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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

Sierra Leone měla zvláštní postavení v britské zahraniční politice za vlády Tonyho Blaira, což 

se potvrdilo v okamžiku, kdy Blair do Sierry Leone vyslal v roce 2000 britské vojáky, aby 

zasáhli v občanské válce, která zemi sužovala od roku 1991. Vojenská operace v Sieře Leone 

byla pro Británii největší unilaterální operací od roku 1982. Analýzu zahraniční politiky 

Tonyho Blaira vůči Sieře Leone jsem si zvolila, abych objasnila faktory, které rozhodly o 

netypickém Blairově přístupu k Sieře Leone.    

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Cílem práce je zodpovědět otázku, zda byl britský přístup k Sieře Leone v souladu s novou 

rétorikou Blairovy vlády, dle které se měla Velká Británie snažit o dodržování „etického“ 

přístupu v zahraniční politice. Na základě této „etické dimenze“ se novými cíli Velké Británie 

měly stát mezinárodní bezpečnost, ochrana životního prostředí a dodržování lidských práv. 

Do popředí zájmu se také dostala podpora demokracie, prosazování jejích hodnot a koncept 

internacionalismu, který požadoval, aby se regionální problémy řešily na mezinárodní úrovni.   

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Jen pár týdnů po jmenování Tonyho Blaira premiérem Velké Británie, v roce 1997, došlo ke 

zvratu v občanské válce v Sieře Leone, kde byl vojenským pučem sesazen legitimně zvolený 

prezident Ahmed Tejan Kabbah. Blair, který podporoval Kabbahův režim, se rozhodl navýšit 

finanční a humanitární pomoc Kabbahovi, jehož vláda byla vnímána jako demokratická. 

Přestože se Blair zpočátku bránil použití vojenské síly v Kabbahův prospěch, neúspěšné 

pokusy o nastolení míru v Sieře Leone Blaira donutily do země vojensky intervenovat v 

květnu 2000. 

V roce 1997 ministr zahraničí Robin Cook oficiálně definoval nové směřování britské 

zahraniční poliky, která měla být založena na"etické dimenzi". Hlavní političtí aktéři, kteří 

mohli ovlivnit směřování zahraniční politiky ve Velké Británii byli: premiér, ministerstvo 

zahraničí, kabinet a parlament. Otázkou zůstává, zda britská politika vůči Sieře Leone byla 

doopravdy postavena na "etickém základě", či zda "etická dimenze" zůstala pouhou 

rétorikou.   

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

První kapitola se věnuje teoretickému vymezení práce a nastínění postupu analýzy. Současně 

představuje zvolenou metodu práce. Druhá kapitola slouží k uvedení čtenáře do tématu, 

neboť se věnuje situaci v Sieře Leone. Nejprve je zde představena koloniální minulost Sierry 



Leone, a poté je pozornost věnována příčinám a průběhu občanské války, která začala v roce 

1991 a skončila podepsáním míru v roce 2001. Zároveň je zde nastíněno, jakou roli v historii 

Sierry Leone hrály politické vztahy s Velkou Británií. V třetí kapitole je vysvětlen nový 

koncept britské zahraniční politiky postavené na „etické dimenzi“ a je zde analyzováno, 

jakým způsobem se na jeho tvorbě podíleli jednotliví aktéři zahraniční politiky. Kapitola je 

rozdělena na podkapitoly, které zkoumají roli jednotlivých aktérů: britského premiéra, 

kabinetu, parlamentu a ministerstva zahraničí. Ve čtvrté kapitole je zodpovězena otázka, jaké 

byly reálné kroky, které Velká Británie vůči Sieře Leone ve zvoleném období podnikla a zda 

korespondovaly s „etickým“ přístupem, či zda zůstal nově definovaný „etický“ přístup 

pouhou rétorikou. 
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