, 19, května 2011: 

Putin je charismatickou osobou a představitelem státu, který klade důraz  

na přírodu a její ochranu. Podle Putina bychom si měli přírody vážit, být její součástí. 

V minulosti člověk lovil jen tolik, kolik dokázal spotřebovat, nebo kolik se mu podařilo 

ulovit, nicméně v dnešní době se zvěř a ryby loví ve velkém množství, i když je 

nedokážeme spotřebovat. V daném článku se vyjádřil ke svému koníčku jezdit  
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do přírody a nechat se fotit s divokými šelmami, nebo do půli těla nahý. Zmínil i 

prezidenta Obamu, který také dokáže svléci oblek a obléct se třeba do plavek a nechat  

se vyfotografovat, jak tomu bylo v Mexickém zálivu v roce 2010.
101

 Daný článek byl 

méně formálního rázu.  

Rozhovor předsedy vlády Ruské federace V. V. Putina, 17. října 2011: 

Putin se vyjádřil k prezidentským volbám a počtu znovuzvolení. Na Rusko  

a obzvláště na Putinovu osobu se valila vlna kritiky, že bude opět chtít na post 

prezidenta a Medveděv je pouze jeho „sluha“. Putin odpověděl, že v minulosti i v USA 

byly prezidenti voleni na více jak dvě funkční období. Připomněl Roosevelta, kterého 

obyvatelé USA na post prezidenta zvolili dokonce čtyřikrát. V některých situacích je 

výhodnější, aby se hlava státu neměnila, a byla tak zachována alespoň určitá stabilita  

a neměnnost. V některých případech je činnost několikrát po sobě zvolené osoby 

efektivnější, než kdyby se každé funkční období objevil jiný prezident. Rooseveltova 

činnost, i přes těžké období, byla efektivní, a proto byl několikrát zvolen.
102

 

Článek předsedy vlády Ruska V. V. Putina v «Российской газете», 20. února 

2012: 

Putin se jasně vymezil vůči výstavbě PRO v Evropě a NATO. „Vojensko-

technická odpověď Ruska na globální americkou PRO a její část v Evropě bude 

efektivní a asymetrická. A bude plně v souladu s kroky USA ve sféře PRO.“
103

 Pro 

Rusko v danou chvíli byla důležitá modernizace ozbrojených sil a v daném článku se 

k jednotlivým úsekům modernizace Putin vyjádřil. Rusko potřebuje být ve vojenské 

oblasti konkurenceschopné v porovnání s USA a Evropou.
104

 

V. V. Putin se setkal v Savore s odborníky na globální hrozby pro národní 

bezpečnost, posílení obrany a zvýšení připravenosti ozbrojených sil Ruské 

federace, 24. února 2012: 

Podle Putina k ochlazení rusko-amerických vztahů nedošlo, neboť oba státy  

i nadále spolu komunikovaly a spolupracovaly. Američany opět nazval „naši kolegové“, 
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kteří však nechtěli v oblasti PRO vést s Ruskem dialog a nereagovali na ruské vyjádření 

o přijetí adekvátních opatření v případě americké výstavby v Evropě. Z daného setkání 

vyplývá, že pro USA mohou být pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost hrozbou. „Je 

jasné, že chtějí odstranit hrozby národní bezpečnosti, ale je to potřeba udělat takovým 

způsobem, aby se nevytvářely nové hrozby globálního charakteru, aby nebyla narušena 

rovnováha strategických sil, to je to, oč tu běží. Ale přesto, podle našeho názoru,  

se pokouší danou rovnováhu narušit a vytvořit pro sebe monopol na nezranitenosti, to je 

to, co se děje.
105

 

Článek předsedy vlády Ruska V. V. Putina v novinách «Московские новости», 

27. února 2012:  

Vzhledem k tomu, že rozšíření NATO a výstavba PRO měly proběhnout 

v blízkosti hranic Ruské federace, shledávali ruští představitelé dané činnosti hrozbou 

pro svůj stát a narušením své bezpeřčnosti a celkové stability ve světě. Podle názoru 

Putina: „Zdá se, že členové NATO, především USA, zvláštním způsobem chápali 

bezpečnost, zásadně odlišně od našeho chápání. Američané jsou posedlí myšlenskou 

zabezpečit sobě absolutní nezranitelnost, což podotýkám, je utopické a neproveditelné 

jak v technologické, tak i geopolitické rovině. A v tom právě leží podstata problému.“
106

 

Nikdo další se necítil tak ohrožen jako USA, což pro ruské představitele bylo 

nepochopitelné. Očekávali od americké strany partnerství založené na vzájemné úctě  

a rovnoprávném principu.
107

 

Putin mimo jiné mluvil i o situaci v Sýrii a o snaze Rady bezpečnosti OSN uvalit 

na daný stát sankce. Podle premiéra je důležitý společný postoj zaujmutý k danému 

konfliktu a snaha o jeho ukončení.
108

  

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin vystoupil ve Státní Dumě se zprávou  

o činnosti vlády Ruské federace v roce 2011, 11. dubna 2012: 

Zástupce Liberálno-demokratické strany se Putina zeptal na jeho názor ohledně 

činnosti NATO a výroku amerického kandidáta na prezidenta Matta Romnyho,  
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že „Rusko je jedním z hlavních nepřátel Ameriky, dokonce prvním nepřítelem 

Ameriky.“
109

 Podle Putina je NATO již přežitek, který sice stále existuje, ale jeho 

důvod pro založení již dávno pominul. V některých případech, v případě Afganistánu, 

však může pomoci.
110

  

Předseda vlády Ruské federace V. V. Putin se setkal s prezidentem americké 

korporace “ExxonMobil“ Rexem Tillersonem, 16. dubna 2012: 

Z daného článku autorka chtěla ukázat, jak se rozvíjela spolupráce ruských  

a amerických firem ve zkoumaném období. V dané době se jednalo o přistoupení 

amerického ExxonMobil na ruský trh a naopak do budoucna přístup ruské firmy 

Rosněfť na americký trh. Zmíněné firmy mezi sebou podepsaly několik dokumentů 

zajišťujících jejich spolupráci v oblasti těžby ropy a zemního plynu na území Ruska.
111

 

 

Rétorika premiéra Putina v určitém směru byla stejná jako rétorika prezidenta 

Medveděva, v jiném směru se odlišovala a hlavně ze zkoumaných článků vyplývá,  

že se měnila i v průběhu času. V jeho podání je na témata východního rožšíření NATO  

a americké výstavby PRO kladen větší důraz než u prezidenta Medveděva. Jasně 

poukázal, pokud by se NATO rozšířilo na východ Evropy, nebo by Američané vystavěli 

PRO, že by ruská strana přijala adekvátní opatření. Daná témata byla i Putinem 

politizována, ale v takovémto případě by se rozběhl sekuritizační proces a vzhledem 

k výsledkům průzkumu veřejného mínění, východní rozšíření NATO by znamenalo 

 i úspěšnou sekuritizaci. 

Vladimir Putin několikrát nazval Američany „kolegy“. Nicméně v průběhu 

rusko-gruzínské války Američané vyzbrojovali a cvičili gruzínskou armádu. Američané 

se podle Putina cítili tak ohrožení, že vytvářeli hrozby na jiných územích. Za účelem 

udržení své národní bezpečnosti jsou Američané ochotni ohrozit mezinárodní 

společenství. Hospodářská krize zasáhla celý svět a zdrojem ekonomických hrozeb byly 

právě USA. V případě prezidentských voleb došlo k dotazům na jeho další kandidaturu 

na post prezidenta. Odmítl jakoukoli kritiku, neboť v minulosti právě v USA byl jeden 
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prezident zvolen dokonce čtyřikrát. Během 21. století se v USA staly dva případy,  

ve kterých druhý kandidát získal vyšší počet hlasů od voličů než ten, který nakonec 

nastoupil na post prezidenta. Ruští představitelé odmítají jakékoli vměšování se do 

svých záležitostí. Putin si byl vědom skutečnosti, že ještě neuplynulo dostatečné 

množství vody, aby se jak USA, tak i RF zbavily anachronismů, které je posouvaly stále 

zpět. Romny, jeden z kandidátů na amerického prezidenta, veřejně prohlásil, že Rusko 

je největší nepřítel. I sám Putin v případě rusko-gruzínské války zmínil, že USA z nich 

dělají největší nepřátele.  

Nutno upozornit na fakt, že i přes různé nedorozumění a nesoulad se rusko-

americká spolupráce rozvíjela a dokonce některé americké firmy přišly na ruský trh 

 a naopak ruské firmy začaly působit na americkém trhu.  

4.3. Projevy a výroky ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova 

Sergej Lavrov funkci ministra zahraničních věcí zastává již od roku 2004. Pod 

jeho vládou bylo během zkoumaného období podepsáno jedenáct dohod, z nichž na pěti 

se představitelé států domluvili v roce 2011. Naopak v roce 2012 se Rusko s USA  

na žádném oficiálním dokumentu nedohodlo.
112

 K 1.1.2014 přestala platit Dohoda mezi 

Ruskou federací a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti adopce (osvojení) 

dětí, za základě které mohly být děti jednoho ze států adoptovány rodinou z druhého 

státu.
113

 Ostatní dohody se týkaly oblasti mírového využití jaderné energie; rybího 

průmyslu; přímé šifrovací sítě; tranzitu zbraní, vojenské techniky a celkového 

zabezpečení, stabilizace a obnovení Afganistánu, zjednodušení vízové povinnosti  

a v neposlední řadě snížení a omezení strategických útočných zbraní. Mezi dokumenty 

byly i dva protokoly, které se zabývaly využitím plutonia a snížením dopadu radiace na 

životní prostředí a zdraví člověka.
114

  

Autorka na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí zadala  

do vyhledávače «США и Лавров» a časové rozmezí od 1.5.2008 - 30.4.2012. Celkem 

se v sekci Novinky objevilo 595 dokumentů a v sekci Rusko – Severní Amerika 79 

dokumentů. Z dané sekce autorka vybrala 13 dokumentů, ve kterých Lavrov odpovídal 
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na otázky, nebo se osobně vyjadřoval k určité problematice projednávanou s USA. 

Další 3 dokumenty byly vybrány z Novinek takovým způsobem, aby doplnily analýzu 

jak po kvantitativní stránce (na základě roku publikace), tak i po kvalitativní stránce  

(na základě svého obsahu).  

Přepis odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na otázky 

televizního kanálu «Россия», po setkání s ministryní zahraničních věcí USA, C. 

Rise, Singapur, 23. července 2008: 

První otázka byla směřována na hodnocení závěrů daného setkání a druhá se 

týkala R. Karadžiče. Lavrov a Rise se bavili o společných činnostech, které probíhají 

jak na mezinárodní, tak i na regionální úrovni. V Lavrově odpovědi se objevilo slovní 

spojení: „našimi americkými kolegy“, avšak v souvislosti s protiraketovou obranou,  

ve které ruská strana stále nemohla najít jasné americké stanovisko, a především stále 

nedocházelo k naplňování činností slíbených Američany. Protiraketová obrana měla být 

vystavěna na základě budování vzájemné důvěry mezi RF a USA a na základě 

transparentnosti. Dále společně projednali snížení počtu strategických útočných zbraní. 

Rusové chtěli po vypršení START 1 v roce 2009 nadále plynule pokračovat, neboť 

danou problematiku považovali za důležitou pro udržení mezinárodní stability.  

Oba dva představitelé se vyjádřili k situaci na Blízkém Východě a snaze ukončit 

konflikt v gruzínsko-abcházském regionu a obzvláště v soutěsce Kodori, ve které se obě 

znepřátelené strany musely vyvarovat ozbrojené eskalaci a vypořádat se s problémy 

jako ekonomická nestabilita a běženci. Další problém vyvstával s íránskou jadernou 

činností, na kterou RF, USA, Čína a „evropská trojka“ reagovaly svým návrhem za 

účelem stabilizace jaderné problematiky.
115

   

Rozhovor ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova, publikovaného 

v peruánských novinách ”El Comercio“ 21. listopadu 2008: 

Pokládané otázky se primárně týkaly rusko-peruánských vztahů, ale některé byly 

zaměřeny na pozici RF vůči USA. V dané době se názory a pohledy daných dvou států 

na protiraketovou obranu a válku v Gruzii rozcházely. Podle ruské strany USA, i přes 

své dominantní postavení v mezinárodním systému, potřebuje další státy, aby 

společnými silami vyřešily aktuální mezinárodní problematické otázky. Ruští 

představitelé jsou ochotni se svými americkými protějšky projednávat různá témata, 
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avšak dialog musí být veden s přihlédnutím na zájmy obou států. Podle Lavrova 

předchozí význam slova „nepřítel“ již neexistuje, neboť jsou státy vzájemně provázané 

a na sobě závislé. Danou závislost a absenci nepřátelského prostředí zmínil ve vztahu 

USA a Venezuely. Kromě Peru Moskva navázala a upevnila vztahy i s Venezuelou.
116

   

Rozhovor ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova o perspektivách rusko-

amerických vztahů, «Российское Вести», 1. dubna 2009: 

Nástup Baracka Obamy na post prezidenta USA sebou přinesl novou pozitivní 

podobu rusko-amerických vztahů, ve kterou ruští představitelé doufali. První kontakty 

mezi ruským a americkým prezidentem tomu nasvědčovaly. Lavrov zmínil slovní 

spojení „vzájemně výhodné rovnoprávné partnerství.“ V Ženevě se sešel s ministryní 

zahraničních věcí Hillary Clinton, se kterou projednal tehdejší problematiku. Vyzdvihl 

mezinárodní bezpečnost a strategickou stabilitu, přičemž připomněl končící platnost 

Dohody START a její obnovu. Výstavba protiraketové obrany stále byla pro Rusko 

zásadní: „Ne jen jedenkrát jsme veřejně vyřkli naše hodnocení: jednostranné plány 

administrativy George Bushe na výstavbu třetí oblastní pozice protiraketové obrany 

v Evropě shledáváme jako hrozbu pro naše strategické odstrašující síly. V případě 

realizace daných plánů, budeme muset vzít v úvahu daný faktor ve své obranné 

výstavbě.“ Rusové byli ochotni se podílet na protiraketové výstavbě, boji proti 

terorismu a narkotikám. Byli si vědomi potřeby zajistit evropskou bezpečnost, vyřešení 

situace v Iráku, Afganistánu, v Severní Koreji a potřeby spolupráce s USA na omezení 

jaderné činnosti Íránu.
117

 

Přepis vystoupení a odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na 

otázky «СМИ»
118

, během společné tiskové konference ohledně Šestého zasedání 

Arktické rady, Norsko, 29. dubna 2009: 

V daném vystoupení byly USA zmíněny pouze jednou a to v souvislosti 

s americkou snahou vést kodaňská jednání a ruskou rolí během daných jednání. Lavrov 

se vyjádřil: „Raději se zeptejte přímo amerického kolegy.“ Američany ruská strana 

považovala za své kolegy a partnery.
119
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Přepis vystoupení a odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na 

otázky «СМИ», během společné tiskové konference, na základě jednání 

s ministryní zahraničních věcí USA H. Clinton, Washington, 7. května 2009: 

Opět byly projednávány otázky Dohody START 1 a protiraketové obrany, avšak 

už s ruskou účastí na prezidentské úrovni. Společně se stavěly do čela států, které 

vlastní jaderné zbraně a snaží se o jejich nešíření a jejich snížení. Pokládaly spolupráci 

v rámci dané problematiky za jeden z úspěšných bodů jejich vzájemných vztahů. Oba 

státy byly navzájem sobě nakloněny a míra vzájemné důvěry se zvyšovala. Opět Lavrov 

vyřkl slovní spojení „naši američtí partneři“ a „americkým kolegům“. Ruští 

představitelé podporovali americkou iniciativu na vyřešení situace v Afganistánu  

a Pákistánu. Nutno vyzdvihnout zlepšení rusko-amerických vztahů díky oběma 

prezidentům a rusko-americké uvědomění si rozdílných názorů na některé oblasti  

a i přes to snahu o dialog. Jedním z problematických témat byla situace na Jižním 

Kavkaze.
120

  

Přepis odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na otázky 

ruských «СМИ», během společné tiskové konference, na základě návštěvy v USA, 

Washington. 11. května 2009: 

Lavrov hodnotil přístup USA k Arabské mírové iniciativě jako pozitivní, neboť 

předešlá administrativa George Bushe se moc k dané iniciativě nevyjadřovala. Na obou 

stranách probíhal s příchodem nové administrativy otevřený dialog. Lavrov opět 

zmiňoval Dohodu START a její obnovení. Americká strana se stále jen připravovala na 

budoucí jednání, zatímco ruská strana byla připravena zahájit jednání co nejdříve. 

Proběhlo však jen první kolo jednání za účelem seznámení se stanovisky druhé 

strany.
121
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Rozhovor ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova s ruským informačním 

kanálem «Вести», 7. července 2009: 

Lavrov v rozhovoru odpověděl na otázku týkající se tehdejšího „resetu“ v rusko-

amerických vztazích. Obamova administrativa přehodnotila dosavadní počínání  

a situaci v mezinárodním systému a došla k závěru, že největšími hrozbami pro USA 

jsou terorismus a šíření jaderných zbraní. Daným hrozbám nemohly čelit samy, a proto 

potřebovaly k jejich vymýcení partnery. Rusko bylo ochotno se na stabilizaci 

mezinárodního prostředí podílet. Podle Lavrova byly důležitá ne jen změna rétoriky 

vůči RF, ale i samotné činy a chování. Povedlo se s Američany i přes různé 

nesrovnalosti dohodnout na smlouvě START. Jednalo se o počet nosičů (500-1100)    

a počet nosičů hlavic mezi 1500 a 1675. Možné odstoupení od dané Dohody ze strany 

Ruska bylo v případě reálného ohrožení americkou protiraketovou obranou vystavěnou 

v České republice a Polsku.
122

  

Přepis vystoupení a odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na 

otázky «СМИ», během společné tiskové konference, na základě jednání 

s ministryní zahraničních věcí USA H. Clinton, Moskva, 13. října 2009: 

Byla ustanovena Prezidentská komise, a proto se k její počáteční činnosti Lavrov 

vyjádřil. Byly vytvořeny pracovní skupiny, které se měly pravidelně setkávat  

a projednávat problematiku v různých sférách – ekonomické, kulturní, vojenské, 

sportovní nebo humanitární. Ruští představitelé se s americkými protějšky dohodli na 

podepsání nové smlouvy START. Probíhala jednání v souvislosti s výstavbou PRO. 

Americká strana změnila plány na protiraketovou obranu. Ruská strana potřebovala 

konkrétně vědět, co Američané zamýšlejí. Na začátku července obě strany podepsaly 

dokument týkající se Dohody o vojenském tranzitu.
123

 

Tisková zpráva pro «СМИ» - Vítání ministra zahraničních věcí Ruska účastníky 

mezinárodního fóra věnovaného 65. výročí Krymské (Jaltské) konference, 

představitelé tří spojeneckých sil SSSR, USA a Velké Británie, 12. února 2010: 

Lavrov se především vyjádřil ke spolupráci SSSR, USA a Velké Británie 

v průběhu a během 2. světové války, což vedlo k „zajištění bezpečnosti“ ve světě  
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a v Evropě. Podle jeho názoru je důležité se dívat ne jen na konečná řešení, ke kterým 

dané státy dospěly, ale i brát v úvahu kontext, na jehož základě se státy rozhodly. Přes 

studenou válku a pád Berlínské zdi se státy dostaly až k 65. výročí od konce 2. světové 

války, což považuje Lavrov za důvod její znovu reflexe. SSSR i USA byly na straně 

vítězů.
124

 

Přepis vystoupení a odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na 

otázky «СМИ», během společné tiskové konference, na základě jednání 

s ministryní zahraničních věcí USA H. Clinton, Moskva, 18. března 2010: 

S ministryní Hillary Clinton projednal dosavadní činnost Prezidentské komise  

a její další směr, na kterém se spolu budou podílet a budou předkládat návrhy 

prezidentům. Mluvili o Dohodě START, kterou měly oba státy v nejbližší době 

připravit a jejich představitelé podepsat. Ruští představitelé potvrdili účast na summitě 

jaderné bezpečnosti, který svolal Obama. Lavrov zmínil slovní spojení „s americkými 

partnery“ v souvislosti s jaderným programem Íránu a v souvislosti s bojem proti 

narkotikám v Afganistánu došlo k společnému projednání na úrovni pracovních skupin 

a posléze plánu setkání obou hlav zkoumaných států.
125

 

Přepis vystoupení a odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na 

otázky «СМИ», během tiskové konference, na základě telefonního rozhovoru 

prezidenta Ruska D. A. Medvedeva a prezidenta USA B. Obamy, Moskva, 26. 

březen 2010:  

Prezidenti RF a USA se domluvili na podpisu Dohody START dne 8. dubna 

2010 v Praze. Dle jejího obsahu se měl snížit počet mezikontinentálních balistických 

raket, ponorek s balistickými střelami, nosičů strategických zbraní a těžkých 

bombardérů. Ve většině bodů se obě administrativy dohodly na polovičním počtu 

daných instrumentů a počtu rozmístěných hlavic pro každou stranu maximálně 1550. 
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 mid.ru (12 февраля 2010): Сообщение для СМИ - Приветствие Министра иностранных 

дел России участникам международного форума, посвященного 65-летию Крымской 

(Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав СССР, США и 

Великобритании, (2. května 2015). 
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 mid.ru (18 марта 2010): Стенограмма выступления и ответов Министра иностранных 

дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции по 

итогам переговоров с Государственным секретарем США Х.Клинтон, Москва, (2. května 

2015). 
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Podepsání Dohody shledávali prezidenti Medveděv a Obama zásadním milníkem 

v rusko-amerických vztazích.
126

  

Přepis rozhovoru ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova v programu 

«Вести в субботу» televizního kanálu «Россия», 10. dubna 2010:  

Dohoda START byla podepsána a v danou chvíli se čekalo na její ratifikaci, 

která byla nejistá v obou státech. Ruský i americký parlament shledával její obsah pro 

svůj stát nevýhodným. Obsah daného dokumentu umožňuje použití strategických raket, 

které nenesou známky jaderné aktivity. Dále opět byla projednávána otázka 

protiraketové obrany v souvislosti s Dohodou. Moderátoři se ministra zahraničních věcí 

ptali, jaké americké kroky mohou vést k ruskému odstoupení od STARTu. V případě 

narušení bezpečnosti ruských strategických odstrašujících sil prostřednictvím PRO 

vznikl by ze strany Ruska důvod pro odstoupení od Dohody.
127

 

Přepis odpovědí ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na otázky 

poslanců Státní Dumy Federálního shromáždění Ruské federace o aktuálních 

otázkách zahraniční politiky, v rámci „vládní hodiny“, Moskva, 19. května 2010:  

Lavrov odpovídal na otázku týkající se přímo ratifikace Dohody START.  

U liberálních demokratů se objevila obava, že je daná Dohoda v souvislosti s americkou 

výstavbou PRO pro Rusko nevýhodná. Lavrov upozornil, že je důležitější pročíst 

samotnou Dohodu a k ní přiložené dokumenty a na základě toho rozhodnout  

o ratifikaci, nikoli na základě slov ministra obrany USA vyjadřujícího se pouze  

k americké možnosti výstavby PRO. Opět Lavrov zmínil připravenost a otevřenost 

ruských představitelů vést s americkou stranou dialog za účelem omezení nebo 

vypořádání se hrozeb společných pro USA, RF a Evropu. Naopak zdůraznil: „Dohoda  

a všechny dokumenty dávají právo Rusku odstoupit od této smlouvy v případě, že 

implementované plány americké protiraketové obrany budou vytvářet rizika pro naše 

strategické síly.“
128
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 mid.ru (26 марта 2010): Стенограмма выступления и ответов Министра иностранных 

дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции по итогам 

телефонного разговора Президента России Д.А.Медведева и Президента США Б.Обамы, 

Москва, (2. května 2015). 
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 mid.ru (10 апреля 2010): Стенограмма интервью Министра иностранных дел России 
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 mid.ru (19 мая 2010): Стенограмма ответов Министра иностранных дел России 

С.В.Лаврова на вопросы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Jiný dotaz byl položen kvůli úmrtí několika ruských dětí adoptovaných v USA  

a tak vzniku možnosti přerušit americkou adopci malých Rusů do doby, než dojde 

k vyšetření daných úmrtí. Lavrov prohlásil, že na základě daných událostí je potřeba 

podepsat s USA oficiální dokument o vzájemné adopci dětí a prozatím přerušit 

adopci.
129

  

Rozhovor ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova televiznímu kanálu 

«Вести 24», Moskva, 7. července 2011: 

Lavrov byl dotázán na problematiku adopce dětí mezi RF a USA. Rusko trvalo 

na podepsání oficiálního dokumentu, i přes počáteční americkou zdrženlivost  

a neochotu vést jednání kvůli americkým vnitřním právním předpisům. Byla vytvořena 

skupina, která měla daný dokument připravit. 

Znovu Lavrov odpovídal na otázky dotýkající se systému PRO, neboť proběhlo 

setkání Rady Rusko-NATO. Ruští představitelé shledávali PRO americkou iniciativu 

s poskytnutím evropského prostoru na vybudování. Pokud by nedošlo k vzájemnému 

dialogu a společné dohodě na základě principů transparentnosti a analýzy dané situaci, 

vzájemné vztahy by byly narušeny a spolupráce by nebyla dále rozvíjena. Ruský pohled 

na americké protiraketové plány ukazuje následující ukázka: „V americkém designu,  

ve třetí a čtvrté fázi tzv. adaptačního přístupu, vidíme možnost vytvoření vojenské 

infrastruktury v Evropě v blízkosti našich hranic, infrastruktury, která bude vytvářet 

problémy pro ruský strategický potenciál. Proto navrhujeme se domluvit na garanci,  

že budoucí protiraketový systém nebude namířen proti Rusku a proti kterémukoli z jeho 

spojenců. Navrhujeme domluvit se na kritériích, která mají v praxi ověřit, že opravdový 

účel systému – a sice odraz raket přicházejících ze zemí mimo euro-atlantický region, 

bude skutečně splněn.“
130

 

Postupem času došlo mezi RF a USA k jednání ve vízové oblasti. Americká 

strana se k bezvízovému režimu stavěla s odstupem, ale přistoupila na určité jeho 

zjednodušení. Řeč přišla i na tzv. reset, který vznikl pod patronací administrativy 

prezidenta Obamy, a v kterém ruská strana podle Lavrova viděla vstřícný krok 

Američanů vůči Rusům a změnu rétoriky. Dokonce Lavrov prohlásil, že rusko-americké 

vztahy se vedly v přátelském duchu a samotný vztah prezidentů Medvedeva a Obamy 

                                                                                                                                               
Российской Федерации в рамках «правительственного часа» по актуальным вопросам 

внешней политики России, Москва, (2. května 2015). 
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 Tamtéž. 
130

 mid.ru (7 июля 2011): Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 

телеканалу «Вести 24», Москва, (2. května 2015). 
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byl založen na přátelské vlně. Stále americkou stranu Lavrov považoval za partnera,  

i přes určité nesrovnalosti v oblasti PRO. V souvislosti se situací v Sýrii shledával 

americký postoj přiklánějící se pouze k jedné straně - prezidenta Asada - 

nespravedlivým a neobjektivním. Na dosažení brzkého konce syrského konfliktu bylo 

potřeba komunikovat s oběma stranami konfliktu.
131

 

Odpověď ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova na otázku informačního 

portálu “Public Post“, 12. prosince 2011:  

Lavrov odpovídal na otázku týkající se názoru ministryně zahraničních věcí 

Hillary Clinton na ruské parlamentní volby. Hodnotila výsledky voleb ještě před jejich 

oficiálním vyhlášením, přičemž Lavrov upozornil na její rétoriku vedenou hlavně  

na členy OBSE a americké obyvatele. Podle Lavrova Clinton dala během svého 

vystoupení najevo, že není ochotna dialogu a celkově ukázala neprofesionální přístup, 

když prohlásila volby za nespravedlivé a nečestné. Ruští představitelé považovali USA 

za partnery a sám Lavrov se vyjádřil, že válka při rozdílnosti názorů není řešením. 

Použil slovní spojení „naši západní partneři“ a Spojené státy americké – „vážný 

partner“. Poukázal na sílu a pozici USA, ale zpochybnil jejich trvání na stejné úrovni  

a ve stejné míře jako v minulosti. Novým ekonomickým gigantem se má do budoucna 

stát BRICS, jehož je Rusko členem. Pokud některý stát chce používat rétoriku 

zajišťování demokratických hodnot a ochranu práv člověka, musí především sám  

ve všech směrech dané principy dodržovat, což se u západních partnerů nedělo.
132

 

Komentář ministra zahraničních věcí Ruska S. V. Lavrova v souvislosti s otázkami 

ruských «СМИ», ohledně setkání s ministryní zahraničních věcí USA H. Clinton, 

Washington, 12. dubna 2012:  

Americká strana předpokládala, že nový prezident Putin po svém vstupu  

do úřadu přijme pozvánku na summit G8, aby se mohly obě dvě strany sejít a projednat 

aktuálně důležité otázky. Strany si byly vědomy, že společně musí pracovat v těch 

oblastech, ve kterých se jejich společné zájmy překrývají. Pro obě strany jsou důležité 

kulturní a ekonomické vztahy, rozvíjení spolupráce v rámci Prezidentské komise, 

vyřešení situace v Sýrii a jaderné činnosti Íránu a Severní Koreje. Nadále však 

zůstávalo téma protiraketové obrany, které ruští představitelé shledávali problematické. 
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 Tamtéž.  
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 mid. ru (12 декабря 2011): Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на 

вопрос информационного портала «Public Post», (2. května 2015).  
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Požadovali po „amerických kolezích“ zahrnutí do dialogu, aby se předešlo ruskému 

vnímání výstavby dané obrany jako hrozby pro RF.
133

  

 

Ruští představitelé byli velmi nakloněni k dojednání detailů a podpisu nové 

Dohody START, neboť regulovala počet strategických zbraní ne jen na ruské straně, ale 

i na straně americké. Vzhledem k tomu, že oba státy se řadí mezi velmoci, podobné 

dohody mají dopad na podobu mezinárodního systému. Ruská strana měla zájem na 

společném udržení mezinárodní stability a zajištění mezinárodní bezpečnosti. Pro ruské 

představitele stále zůstával důležitý stát – Ruská federace, nicméně i prostředí, ve 

kterém se RF nachází. Lavrovova rétorika byla v rámci zkoumaných dokumentů vedena 

v partnerské a kolegiální linii. USA jsou pro Rusko potřebným partnerem, nicméně 

Rusové musí vnímat vzájemnou potřebu za účelem dosažení společných cílů. Pokud 

mají být témata mezi RF a USA desekuritizovaná/pouze politizovaná, musí docházet 

k vzájemnému uznání a dialogu prostřednictvím, kterého vzniká vztah důvěry. 

V případě dohody START se tak stalo.  

V současnosti se podílejí na omezení jaderné činnosti především Íránu a Severní 

Koreje. V rámci dané spolupráce Lavrov nazval USA „partnery“, neboť je opět daná 

problematika důležitá pro obě strany a nebezpečí šíření jaderných zbraní považují dané 

státy za hrozbu ne jen pro své vlastní státy, ale pro celý mezinárodní systém.   

Ve zkoumaném období existovala témata, která byla pro obě strany v hledáčku 

zájmu a kontroverzní. Nešlo ani o přímé ohrožení jako o vyjasnění situace kolem 

americké výstavby protiraketové obrany v ČR a v Polsku. Ruská strana podle Lavrova 

naléhala na oboustranný dialog a upřesnění, čeho a jakým způsobem chce americká 

strana dosáhnout. Danou problematiku proto autorka zahrnuje do sféry politizovaných 

témat. Podle autorky pokud by došlo k výstavbě PRO, aby se zamezilo sekuritizaci, 

musela by se jednání a samotné výstavby účastnit i ruská strana.  
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 mid.ru (12 апреля 2012): Комментарий Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 

в связи с вопросом российских СМИ об итогах встречи с Госсекретарем США Х.Клинтон, 

Вашингтон, (2. května 2015). 
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5 ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce se zabývala otázkou národní bezpečnosti Ruska vzhledem 

k USA. Především šlo o analýzu projevů a rozhovorů hlavních představitelů Ruska 

v kontextu ohrožení národní bezpečnosti Spojenými státy americkými. Autorka 

vymezila zkoumané období prezidentstvím Dmitrije Medveděva, neboť v USA došlo 

v dané době k výměně prezidenta George Bushe za Baracka Obamu, od jehož 

administrativy ruští představitelé čekali kladnější přístup vůči Rusku a na zpracování 

kvalitní analýzy jsou podle autorky čtyři roky dostačující.  

Cílem práce bylo zjistit, proč byly USA ruskými představiteli 

(de)sekuritizovány. Za účelem dosažení cíle autorka analyzovala především transkripty 

rozhovorů a projevů ruských vrcholových představitelů, mezi něž patřili prezident 

Dmitrij Medveděv, premiér Vladimir Putin a ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov.  

V práci byla použita teorie sekuritizace a teorie desekuritizace, se kterými přišla 

v 90. letech tzv. Kodaňská škola v čele s Barry Buzanem, Ola Wæverem a Jaap  

de Wildem. Daní autoři koncept bezpečnosti rozšířili a prohloubili. Po představení 

základních bezpečnostních pojmů v této práci a podmínek (de)sekuritizace následoval 

vývoj daných teorií. Autorka se věnovala kritickému zhodnocení teorií a obohacení 

jejich původního znění novými poznatky. Kodaňská škola zareagovala na výtky 

 a na tehdejší změnu v mezinárodním prostředí tím, že svůj koncept sekuritizace 

upravila. Autorka na závěr teoretické části uvedla vlastní využití teorií sekuritizace  

a desekuritizace, což dodává dané části celistvost.  

V třetí části byla definována národní bezpečnost, diskurz zahraniční politiky  

a médií a vývoj rusko-amerických vztahů. Byly zkoumány oficiální dokumenty 

zabývající se národní bezpečností, zahraniční politikou a vojenskou oblastí. Autorka se 

v nich zaměřila na textovou analýzu a pasáže zaměřující se na USA. Počet primárních 

zdrojů týkajících se oficiálních dokumentů se ustálil na pěti: Koncepce národní 

bezpečnosti RF; Strategie národní bezpečnosti do roku 2020; Koncepce zahraniční 

politiky RF a dvě vojenské doktríny. V nich byly vyhledány klíčové pojmy bezpečnosti 

a vojenské oblasti. Jejich počet byl zaznamenán do čtyř tabulek. Textová analýza 

neproběhla u vojenské doktríny z roku 2010, neboť ostatní čtyři dokumenty byly v práci 

považovány za stěžejní. Ve zkoumaném období platily déle než půl roku. V rámci 

národní bezpečnosti bylo vymezeno základní vnímání bezpečnosti, hrozby a principy, 

na jejichž základě se ruští představitelé snažili zajistit bezpečnost svého státu. Vojenská 
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koncepce byla zařazena mezi primární zdroje z důvodu použití klíčových slov  

a definování hrozeb ve vojenské oblasti. Analýza zahraniční politiky byla především 

zaměřena na pozici Ruska vůči USA. Autorka se věnovala i diskurzu zahraniční politiky 

ve vztahu k USA. V rámci diskurzu byly zároveň přiblíženy média působící v Rusku  

a využití sociálních sítí ruskými politiky. Vztahy mezi Ruskem a USA se vyvíjely  

a v určitých oblastech se během zkoumaného období zlepšily. Nutno dodat,  

že po vítězství republikánské strany v americké Sněmovně reprezentantů, tzv. „reset“ 

začal upadat a rusko-americké vztahy se začaly ochlazovat. 

 Ve čtvrté části autorka analyzovala transkripty rozhovorů a projevů prezidenta 

Medveděva, premiéra Putina a ministra zahraničních věcí Lavrova přímo z jejich 

oficiálních webových stránek. Počet primárních zdrojů dat autorka snížila, neboť bylo 

potřeba zajistit obsahovou kvalitu, nikoli kvantitu. Původně bylo plánováno 100 zdrojů. 

Po obsahové stránce autorka nakonec vybrala v případě Medveděva 28 zdrojů dat, 

v případě Putina 30 zdrojů dat a v případě Lavrova 16 zdrojů dat. Analýza v této části 

tedy byla provedena na základě 73 primárních zdrojů. Ve své podstatě všichni tři 

vrcholoví představitelé Ruska vedli stejnou rétoriku vůči USA. Rozšíření NATO  

o Ukrajinu a Gruzii shledávali jako ohrožení, neboť by po jejich vstupu do aliance 

Rusko sousedilo s vojenským blokem. Na americkou iniciativu v podobě výstavby 

protiraketové obrany na území České republiky a Polska reagovali ruští představitelé 

návrhem spolupráce. I v jejich zájmu bylo zajištění evropské bezpečnosti. V případě 

ignorování jejich návrhu nebo absence garance, že PRO nebude namířena proti ruskému 

strategickému potenciálu, by se museli američtí představitelé potýkat s ruskou reakcí  

na dané ohrožení.  

Obyvatelé Ruska se na základě ankety z roku 2008 nejvíce cítili ohroženi právě 

rozšiřováním NATO na Východ. Skoro polovina respondentů (46 %) považovalo 

zvýšení počtu členů NATO o východoevropské státy za hrozbu pro Rusko. Výstavba 

protiraketové obrany pro obyvatele RF byla mezi dalšími hrozbami až na 6. místě. 

Okolo 29 % respondentů se dané americké činnosti obávalo. Rozšíření NATO  

a americká výstavba PRO podle autorky patří do spektra velmi politizovaných témat. 

V případě reálné výstavby by na straně ruských představitelů došlo k sekuritizačnímu 

pohybu a vzhledem k naladění ruských obyvatel vůči PRO, by existovala reálná šance 

sekuritizaci dokončit. Větší pravděpodobnost úspěšné sekuritizace však leží v případě 

rozšíření NATO o Ukrajinu a Gruzii. Dané závěry autorka vyvodila především 

z vyjádření Putina a Lavrova, kteří by na dokončení přístupových jednání Ukrajiny  
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a Gruzie do NATO a reálnou výstavbu PRO reagovali příslušnými opatřeními 

vyplývajícími z jejich oficiálních dokumentů.  

Ze srovnání počtu klíčových slov v daných dokumentech vyplývá,  

že ve Strategii národní bezpečnosti do roku 2020 se slova (národní) bezpečnost, vztahy 

a partnerství vyskytují více než v Koncepci národní bezpečnosti z roku 2000. Počty slov 

mezinárodní bezpečnost, spolupráce/spolupracovat a hrozby zůstávají v obou 

dokumentech více méně nezměněny. Největší hrozbu pro Rusko představoval vznik 

vojenských bloků a ozbrojených konfliktů v blízkosti jejich hranic, ekonomická, 

politická destabilizace mezinárodního systému, šíření zbraní hromadného ničení, 

rozšiřování NATO na východ Evropy a nárokování ruského území. V rámci zahraniční 

politiky se snažilo o stabilizaci své pozice v mezinárodním systému a zvýšení vlivu  

na světovém dění. Podle Ruska všechny státy mají povinnost zodpovídat za zajištění 

mezinárodní bezpečnosti. Tuto povinnost obzvláště zdůrazňují v případě svého státu 

 a USA, neboť jsou jadernými mocnostmi, které ovlivňují podobu mezinárodního 

systému.   

Jedna ze stanovených hypotéz zněla následovně: „Jedním z důvodů 

desekuritizace USA ruskou administrativou je nástup Baracka Obamy do úřadu 

prezidenta USA v roce 2008 a zároveň zvolení nového ruského prezidenta Medveděva.“ 

Daná hypotéza byla na základě analýzy především projevů a rozhovorů prezidenta 

Medveděva potvrzena. Obamova administrativa změnila přístup k Rusku, neboť byla 

otevřenější dialogu. Termín reset v rusko-amerických vztazích vznikl právě po nástupu 

Baracka Obamy na post prezidenta. V roce 2009 prezidenti založili Prezidenstkou 

komisi, ve které se mohli domlouvat na společných postojích k určité problematice. 

Medveděv vnímal Obamu jako svého kolegu, partnera a dokonce i přítele. Jejich osobní 

vztahy přispěly k prohlubování rusko-americké spolupráce a zvýšení vzájemného pocitu 

důvěry. USA byly desekuritizovány z důvodu pozitivního přístupu k Rusku  

a otevřeného dialogu na základě vzájemného uznání a respektování. Všichni tři 

vrcholoví představitelé Ruska nazývali USA partnerem, několikrát zmínili Američany 

svými kolegy. Slova „američtí kolegové“ zaznělo v transkriptech rozhovorů a projevů 

Medveděva devětkrát a „američtí partneři“ čtyřikrát. Na adresu Obamy se Medveděv 

vyjadřoval, že je pro něj „kolegou“, „partnerem“ a dokonce i „přítelem“. Kolegou byl 

Obama nazván pětkrát. 

Druhá hypotéza souvisela se „zvýšením počtu vzájemných interakcí, při kterých 

dochází k vzájemnému poznání obou států. Mezi dané interakce patří zvyšující se 

obchod, počet oficiálně podepsaných a dodržovaných smluv, oficiální návštěvy  
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a telefonické rozhovory.“ I v tomto případě byla hypotéza potvrzena, neboť počet 

podepsaných dohod se během zkoumaného období vyšplhal na 11. Nicméně platnost 

jedné dohody byla v roce 2014 zrušena. Nejvíce dohod bylo podepsáno v roce 2011. 

Vzhledem k tomu, že na označení kladného přístupu v rusko-amerických vztazích byl 

stanoven počet podepsaných a dodržovaných dohod 10, byl pozitivní přístup  

a desekuritizace potvrzena. Oficiální návštěvy mezi zkoumanými státy probíhaly 

poměrně často. Dokonce si Medveděv při jedné návštěvě v San Francisku založil účet 

na Twitteru. Stal se tak prvním ruským vrcholným politikem, který se spojil s lidmi  

a obyvateli Ruska prostřednictvím sociální sítě, čímž změnil ruský diskurz médií. 

Interakce neproběhla pouze s americkou sociální sítí Twitter. V rámci obchodu došlo 

k příchodu čtyř amerických firem na ruský trh a naopak ruská Rosněft podepsala 

dohody o spolupráci s ExxonMobil. Mezi americké firmy nově působící v Rusku se 

zařadily Boeing, Shevron a General Electric. Sekuritizace nebyla potvrzena, neboť 

k přímému ohrožení Ruska na základě oficiálních dokumentů nedošlo. Rozšiřování 

NATO na východ a výstavba PRO v Evropě byly pouze v teoretické a vyjednávací 

rovině. Jaká ruská opatření by následovala po rozšíření NATO nebo v průběhu výstavby 

protiraketové obrany lze jen odhadovat z rétoriky ruských představitelů. Avšak 

v případě NATO by k sekuritizaci dojít mohlo, neboť ruské obyvatelstvo se cítilo jeho 

činností ohroženo již v roce 2008. Ovšem jsou to jen spekulace, jaký scénář by mohl 

nastat.  

Jen dílčí události a americké kroky, které ruští představitelé shledávali 

ohrožením pro svůj stát, by mohly vést k sekuritizaci, ale v principu docházelo 

k politizování témat a celkově k desekuritizaci v důsledku změny amerického přístupu 

k Rusku.  Nejvíce politizované téma se týkalo americké výstavby protiraketové obrany 

v České republice a v Polsku, neboť podle Medveděva, Putina a Lavrova by došlo 

k narušení ruského strategického potenciálu a v blízkosti ruských hranic by byla 

vystavěna vojenská technika s doletem na ruské území. Navíc měli podezření, že je 

PRO namířeno proti jejich státu, nikoli proti Íránu. Důvodem pro dané tvrzení byla 

existence protiraketové obrany vystavěná v Izraeli a neochota amerických představitelů 

k hlubšímu dialogu v rámci společné výstavby PRO v Evropě. Ruská strana byla 

ochotna se podílet na společné ochraně evropské bezpečnosti.  

Celkově lze zkoumané období shrnout tak, že nástup Baracka Obamy na post 

prezidenta vedl k desekuritizaci USA a k navázání hlubších vztahů a spolupráce. 

Milníkem ne jen pro rusko-americké vztahy, ale i pro mezinárodní bezpečnost  

a stabilitu se stal podpis dohody START.  
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Резюме 

Этот тезис стремилься ответить на вопрос исследования Почему США 

былы (де)секуритизованы крупными русскими чиновниками внешней политики во 

время президентского срока Медведева. Это было сделано в рамках теорий 

секурация и десекурация. Автор анализировал стенограммы интервью и 

выражений крупных русский чиновников, в том числе президента Дмитрия 

Медведева, председателья правительства Владимира Путина и министра 

иностранных дел Сергея Лаврова. После распада Советского Союза Россия 

стремилась работать с США и снова вернуться к позиции сверхдержавы. Их 

отношения развивались и даже во время срока президента Медведева 

улучшились.  

Целью тезиса был ответ на вопрос исследования. Несколько гипотезов 

было создано для ответа. Одна из гопотез связалась с приходом нового 

президента США Барака Обамы, который во первых использовал понятие «ресет» 

в русско-американскых отношениям и стремилья предлогать отркытый диалог 

между Россией и США. Десекуритизация произошла благодаря его приходу и в 

целом его подходу. Другой гипотез был связаный с укреплением и углублением 

торговы, счётем официальных встреч и с большим числом подписаных и 

сдержаных договоров. На основе анализа обе гипотезы былы потвержены. 

Являлось двух темат, которые автор назначила как политизированы. Восточное 

расширение НАТО и строительство противоракетной обороны представлялись 

угрозами для России, но Россия стремилась навести интервью с НАТО и с США, 

чтобы присутствовать и укрепить европейскую безопасность вместе. До сих пор 

Украина и Грузия ещё нет в НАТО и строительство ПРО ещё не началось и 

поэтому не может быть речь о успешной секуритизации.   
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Úvodní část  

1.1. Vymezení tématu a jeho výběr 

Diplomová práce bude pojednávat o bezpečnosti Ruské federace (dále RF nebo 

Rusko) v 21. století. Konkrétně se zaměří na to, jaké hrozby a proč byly vnímány 

Ruskou federací ve vztahu k USA v letech 2008-2012. V průběhu 2. poloviny 20. století 

spolu oba dva státy soupeřily o moc. Jejich vztahy byly napjaté, ale existují i případy, 

kdy se vyhnuly přímému ozbrojenému střetu vůči sobě. Příkladem může být nepoužití 

jaderných zbraní v Karibské krizi na začátku 60. let. V současnosti je sice Ruská 

federace pokládána za demokratický stát, ale svérázného typu. Stále důležitou roli hraje 

charisma důležitých osob. Od konce 90. let se tou osobou stal Vladimir Putin, nejdřív 

jako premiér, později jako prezident, a ve zkoumaném období znovu jako premiér. Daná 

doba je omezena na funkční období prezidenta Dmitrije Medveděva, avšak s ohledem 

na dění těsně před a po jeho prezidentství. Je důležité upozornit na tzv. tandem 

Medveděv – Putin, který v Rusku hraje významnou roli.  

Výběr daného tématu byl proveden v rámci následujících tří důvodů. První 

z nich je rivalita Ruska a USA v „krátkém 20. století“ a na daném základě vyvstávající 

otázka, jak vypadají hrozby mezi nimi v současnosti, tedy v 21. století. Druhým 

důvodem pro zvolení tématu jsou příčiny, které vedou k přetrvávání „hrozeb“ mezi 

USA a RF, i když bipolární konflikt definitivně skončil v roce 1991. Další zajímavostí 

je tzv. „rusko-americká houpačka“, při níž dochází k oteplení a následnému ochlazení 

vztahů.   

1.2. Cíle práce, výzkumná otázka 

Na základě důvodů pro výběr tématu a vymezení tématu vyvstává otázka, proč 

byly USA Ruskem, resp. jeho představiteli sekuritizovány/desekuritizovány ve 

funkčním období prezidenta Medveděva. Cílem práce je zjistit, jaké důvody vedly 

k de/sekuritizaci.  

1.2.1. Hypotézy  

Jedním z předpokladů/důvodů desekuritizace USA ruskou administrativou je 

nástup Baracka Obamy do úřadu prezidenta USA. Další předpoklad souvisí se zvýšením 

počtu vzájemných interakcí, např. obchodem, výměnou studentů, dodržovaných smluv, 

atd., při kterých dochází k vzájemnému poznání obou států. Z toho vyplývá možnost 
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vzniknutí vztahu "důvěry", avšak v americko-ruském podání. V případě předkládané 

práce budou důležité projevy, smlouvy, setkání, rozhovory mezi Obamou a 

Medveděvem, Obamou a Putinem, mezi ministry zahraničních věcí obou států. 

1.3. Teorie a konceptualizace 

V práci bude používán sociální konstruktivismus, přesněji řečeno teorie 

sekuritizace vytvořená Kodaňskou školou, do které patří Ole Wæver, Jaap de Wilde a 

Barry Buzan (Buzan, Wæver, Wilde 1998). Je nutné upozornit na proměnu dané teorie 

v čase, a tudíž její vývoj do práce zařadit. Mezi autory zabývající se sekuritizací patří 

mimo jiné Matt McDonald (McDonald 2008: 563-587) a Thierry Balzacq (Balzacq 

2009).  

Kodaňská škola vychází z toho, že referenční objekt je na rétorické úrovni 

vystaven hrozbě/ám. Na samém počátku sekuritizačního procesu stojí sekuritizující 

aktér/ři, který/ří prohlásí, že daný referenční objekt je ohrožen. Dalším krokem je 

akceptace této hrozby publikem.
134

 Pokud publikum hrozbu přijme, můžeme hovořit o 

úspěšné sekuritizaci. Někdy dochází k sekuritizaci i přesto, že referenční objekt není 

zcela ohrožen. Kodaňské škole tak neodporuje myšlenka, že sekuritizující aktér vytvoří 

určitou „bublinu“, kterou publikum následně přijme. Aktéři používají tzv. „speech 

act“
135
, aby přesvědčili publikum o existenční hrozbě hrozící referenčnímu objektu. 

Aktéři jsou představitelé států, premiéři, ministři, další významní lidé a mimo jiné i 

různé skupiny existující ve státu nebo v mezinárodním systému.
136

 (Buzan, Wæver, 

Wilde 1998: 34-35; 48-55).  

Wæver rozumí sekuritizaci jako „speech act“, který je sociálně konstruován. 

Pracuje mimo jiné i s konceptem desekuritizace a snaží se ji použít na příkladu evropské 

bezpečnosti mezi lety 1960-1990, détente a další (Wæver 1995: 55). Desekuritizace se 

snaží najít způsoby, jak RO zbavit hrozeb a problematických oblastí (Buzan, Wæver, 

Wilde 1998: 13). Balzacq již nepracuje s „speech act“ jako výše zmínění autoři. 

Poukazuje na jeho nedostatky. Již nesouhlasí s tím, že bezpečnost je ve skutečnosti 

„speech act“.  Dále zmiňuje dvě možnosti chápání sekuritizace a to z jakého úhlu 

pohledu se na ni díváme. Jeden úhel je zaměřen na tzv. ilokační akt a druhý na 

                                                 
134

 Publikum může být společnost, část společnosti, různé skupiny, stát, státy, společenství, atd.  
135

 Speech act je ve skutečnosti řečový akt. V práci je používán termín v angličtině, tedy 

„speech act“. 
136

 Zde jsou míněny lobby, IGOs, NGOs a BINGOs.  
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perlokuční, přičemž je také důležitý výběr buď analýzy praxe, a nebo textu. Něco může 

být napsáno, ale velmi záleží, jak se k tomu v realitě postaví publikum (Balzacq 2009). 

1.4. Metodologie 

V práci bude používána diskursivní analýza zabývající se ruským bezpečnostním 

diskursem. Bude postavena na událostech ve zkoumaném období, a zkoumání, jak se 

oba státy vůči sobě vymezovaly. Zkoumány budou projevy, výroky, smlouvy, setkání, 

rozhovory představitelů Ruska s americkými protějšky a médii. Mezi nejdůležitější 

projevy a výroky patří ty, které ruští představitelé měli k Novému roku, ve Státní Dumě 

a na oficiálních zahraničních akcích.  

Práce se bude zabývat dvěma úrovněmi analýzy. Úroveň státu je první z nich, 

jelikož stát je hlavním objektem. Bude zmíněn pouze na začátku v souvislosti 

s konceptem bezpečnosti. Úroveň jednotlivce je druhá a také hlavní úroveň, protože 

chování, výroky a projevy ruských státníků, obzvláště prezidenta, premiéra a ministra 

zahraničních věcí hrají významnou roli. Jednotlivci sice pracují v rámci administrativy, 

ale každý prezident, premiér a ministr má jiné charisma, osobnost než jiný v jeho 

v úřadě. Obzvláště v ruském případě se tak často v historii stalo.  Dané tři osoby patří ke 

skupině tzv. „decision makers“ a sekuritizujících aktérů. Jejich projevy, výroky, 

rozhovory jsou hlavními zdrojovými daty. Daná orientace na data je jedna ze silných 

stránek předkládané práce.  

1.5. Operacionalizace 

Na začátku je nutné zdůraznit, že i samotný stát je sociálním konstruktem. 

Bezpečnost je také konstruována lidmi, přičemž sekuritizace je prováděna právě 

sekuritizujícími aktéry. Je potřeba upozornit, že RO je někdy sekuritizován, i když mu 

skutečně nic nehrozí. Sekuritizace může pomoci pochopit hrozby a chování USA a 

především RF. Referenční objekt je Rusko, pro které USA může představovat hrozbu. 

Medveděv, Putin, Lavrov a Rada bezpečnosti jsou bráni jako hlavní sekuritizující aktéři. 

Medveděvovi je v práci poskytnut největší prostor, jelikož Rusko je prezidentský režim. 

Dále Putin je významným aktérem, jelikož patří k nejcharismatičtějším a „hýbající 

politikou“ osobám v Rusku.  Prezident, premiér a ministr jsou považováni za 

sekuritizující aktéry, kteří mohou USA prohlásit za hrozbu vůči svému státu.  

V práci je položená otázka, proč k de/sekuritizaci dochází, proto analýza bude 

provedena na základě projevů, výroků, rozhovorů, atd. daných aktérů. Byla vybrána 
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textová analýza, přičemž bude brán zřetel na „speech act“,
137

 a co všechno a proč se 

mezi oběma státy ve zkoumaném období stalo. Tedy je důležité se zaměřit i na události, 

které se mezi nimi staly. Podle počtu vzájemných pozitivních interakcí (podepsaných 

smluv), podle interpretování USA ruskými sekuritizující aktéry (přítel vs. nepřítel) a 

vyjádření obou států k dalším událostem (stejný názor, jiný, dokáží se domluvit?) bude 

předložen výsledek práce jako desekuritizace nebo sekuritizace a proč D a S vznikly. 

Může se stát, že v některých případech bude sekuritizující tendence a v některých 

desekuritizující. Je důležité zjistit, jestli se jejich názory a národní zájmy lišily, protože 

to může být jeden z důvodů možné sekuritizace. Naopak vytvoření nějaké platformy, 

v rámci níž mohou daný problém projednávat, může vést k desekuritizaci – tedy 

možnost zvýšení důvěry mezi sebou.   

1.6. Zdroje, data, zhodnocení literatury 

Existuje velmi mnoho literatury na dané téma, tudíž je potřeba upozornit na fakt, 

že záleží na jejím výběru. Daný výběr pak směřuje výzkum určitým směrem a vychází 

z něho určité závěry, které by mohly být poněkud jiné při výběru jiné literatury. Tématu 

vztahů USA a Ruska se věnuje poměrně hodně akademiků, politických analytiků, a 

proto je potřeba dbát na výběr literatury a dat, se kterými se bude pracovat. Bude 

analyzováno kolem 100 vybraných dokumentů (projevy, oficiální výroky, rozhovory) 

Medveděva, Putina, Lavrova a případně dalších významných osob, institucí, jako 

předsedy Rady bezpečnosti a samotné Rady bezpečnosti od roku 2008 do roku 2012 

zabývající se USA. V Rusku existuje prezidentský režim, přičemž zahraniční politiku 

určuje primárně prezident. Z daného důvodu je nejdůležitější prezident Medveděv. Dále 

je v práci zahrnut Putin jako premiér a v první řadě jedna z hlavních osobností Ruska 

v současnosti. Existuje tzv. M-P tandem. Jeho osobnost je veliká a má za sebou dlouhou 

angažovanost v ruské politice, min. od roku 1999 jako premiér. Ministr zahraničních 

věcí Sergej Lavrov a Rada bezpečnosti Ruska jsou také důležití aktéři.  

V rámci dat bude nastíněna de/sekuritizace. Bude upozorněno na určité události, 

podpisy smluv, založení zvláštních nástrojů pro vzájemnou komunikaci a další.  

V rámci literatury se práce bude zabývat akademickými články, které definují 

bezpečnost a de/sekuritizaci. Mezi hlavní autory se řadí Buzan (Buzan, Wæver a Wilde 

1998: 9-60), Wæver (Wæver 1995: 46-86), kteří jsou reprezentanti Kodaňské školy. 
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 Ruští představitelé většinou mluví (speech act), avšak jejich projevy jsou často přepsány do 

transkriptů (text). 
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Práce však pracuje i s proměnou konceptu de/sekuritizace v průběhu času, tudíž používá 

i články Balzacqa (Balzacq 2009) a McDonovalda (McDonovald 2008: 563-587). 

Nejvýznamnější literatura byla napsána Buzanem (Buzan 1998), posledními dvěma 

zmíněnými autory, Charapem (Charap 2010), Piferem (Pifer 2012) a Troitskim 

(Troitskij). 

Literatura je rozdělena na dvě části podle abecedy, v níž jsou zdroje psány (kvůli 

rozdílné posloupnosti písmenek). 

Předpokládaná osnova práce 

2.1. Osnova 

Část I 

1) Úvod 

2) Teorie, konceptualizace a operacionalizace 

  2.1. Použitá teorie – (de)sekuritizace 

  2.2. Konceptualizace 

     2.2.1. Bezpečnost 

     2.2.2. Konceptualizace pojmů sekuritizace a desekuritizace 

  2.3. Operacionalizace 

 

Část II 

3) Ruská bezpečnost a vztahy s USA 

   3.1. Definice bezpečnosti v Rusku a Rada bezpečnosti 

      3.1.1. Výroky a prohlášení předsedy Rady bezpečnosti 

  3.2. Vztahy Ruska a USA 2008-2012 

     3.2.1. „Reset“ 

     3.2.2. Podepsané smlouvy   

     3.2.3. Problematické oblasti – možnost přiostření vztahů 

4) Projevy a výroky ruského presidenta Medvěděva 

   4.1. Oficiální projevy a výroky 

     4.1.1. Projevy na Nový rok a vyjadřující se k USA 

     4.1.2. Projevy ve Státní Dumě 

   4.2. Telefonní rozhovory s americkým prezidentem 

5) Projevy a výroky ruského premiéra Putina 

   5.1. Projevy a výroky  
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     5.1.1. Projevy ve Státní Dumě 

     5.1.2. Výroky     

6) Projevy a rozhovory s ministrem zahraničních věcí Lavrovem  

          

Část III 

7) Závěr 

Резюме 

 



85 

 

Seznam literatury a dalších zdrojů – strukturovaný 

3.1. Literatura a zdroje – latinka  

Balzacq, T. (2009): Constructivism and securitization studies, in V. Mauer and 

M. Dunn Cavelty (eds) Handbook of Security Studies, London: Routledge.  

Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de (1998): Bezpečnost: Nový rámec pro 

analýzu. překlad Ivo Lukáš 2005. Brno: Centrum strategických studií. s. 9-60. 

Charap, Samuel (2010): The Transformation of US-Russia Relations. Current 

History. http://www.americanprogress.org/wp-

content/uploads/issues/2010/09/pdf/charap us russia relations.pdf (28   April 2013). 

Vol. 109, No. 729, s. 281-287. 

Graham, A.; Blackwill, R. D.; Simes D. K.; and Saunders P. J. (2011). Russia 

and U.S. National Interests: Why Should Americans Care?. Cambridge, MA: Belfer 

Center for Science and International Affairs at Harvard University. s. 2-37. 

http://www.cftni.org/Russia-and-US-NI_final-web.pdf (22.5.2013). 

McDonald, M. (2008): Securitization and the construction of security. European 

Journal of International Relations, Vol. 14, No.4, s. 563-587. 

Pifer, S. (2012). The Future Course of the U.S.-Russia Relationship. Brookings. 

http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/03/21-arms-control-pifer. 

(20.1.2013). 

RIANOVOSTI: Reset in Russia-US relations becoming more profound. 

http://en.rian.ru/talk_shows/20110314/163002668.html (22.5.2013).  

Roe, P. (2012): Is securitization a ‘negative’ concept? Revisiting the normative 

debate over normal versus extraordinary politics. Security Dialogue, Vol. 43, No. 3., s. 

249-266. 

Russian.people.com: Цзян Ли (2011). Почему желанию США свергнуть 

политический режим Медведева - Путина не суждено сбыться? 

http://russian.people.com.cn/95181/7673973.html (27.4.2013). 

United States Diplomatic Mission to Germany (7.2.2009): Remarks by Vice 

President Biden at the 45th Munich Security Conference.  

http://germany.usembassy.gov/events/2009/feb-biden-security/ (28.4.2013). 

Wæver, O. (1995): ‘Securitization and Desecuritization’, in Lipschutz, Ronnie 

D. (ed.) On Security. New York: Columbia University Press: 46-86. 



86 

 

Weitz, Richard (2010): Global Insights: Assessing the U.S.-Russia Reset. World 

Politics Review. http://www.worldpoliticsreview.com/articles/5913/global-insights-

assessing-the-u-s-russia-reset (28.4.2013). 

3.2. Literatura a zdroje – rusky (azbuka) 

Газета.ру: Самигуллина, Алия (2010): Медведев и Обама крепко сидят на 

ножках. http://www.gazeta.ru/politics/2010/06/25 a 3390522.shtml (28.4.2013). 

Информационно-правовой портал: Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О 

безопасности" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу). 

http://base.garant.ru/10136200/. (20.1.2013). 

КМ.РУ: Иван Гладилин. (2012). Путин: «США не нужны союзники, им 

нужны вассалы». http://www.km.ru/v-rossii/2012/01/26/dvoinye-standarty-i-izderzhki-

demokratii-ssha/putin-ssha-ne-nuzhny-soyuzniki-im-. (1.3.2013). 

КМ.РУ: (2012). Сергей Лавров выразил недовольство внешней политикой 

США. http://www.km.ru/v-rossii/2012/03/02/ministerstvo-inostrannykh-del-rf/sergei-

lavrov-nedovolen-vneshnei-politikoi-ssha (26.4.2013). 

Комсомольская правда: Безрукова, Т. (2012). Почему США не хотят 

избрания Путина Президентом России. http://www.kp.ru/daily/25827/2803169/ 

(22.5.2013). 

Московский Центр Карнеги: Рожански, Метью (2010): Незаменимые 

Институты – Комиссия Обамы-Медведева и пятьдесят лет американо-российского 

диалога. 5-81. 

рб.ру: Мария Грибцова. (2011). На Западе услышали, что Путин назвал 

США "паразитом". http://www.rb.ru/article/na-zapade-uslyshali-chto-putin-nazval-

ssha-parazitom-video/6747557.html. (1.2.2013). 

РБК: (2011). В.Путин: США паразитируют на теле мировой экономики. 

http://top.rbc.ru/economics/01/08/2011/608302.shtml. (28.4.2013).  

РИА.ру: (2012). Медведев: слова Ромни о России пахнут Голливудом и 

холодной войной. http://ria.ru/politics/20120327/607264597.html. (20.1.2013). 

РИА.ру: (2012). Медведев: уровень доверительности РФ и США зависит от 

персоналий. http://ria.ru/politics/20120327/607264915.html (20.1.2013). 

Слон.ру: Владимир Груздев (2009). Необходима неустанная пропаганда: 

США нам не враг, а друг.  

http://slon.ru/russia/neobhodima_neustannaya_propaganda_ssha_nam_ne_vrag-

91420.xhtml (20.1.2013). 



87 

 

 

Утро.ру: Поспелов, В. (10.3.?). Путин предложил США отменить визы. 

http://www.utro.ru/articles/2011/03/10/961257.shtml (27.4.2013). 

Primární zdroje 

Актуальные комментарии (8.5.2009): Министр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров обсудил с президентом США Бараком Обамой проблемы 

двусторонних отношений. Обама считает, что "сейчас есть прекрасная 

возможность для перезагрузки отношений между США и РФ". 

http://actualcomment.ru/done/223/ (26.4.2013). 

Президент России (2.9.2008): Интервью Дмитрия Медведева 

телевизионному каналу «Евроньюc». http://kremlin.ru/news/1294 (29.4.2013). 

Президент России (15.7.2008): Концепция внешней политики Российской 

Федерации. http://kremlin.ru/acts/785 (28.4.2013).  

Президент России (7.7.2009): Президенты России и Соединённых Штатов 

Америки Дмитрий Медведев и Барак Обама встретились с представителями 

российского и американского бизнес-сообществ. http://kremlin.ru/news/6446 

(29.4.2013). 

Президент России (24.9.2009): Встреча с Президентом США Бараком 

Обамой. http://kremlin.ru/news/5550 (27.4.2013). 

Президент России (24.6.2010): Совместное заявление президентов 

Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки по сотрудничеству в 

борьбе с терроризмом. http://kremlin.ru/ref notes/621 (28.4.2013).  

Президент России (24.6.2010): Совместное заявление президентов 

Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки по Афганистану.  

http://kremlin.ru/misc/10926#sel= (28.4.2013).  

Президент России (14.11.2010): Встреча с Бараком Обамой. 

http://kremlin.ru/news/9502 (27.4.2013).  

Президент России: (31.12.2010): Дмитрий Медведев поздравил глав 

государств и правительств зарубежных стран с Новым годом. 

http://kremlin.ru/news/9973 (26.2.2013). 

Президент России (24.12.2010): Итоги года с Президентом России. 

http://kremlin.ru/news/9888 (26.2.2013).  

Президент России (26.5.2011): Встреча с Президентом США Бараком 

Обамой. http://kremlin.ru/news/11355 (27.4.2013). 



88 

 

Президент России (24.3.2011): Телефонный разговор с Президентом США 

Бараком Обамой. http://kremlin.ru/news/10737 (27.4.2013). 

Президент России (11.7.2011): Телефонный разговор с Президентом США 

Бараком Обамой. http://kremlin.ru/news/11892 (27.4.2013). 

Президент России (26.3.2012): Встреча с Президентом США Бараком 

Обамой http://kremlin.ru/news/14840 (27.4.2013). 

 

 

 



89 

 

6 SEZNAM LITERATURY A ZDROJE 

Literatura – latinka 

Monografie 

Balzacq, T. (2009): Constructivism and securitization studies, in V. Mauer and M. Dunn 

Cavelty (eds) Handbook of Security Studies, London: Routledge.  

Bodin, P.A.; Hedlund, S.; Namli, E. (2014): Power and Legitimacy: Challenges from 

Russia. London; New Yrok: Routledge.  

Buzan, B. (1991a): People. States and Fear. An agenda for International Security 

Studies in the Post-Cold War Era. Second edition. London: Longman.  

Buzan, B., Wæver, O. and Wilde J. de (1998): Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. 

překlad Ivo Lukáš 2005. Brno: Centrum strategických studií. s. 9-60. 

Eichler, J.; Tichý, L. (2014): USA a Ruská federace: komparace z pohledu bezpečností 

a strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 

Gvosdev, N. K.; Marsh, C. (2014): Russian foreign policy : interests, vectors, and 

sectors. Los Angeles: SAGE/CQ Press. 

Holmes, L. (2005): Russian Corruption and State Weakness in Comparative Post-

Communist Perspective, in A. Pravda ed., Leading Russia: Putin in Perspective: Essays 

in Honour of Archie Brown. Oxford: Oxford University Press. s. 75-101. 

Lipman, M. (2013): The Media and Political Developmensts. In: Wegren, S., K. Return 

to Putin´s Russia: Past imperfect, future uncertain. Maryland: Rowman & Littlefield 

Publishers. s. 125-145. 

Mankoff, J. (2009): Russian Foreign Policy. The Return of Great Power Politics. United 

States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

McSweeny, B. (1999): Security, Identity and Interests. Cambridge: Cambridge 

University Press. 



90 

 

Sakwa, R. (2010): Political Leadership. V: Wegren, K. S.; Herspring, D. R. After 

Putin´s Russia: Past imperfect, Future uncertain. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 

s. 17-38. 

Wæver, O. (1995): ‘Securitization and Desecuritization’, in Lipschutz, Ronnie D. (ed.) 

On Security. New York: Columbia University Press. s. 46-86. 

Waisová, Š. (2005): Bezpečnost – vývoj a proměny konceptu. Dobrá voda: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 

Periodické zdroje 

Baldwin, D. (1997): The concept of security. Review of International Studies. No. 23. s. 

5-26. 

http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20%281997%29%

20The%20Concept%20of%20Security.pdf 

Balzacq, Thierry (2005) ‘The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience 

and Context’,European Journal of International Relations, Vol. 11,  No. 2, s. 171-201. 

Brodie, B. (1950): National Security Policy and Economic Stability, Yale Institute for 

International Studies Memorandum, No. 33, p. 5. 

Buzan, B. (1991b): New patterns of global security in the twenty-first century. 

International Affairs (Royal Institute of International Affairs, Vol. 67, No. 3, s. 431-451. 

Buzan, Barry and Ole Wæver (2009) ‘Macrosecuritisation and security constellations: 

reconsidering scale in securitisation theory’,Review of International Studies, Vol. 35, 

No. 2, s. 253-276. 

Ciutǎ, F. (2009): Security and the problem of context: a hermeneutical critique of 

securitisation theory. Review of International Studies, Vol. 35, No. 2, s. 301-326. 

Dauber, C. (2001): Image as Argument: The Impact of Mogadishu on U.S. Military 

Intervention.Armed Forces and Society, Vol. 27, No. 2, s. 205–229. 

Erikson, J. (1999): Observers or Advocates?: On the Political Role of Security Analysts. 

Cooperation and Conflict, Vol. 34, No. 3, s. 311–333. 



91 

 

Knudsen, O. F. (2001): Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing 

Securitization. Security Dialogue, Vol. 33, No. 2, s. 355–368. 

McDonald, M. (2008): Securitization and the Construction of Security. European 

Journal of International Relations, Vol. 14, No. 4, s. 563-587. 

Moravscik, A. (1999): Is Something Rotten in the State of Denmark: Constructivism 

and European Integration. Journal of European Public Policy, Vol. 6, No. 4, s. 669–

681. 

McSweeny, B. (1996): Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School. 

Review of International Studies, Vol. 22, No. 1, s. 81–93.   

Stritzel, H. (2007): ‘Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and 

Beyond’, European Journal of International Relations, Vol. 13, No. 3, s. 357-383. 

http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/211957712/fulltextPDF/143405

B45527248AF6/5?accountid=15618. 

Waisová, Š. (2004): Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská 

škola na křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního 

konstruktivismu. Mezinárodní vztahy 3/2004, s. 66-86.  

Williams, M. C. (2003): ‘Words, images, enemies: Securitization and international 

politics’,International Studies Quarterly, Vol. 47, No. 4,. s. 511-531. 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=edb595dd-c047-4a9a-

86aa-a2b40dc9f561%40sessionmgr110&hid=124 (EBSCO). 

Wolfers, A. (1952): "National Security" as an Ambiguous Symbol. Political Science 

Quarterly, Vol. 67, No. 4., s. 481-502. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2145138?uid=3737856&uid=2&uid=4&sid=211

06371887581 (JSTOR). 

Wæver, O. (2011): Politics, security, theory. Security Dialogue, Vol. 42, No. 4-5, s.465-

480.  

Internetové zdroje 



92 

 

United States Diplomatic Mission to Germany (7. února 2009): Remarks by Vice 

President Biden at the 45th Munich Security Conference.  

http://germany.usembassy.gov/events/2009/feb-biden-security/ (21. dubna 2015). 

NPR Kelemen, M. (28. září 2011): Will U.S.-Russia Reset Survive A Putin Presidency? 

http://www.npr.org/2011/09/28/140857428/will-u-s-russia-reset-survive-a-putin-

presidency (21. dubna 2015). 

Reuters (9. prosince 2011) Spetalnick, M.; Cornwell, S.: Analysis: U.S., Russia 

resetting "reset" button in relations.,  

http://www.reuters.com/article/2011/12/09/us-russia-usa-idUSTRE7B826920111209 

(21. dubna 2015). 

Reuters (11. dubna 2013): Obama's NATO Nominee Says US-Russia 'Reset' Stalled. 

http://www.voanews.com/content/obama-nato-nominee-us-russia-relations-philip-

breedlove/1639687.html (21. dubna 2015). 

Valdai club Suslov, D. (1. srpna 2008): Michael McFaul and the future of the “reset“. 

http://valdaiclub.com/usa/29100.html (21. dubna 2015). 

World Politics Review Weitz, Richard (29. červen 2010): Global Insights: Assessing the 

U.S.-Russia Reset.  

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/5913/global-insights-assessing-the-u-s-

russia-reset (21. dubna 2015). 

Literatura a zdroje – rusky (azbuka) 

Monografie 

Горшкова, М. K.; Крумма, P.; Петухова, B. B. (2009): Россия на новом переломе: 

Страхи и Тревоги. Москва: Альфа-М. 

Примаков, Е. (2010): Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. 

Москва: Российская газета.   

Periodické zdroje 

Троицкий, М. (2009): Глобальный регионализм и внешняя политика России. 

Свободная мысл,. No. 11 (1606), s. 35-46. 



93 

 

Internetové zdroje 

Рожански, М. (2010): Незаменимые Институты – Комиссия Обамы-Медведева и 

пятьдесят лет американо-российского диалога. пер. с англ. Коробочкина, М., 

Московский Центр Карнеги: Пресс Клуб Сервис», s. 5-81. 

http://carnegieendowment.org/files/Rojansky_report2011_RUS.pdf (21. dubna 2015). 

Použitá data  

pravo.gov.ru (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 

2000 г. Н 706): Военная доктрина Российской Федерации. (19. dubna 2015). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102065541 

 

Архив сайта Председателя Правительства РФ В. В. Путина 2008-2012  

(archive.premier.gov.ru): 

В.В.Путин встретился в г.Сарове с экспертами по глобальным угрозам 

национальной безопасности, укреплению обороноспособности и повышению 

боеготовности Вооружённых сил Российской Федерации, 24 февраля 2012,  

http://archive.premier.gov.ru/events/news/18248/ (26. dubna 2015). 

В.В.Путин встретился с членами Международного медиа-совета в рамках 

проходящего в Давосе Всемирного экономического форума и ответил на их 

вопросы, 29 января 2009, http://archive.premier.gov.ru/visits/world/6095/events/3233/ 

(24. dubna 2015). 

В.В.Путин встретился с членами Международного совета предпринимателей в 

рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума и ответил на 

их вопросы, 29 января 2009, 

http://archive.premier.gov.ru/visits/world/6095/events/3231/ (24. dubna 2015). 

В.В.Путин выступил на Международной конференции по вопросам 

гуманитарного права в Санкт-Петербурге, 24 ноября 2008,  

http://archive.premier.gov.ru/visits/ru/6086/events/2521/ (24. dubna 2015). 

В.В.Путин дал интервью информационному агентству «Блумберг», 27 января 

2009, http://archive.premier.gov.ru/events/news/3192/ (24. dubna 2015). 
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В.В.Путин направил главам государств и правительств зарубежных стран 

поздравления с наступающим Новым годом, 30 декабря 2008,  

http://archive.premier.gov.ru/events/news/2921/ (24. dubna 2015). 

В.В.Путин направил главам государств и правительств зарубежных стран 

поздравления с наступающим Новым годом, 31 декабря 2010, 

http://archive.premier.gov.ru/events/news/13676/ (25. dubna 2015). 

В.В.Путин провел заседание Правительства Российской Федерации, 1 октября 

2008, http://archive.premier.gov.ru/events/news/2023/ (24. dubna 2015). 

В завершение рабочей поездки в Краснодарский край Председатель 

Правительства Российской Федерации В.В.Путин осмотрел Ледовый дворец 

спортивного комплекса в станице Выселки, а также ответил на вопросы 

журналистов, 3 июля 2009, http://archive.premier.gov.ru/visits/ru/6114/events/4552/ 

(24. dubna 2015). 

Владимир Путин выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, 1 

октября 2008, 

 http://archive.premier.gov.ru/visits/ru/6070/events/2050/ (24. dubna 2015). 

В преддверии рабочего визита во Францию Председатель Правительства России 

В.В.Путин дал интервью агентству «Франс Пресс» и телеканалу «Франс 2», 10 

июня 2010, http://archive.premier.gov.ru/events/news/10948/ (25. dubna 2015). 

Выступление В.В.Путина на открытии Всемирного экономического форума в 

Давосе, 28 января 2009, http://archive.premier.gov.ru/visits/world/6095/events/3221/ 

(24. dubna 2015). 

Интервью В.В.Путина американской телекомпании «Си-Эн-Эн», 28 августа, 2008, 

http://archive.premier.gov.ru/events/news/1697/ (24. dubna 2015).  

Интервью Председателя В.В.Путина Первому каналу телевидения Германии 

«АРД», 29 августа 2008, 

 http://archive.premier.gov.ru/events/news/1758/ (24. dubna 2015). 

Интервью Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина, 17 

октября 2011, http://archive.premier.gov.ru/events/news/16755/ (26. dubna 2015). 
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Интервью Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина 

японскому информационному агентству «Киодо Цусин», телерадиокорпорации 

«Эн-Эйч-Кей» и газете «Нихон кэйдзай» («Никкэй»), 100 мая 2009,  

http://archive.premier.gov.ru/events/news/4094/ (24. dubna 2015). 

По итогам переговоров Председатель Правительства Российской Федерации 

В.В.Путин и Президент Боливарианской Республики Венесуэла У.Чавес провели 

совместную пресс-конференцию, 2 апреля 2010,  

http://archive.premier.gov.ru/visits/world/10030/events/10058/ (25. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился с 

Вице-президентом США Дж.Байденом, 10 марта 2011,  

http://archive.premier.gov.ru/events/news/14395/ (26. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился с 

главой американской корпорации «ЭксонМобил» Рексом Тиллерсоном, 16 апреля 

2012,  

http://archive.premier.gov.ru/events/news/18700/ (26. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился с 

Госсекретарем США Хиллари Клинтон, 19 марта 2010, 

 http://archive.premier.gov.ru/events/news/9824/ (25. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился с 

председателем совета директоров корпорации «Шеврон» Д.Уотсоном, 17 июня 

2010, http://archive.premier.gov.ru/events/news/11036/ (25. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин выступил в 

Государственной Думе с отчётом о деятельности Правительства Российской 

Федерации за 2011 год, 11 апреля 2012,  

http://archive.premier.gov.ru/events/news/18671/ (26. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин дал интервью 

французской газете «Фигаро», 13 сентября 2008, 

http://archive.premier.gov.ru/events/news/1903/ (24. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин дал письменное 

интервью американскому журналу OutdoorLife, 19 мая 2011,  
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http://archive.premier.gov.ru/events/news/15230/ (26. dubna 2015). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел встречу с 

главными редакторами ведущих германских СМИ, 17 января 2009,  

http://archive.premier.gov.ru/visits/world/6093/events/3028/ (24. dubna 2015). 

Статья Председателя Правительства России В.В.Путина в газете «Московские 

новости», 27 февраля 2012, http://archive.premier.gov.ru/events/news/18252/ (26. 

dubna 2015). 

Статья Председателя Правительства России В.В.Путина в «Российской газете», 20 

февраля 2012, http://archive.premier.gov.ru/events/news/18185/ (26. dubna 2015). 

Стенограмма интервью Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В.Путина ведущему американского телеканала «Си-Эн-Эн» Ларри Кингу. 

Интервью прошло в режиме телемоста, 2 декабря 2010, 

 http://archive.premier.gov.ru/events/news/13147/ (25. dubna 2010). 

Министерство Иностранных дел (МИД, mid.ru): 

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова о перспективах 

российско-американских отношений, «Российские Вести», 1 апреля 2009 года,  

http://www.mid.ru/BDOMP/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC325758B00264D0B?OpenDocument (2. května 

2015). 

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, опубликованное в 

перуанской газете “Эль Комерсио” 21 ноября 2008 года, 

http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/F05C4B7819368307C3257509004DFA60?

OpenDocument, (2. května 2015). 

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова российскому 

информационному каналу «Вести», 7 июля 2009 года,  

http://www.mid.ru/bdomp/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC32575EF0052046B?OpenDocument (2. května 

2015). 

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова телеканалу «Вести 

24», Москва, 7 июля 2011 года,  
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http://www.mid.ru/bdomp/Brp_4.nsf/arh/9562040AB6151A3DC32578C6005D1D37?O

penDocument (3. května 2015). 

Комментарий Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в связи с вопросом 

российских СМИ об итогах встречи с Госсекретарем США Х.Клинтон, 

Вашингтон, 12 апреля 2012 года,  

http://www.mid.ru/BDOMP/Ns-

rsam.nsf/arh/C32577CA00173D78442579DF0020E5E7?OpenDocument (3. května 

2015). 

Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопрос 

информационного портала «Public Post», 12 декабря 2011 года,  

 http://www.mid.ru/BDOMP/Ns-

rsam.nsf/arh/C32577CA00173D7844257964005FBD3C?OpenDocument (3. května 

2015). 

Министерство иностранных дел: http://www.mid.ru/spd_md.nsf/webcantr/ 

Правовой Департамент МИД России (дата подписания: 13 июля 2011): 

Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 

о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей. 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/F67609368CFBC95D43257E36002E0ADA 

(3. května 2015). 

Сообщение для СМИ - Приветствие Министра иностранных дел России 

участникам международного форума, посвященного 65-летию Крымской 

(Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав СССР, США и 

Великобритании, 12 февраля 2010, 

http://www.mid.ru/bdomp/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC32576C8002FAC3E?OpenDocument, (2. května 

2015). 

Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра иностранных 

дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс–конференции по итогам 

Шестого заседания Арктического совета, Норвегия, 29 апреля 2009 года, 
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http://www.mid.ru/BDOMP/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC32575A7005CA7BC?OpenDocument (2. května 

2015). 

Стенограмма выступления и ответов Министра иностранных дел России 

С.В.Лаврова на вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции по итогам 

переговоров с Государственным секретарем США Х.Клинтон, Москва, 13 октября 

2009 года,  

http://www.mid.ru/BDOMP/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC325764E005472BE?OpenDocument (2. května 

2015). 

Стенограмма выступления и ответов Министра иностранных дел России 

С.В.Лаврова на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции по итогам телефонного 

разговора Президента России Д.А.Медведева и Президента США Б.Обамы, 

Москва, 26 марта 2010 года,  

http://www.mid.ru/bdomp/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC32576F20063E803?OpenDocument (2. května 

2015). 

Стенограмма выступления и ответов Министра иностранных дел России 

С.В.Лаврова на вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции по итогам 

переговоров с Государственным секретарем США Х.Клинтон, Москва, 18 марта 

2010 года,  

http://www.mid.ru/BDOMP/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC32576EB00483725?OpenDocument (2. května 

2015). 

Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра иностранных 

дел России С.В.Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров 

с Госсекретарем США Х.Клинтон, Вашингтон, 7 мая 2009 года,  

http://www.mid.ru/bdomp/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC32575B00031A71C?OpenDocument (2. května 

2015). 

Стенограмма интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 

программе «Вести в субботу» телеканала «Россия», 10 апреля 2010, 
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http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/6CC663AE7389738CC3257701003CE64D?

OpenDocument (2. května 2015). 

Стенограмма ответов на вопросы российских СМИ Министра иностранных дел 

России С.В.Лаврова по итогам визита в США, Вашингтон, 11 мая 2009, 

http://www.mid.ru/ns-

rsam.nsf/1f773bcd33ec925d432569e7004196dd/432569d80021825ec32575b40051c11e

?OpenDocument (2. května 2015). 

Стенограмма ответов Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в рамках «правительственного часа» по актуальным вопросам 

внешней политики России, Москва, 19 мая 2010 года, 

http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/44812B89057879AAC32577290046E982?O

penDocument (2. května 2015). 

Стенограмма ответов Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы 

телеканала «Россия» после встречи с Государственным секретарем США К.Райс, 

Сингапур, 23 июля 2008 года,  

http://www.mid.ru/BDOMP/Ns-

rsam.nsf/arh/432569D80021825EC325748F004A872E?OpenDocument, (2. května 

2015). 

Президент России (kremlin.ru): 

Военная доктрина Российской Федерации, (5 февраля 2010 года) 

http://kremlin.ru/supplement/461 (19. dubna 2015). 

Встреча с Бараком Обамой, 14 ноября 2010,  

http://kremlin.ru/events/president/news/9502 (28. dubna 2015). 

Встреча с вице-президентом США Джозефом Байденом, 9 марта 2011,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/10552 (29. dubna 2015). 

Встреча с Государственным секретарём США Хиллари Клинтон, 19 марта 2010, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/7147 (28. dubna 2015). 

Встреча с Министром финансов США Генри Полсоном, 30 июня 2008, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/602 (28. dubna 2015). 
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Встреча с Министром обороны США Робертом Гейтсом, 22. марта 2011, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/10720 (29. dubna 2015). 

Встреча с представителями общественных академических и политических кругов 

США, 14 апреля 2010, http://www.kremlin.ru/events/president/news/7454 (28. dubna 

2015). 

Встреча с представителями Совета по международным отношениям, 16 ноября 

2008,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/2093 (28. dubna 2015). 

Встреча с Президентом США Джорджем Бушем, 23 ноября 2008,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/2158 (28. dubna 2015). 

Встреча с Президентом США Бараком Обамой, 24 сентября 2009,  

http://kremlin.ru/news/5550 (28. dubna 2015). 

Встреча с Президентом США Бараком Обамой, 18 декабря 2009,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/6389 (28. dubna 2015). 

Встреча с Президентом США Бараком Обамой, 26 марта 2012,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/14840 (28. dubna 2015). 

Встреча с Президентом США Бараком Обамой, 22 мая 2011,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/11355 (28. dubna 2015). 

Дмитрий Медведев встретился с Президентом США Бараком Обамой,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/6002 (28. dubna 2015). 

Дмитрий Медведев завёл свои официальные каналы в социальной сети «Твиттер», 

23 июня 2010, http://www.kremlin.ru/events/president/news/8147 (28. dubna 2015). 

Дмитрий Медведев и Барак Обама встретятся в Праге для подписания нового 

договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений, 26 марта 2010, http://www.kremlin.ru/events/president/news/7246 (28. 

dubna 2015). 
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Заявление Дмитрия Медведева в связи с корректировкой подходов США по 

вопросу о ПРО, 17 сентября 2009, http://www.kremlin.ru/events/president/news/5496 

(28. dubna 2015). 

Заявление президентов Казахстана, России и США относительно сотрудничества 

на бывшем Семипалатинском испытательном полигоне, 27 марта 2012,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/14849 (28. dubna 2015). 

Интервью Дмитрия Медведева американскому телеканалу «Эй-Би-Си ньюс», 12 

апреля 2010, http://www.kremlin.ru/events/president/news/7435 (28. dubna 2015). 

Интервью Дмитрия Медведева телевизионному каналу «Евроньюc», 2 сентября 

2008, http://kremlin.ru/events/president/news/1294 (28. dubna 2015). 

Интервю телекомпании «Си-Эн-Эн», 20 сентября 2009, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/5516 (28. dubna 2015). 

Итоги года с Президентом России, 24 декабря 2010, 

http://kremlin.ru/events/president/news/9888 (29. dubna 2015). 

Концепция внешней политики Российской Федерации, 12 июля 2008 года,  

http://kremlin.ru/acts/785 (19. dubna 2015). 

Подписан российско-американский Договор о сокращении и ограничении СНВ, 8 

апреля 2010, http://www.kremlin.ru/events/president/news/7396 (28. dubna 2015). 

Поздравление основателю института США и Канады Российской академии наук, 

академику Георгию Арбатову, 19 мая 2008, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/133 (28. dubna 2015). 

Президенты России и Соединённых Штатов Америки Дмитрий Медведев и Барак 

Обама встретились с представителями российского и американского бизнес-

сообществ, 7 июля 2009, http://kremlin.ru/news/6446 (28. dubna 2015). 

Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединённых 

Штатов Америки по Афганистану, 24 июля 2010, 

http://www.kremlin.ru/supplement/615 (28. dubna 2015). 
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Состоялись встречи Дмитрия Медведева с руководством Сената и Палаты 

представителей Конгресса США, 25 июня 2010,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/8165 (28. dubna 2015). 

Сотрудничество России с США выходит на новый высокий уровень, 13 октября 

2009, http://www.kremlin.ru/events/president/news/5728 (28. dubna 2015). 

Стенографический отчёт о встрече со студентами и преподавателями 

Питтсбургского университета, 25 сентября 2009, 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/5570 (28. dubna 2015). 

Совет безопасности Российской федерации (scrf.gov.ru): 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации, в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) 

http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

Утверждена указом президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.  

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html  

 

 


