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Abstrakt

Bakalářská práce srovnává postoje Francie, Německa a Spojených států amerických 

k zahraničním vojenským intervencím NATO v Kosovu (1999) a Libyi (2011) 

z hlediska vlivu veřejného mínění na jejich zahraniční a bezpečnostní politiku. Přestože 

neexistuje univerzálně akceptovaná teorie vztahu veřejného mínění k zahraniční 

a bezpečnostní politice, předpokládá se, že rozhodnutí vlád v demokratických státech 

veřejné mínění respektuje. Práce je zpracována jako komparativní studie tří případů, 

přičemž jejím cílem je určit, zda se většinový názor veřejného mínění daného státu 

projevil v rozhodnutí tohoto státu o zapojení či nezapojení do zahraniční intervence 

a zda v případě kladného rozhodnutí ovlivnil míru zapojení jednotek země do operací 

v rámci intervence. 

Abstract

The bachelor’s thesis compares the influence of public opinion in France, Germany and 

the United States of America on the positions of these countries to NATO interventions 

in Kosovo (1999) and Libya (2011). Although no generally accepted theory of the 

relation between public opinion and foreign policy exists, it is assumed that the 

government decisions in democratic countries widely respect public opinion. The thesis 

is elaborated as a comparative study on three cases. Its main aim is to determine 

whether public opinion in a given country influenced the decision to participate in 

a foreign intervention and whether public opinion had an impact on the extent 

of intervention actions.
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TÉMA:

Členské státy NATO a zahraniční vojenské intervence: srovnání postojů Francie, 

Německa a USA

NATO member states and foreign military operations: comparison of positions of 

France, Germany and the USA

Vedoucí práce: JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Řešitel: Lucie Harmáčková

Obor a ročník: Politologie a mezinárodní vztahy, 2. ročník 

1. Vymezení tématu

Práce se zaměřuje na problematiku zahraničních vojenských intervencí NATO, které 

jsou v souvislosti s intervencí v Libyi (v roce 2011) a možným intervenčním zásahem 

v Sýrii stále aktuálním tématem. Práce bude spočívat v porovnání postojů členských 

států NATO k vojenským intervencím v Kosovu, Afghánistánu, Iráku a Libyi. Z tohoto 

důvodu se bude zabývat proměnou bezpečnostních politik u vybraných členských států 

NATO v letech 1999-2011 s možným přesahem do současnosti, protože jedním z cílů 

této práce je popsat, jak se změnil jejich přístup k vojenským operacím po konfliktu 

v Libyi. Vybranými členskými státy NATO jsou Německo, Francie a USA.

2. Cíl práce

Cílem této práce je definovat národní bezpečnostní politiky vybraných členských států 

NATO při řešení zahraničních vojenských intervencí, analyzovat, zda a z jakých 

důvodů došlo k proměnám jejich postojů k těmto intervencím, a porovnat proměny 

postojů k intervencím mezi jednotlivými státy. Dále bych se chtěla zaměřit na změny 

postojů vybraných států k intervencím po realizaci vojenské intervence v Libyi.
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3. Výzkumné otázky

Hlavní výzkumná otázka této práce je: 

Jakým způsobem se vyvíjely v letech 1999-2011 ve Francii, Německu a USA postoje 

k mezinárodním vojenským intervencím?

Další předpokládané dílčí otázky jsou:

Jak ovlivnila proměna postojů k vojenským intervencím nejednotnost členských zemí 

NATO při hlasování o intervenci v Libyi?

Jaké hlavní faktory ovlivnily změnu postoje k intervencím?

4. Metodologie

Předpokládanou metodou této práce je komparativní studie, pomocí níž budu moci 

porovnat proměny postojů k vojenským intervencím mezi třemi vybranými státy a určit, 

zda v jejich bezpečnostních politikách docházelo ke změnám náhledu na vojenské 

intervence ze stejných či rozdílných důvodů. 

V rámci navrhované komparativní studie představuje závislou proměnnou postoj 

k vojenské intervenci. Mezi nezávislé proměnné spadá široká škála faktorů: státní 

zájmy, strategické vojenské cíle, ekonomické a energetické zájmy, diplomatické vztahy 

nebo vnitrostátní politická situace. Z důvodu velkého počtu nezávislých proměnných 

bude pravděpodobně nutné provést jejich redukci a omezit analýzu na několik klíčových 

nezávislých proměnných.

Cílem této komparace postojů k vojenským intervencím je zjistit, jak se v důsledku 

nezávislých proměnných měnila proměna závislá, a analyzovat, zda ve vybraných 

státech působily stejné změny nezávislých proměnných na závislé proměnné obdobně.

Komparativní studii je vhodné uplatnit též při formulování odpovědi na dílčí 

výzkumnou otázku zabývající se tím, jak ovlivnily proměny postojů k vojenským 

intervencím nejednotnost členských zemí NATO při hlasování o intervenci v Libyi. Zde 

bude závislou proměnnou představovat nejednotnost při hlasování o intervenci v Libyi a 

nezávislé proměnné změny postojů států k vojenským intervencím definované odpovědí 

na hlavní výzkumnou otázku.



V práci bude čerpáno zejména ze sekundární a interpretační literatury. Primární 

literatury bude v práci využíváno při zkoumání dokumentů, které charakterizují 

zahraničně-bezpečnostní politiky jednotlivých států (např. The National Security 

Strategy of the United States), a doktrín NATO o vojenských intervencích.

Při zpracovávání tématu bych se chtěla nejprve zaměřit na vývoj zahraničně-

bezpečnostních politik ve Francii, Německu a USA v letech 1999-2011, z čehož by bylo 

možné vyvodit širší charakteristiku jejich postojů k vojenským intervencím. Následně 

bych se ráda zaměřila na analyzování důvodů, proč a do jaké míry se proměnil jejich 

postoj k účasti ve vojenských intervencích. Součástí této analýzy bude interpretování 

hlavních faktorů působících na změnu postojů k intervencím. Stěžejní částí práce by 

mělo být porovnání přístupů vybraných států a proměn jejich postojů při řešení 

vojenských intervencí (zejména v případě intervence v Libyi).

5. Předpokládaná osnova práce
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Úvod

Rozhodnutí o vojenských intervencích jsou v rámci zahraniční a bezpečnostní 

politiky řazena mezi ta nejzávažnější. Podle analýzy zahraniční politiky (foreign policy 

analysis) se na formování těchto rozhodnutí podílí široká škála faktorů, které můžeme 

rozdělit do dvou kategorií – na faktory vnější a vnitřní. Do první kategorie spadá 

mezinárodní prostředí, zejména jeho uspořádání, charakter mezinárodních vztahů

a činnost aktérů v jeho rámci. Mezinárodní systém limituje státy při rozhodování 

o zahraniční politice a některé tradiční teorie mezinárodních vztahů (například

realismus) považují vnější faktory za vlivnější než faktory vnitřní. Do druhé kategorie 

náleží politický systém státu, struktura domácí politiky, vládní organizace, zájmové 

skupiny, individualita politických vůdců a veřejné mínění.1

Vzhledem k velkému množství proměnných ovlivňujících postoj státu 

k intervenci byla provedena jejich redukce a práce se zaměřuje pouze na vliv veřejného 

mínění. Rozhodnutí vojensky intervenovat přináší četná rizika, kvůli nimž by političtí 

představitelé měli brát názor veřejnosti v potaz. Ačkoliv veřejnost v některých 

případech nedisponuje přesnými informacemi, hodnotí danou situaci na základě svého 

přesvědčení a svých hodnot. Bývalý generální tajemník NATO Javier Solana 

konstatoval, že „v demokraciích si nemůžeme dovolit veřejné mínění ignorovat.“2

Všeobecný konsensus, podle něhož je společnost zainteresována v zahraniční 

politice méně než v politice domácí, neplatí v případě humanitárních vojenských 

intervencí, o něž společnost projevuje značný zájem. Velký zájem veřejnosti 

představuje další podstatný důvod, proč by politici demokratických států měli při 

rozhodování o použití ozbrojených sil v rámci zahraničních intervencí veřejné mínění 

reflektovat.

Přestože vztah veřejného mínění a zahraniční politiky je pro teorii a praxi 

demokracie klíčový, nebyl na něj vytvořen jednotný názor.3 Od začátku dvacátého 

století a zejména po druhé světové válce byla role veřejného mínění marginalizována, 

                                               
1 KAARBO, J.; LANTIS, J. S.; BEASLEY, R. K. (2002). The Analysis of Foreign Policy in Comparative 
Perspective. In BEASLEY, R. K.; KAARBO, J.; LANTIS, J. S.; SNARR, M. T. (eds.). Foreign Policy in 
Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior. Washington: CQ 
Press, s. 8-13.
2 EUHR Solana's speech on "Europe and America: Partners of Choice" at the FPA [online]. European 
Union Delegation to the United Nations – New York. 7. 5. 2003 [cit. 2014_04_27]. Dostupný z WWW: 
http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2316_en.htm.
3 MANZA, J.; COOK, F. L.; PAGE, B. I. (2002). Navigating Public Opinion: An Introduction. In 
MANZA, J.; COOK, F. L.; PAGE, B. I. (eds.). Navigating Public Opinion: Polls, Policy, and the Future 
of American Democracy. New York: Oxford University Press, s. 3-4. 
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protože bylo považováno za nestabilní a nekonzistentní. Válka ve Vietnamu však 

představovala pro studium vlivu veřejného mínění na zahraniční politiku významný 

impuls a na základě výsledků nově prováděných průzkumů bylo od původně 

negativního pohledu na veřejné mínění upuštěno. V současně době sice neexistuje žádná 

univerzálně akceptovaná teorie vztahu veřejného mínění k zahraniční a bezpečnostní 

politice, avšak předpokládá se, že rozhodnutí vlád v demokratických státech respektuje 

názor společnosti nebo alespoň většiny voličů.4

Cílem této práce je určit, zda se postoj veřejného mínění ve Francii, Německu 

a Spojených státech amerických (USA) projevil v rozhodování daných států o zapojení 

či nezapojení do intervencí NATO v Kosovu a Libyi a zda v případě kladného 

rozhodnutí ovlivnil šíři zapojení. Na základě těchto zjištění bude provedena komparace 

postojů daných států k veřejnému mínění ve spojitosti se zahraničními intervencemi. 

Předpokládaným výsledkem práce – vzhledem k demokratickému charakteru vybraných 

států – je, že výsledné rozhodnutí politických představitelů o participaci na intervenci 

bylo shodné s názorem většinové společnosti.

Výběr států a případů 

Důvodem, proč byly vybrány Spojené státy, je, že veřejnému mínění ve vztahu 

k zahraniční politice se věnovali v naprosté většině američtí badatelé, a je proto 

k dispozici široká škála literatury zabývající se postojem amerických politických 

představitelů k veřejnému mínění. Spojené státy jsou také v důsledku své ekonomické, 

vojenské a politické síly nejvýznamnějším státním aktérem v současném mezinárodním 

systému,5 a platí tedy, že multilaterální vojenské intervence jsou bez souhlasu a podpory 

Spojených států fakticky neproveditelné.6

Vzhledem k tomu, že studie pocházející ze Spojených států jsou založeny 

na americkém politickém systému a americkém veřejném mínění, není možné jejich 

závěry generalizovat a pokládat je za automaticky platné pro jiné demokratické země.7

                                               
4 AUERSWALD, D. P. (2004). Explaining Wars of Choice: An Integrated Decision Model of NATO 
Policy in Kosovo [online]. International Studies Quarterly. Vol. 48, č. 3, s. 640 [cit. 2014-03-05]. 
Dostupný z WWW: 
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3c4b01a1-fb29-4a42-9b29-
ca78b06eecd2%40sessionmgr198&vid=1&hid=109.
5 TOMALOVÁ, E.; DRULÁK, P. (2009). Spojené státy americké. In KRATOCHVÍL, P.; DRULÁK, P. 
(eds.). Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, s. 261-262.
6 WEISS, T. G. (2004). Military-Civilian Interactions, Humanitarian Crises and the Responsibility to 
Protect. 2. vyd. Lanham: Rowman & Littlefield, s. xxiii.
7 EVERTS, P. (2001). Introduction. In EVERTS, P.; ISERNIA, P. (eds.). Public Opinion and the 
International Use of Force. Routledge, London: Routledge, s. 4-5.
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Pro osvětlení vlivu veřejného mínění na rozhodnutí o zahraniční intervenci byly proto 

vybrány dva další státy – Francie a Německo. Příčinou tohoto výběru je, že patří spolu 

s Velkou Británií mezi tři vojensky nejsilnější evropské státy a jsou významně zapojeny 

do řady zahraničních vojenských akcí.

Výběr těchto států se nabízí také proto, že mají odlišnou domácí politickou 

strukturu, kterou Thomas Risse-Kappen považuje za určující faktor ovlivňující míru 

vlivu veřejného mínění na proces rozhodování o zahraniční a bezpečnostní politice. 

Domácí politickou strukturou je míněna zejména povaha politických institucí a proces 

vytváření politických koalic. Podle stupně centralizace politického systému dělí 

Risse-Kappen státy na „slabé“ a „silné“,8 přičemž platí, že čím jsou státní instituce 

silnější, tím menší má veřejné mínění vliv na rozhodování o zahraniční a bezpečnostní 

politice.9 Francie reprezentuje stát silný, Německo středně silný a Spojené státy naopak 

slabý.10

Co se týče zkoumaných případů, došlo k jejich redukci na intervenci v Kosovu

(operace Allied force, 1999) a Libyi (operace Unified Protector, 2011). Tato změna 

oproti schváleným tezím byla učiněna proto, aby s ohledem na rozsah bakalářské práce 

mohl být proveden detailnější rozbor. Důvodem výběru těchto dvou případů je jejich 

podobnost vyplývající z jejich deklarovaného humanitárního charakteru a ze 

skutečnosti, že na rozdíl od invazí do Afghánistánu a Iráku nebyly uskutečněny v rámci 

války proti terorismu.

Operace Allied Force byla součástí kosovské války a trvala od 24. března 

do 10. června 1999. Cílem této intervence NATO bylo donutit jugoslávského prezidenta 

Slobodana Miloševiče, aby zajistil ověřitelné ukončení veškerých vojenských akcí, 

násilí a represí, zaručil se za stažení srbské armády a souhlasil s rozmístěním 

mezinárodních vojenských jednotek v Kosovu a s návratem uprchlíků.11

Operace Unified Protector byla reakcí na násilné potlačení protivládních 

demonstrací libyjským vůdcem Muammarem Kaddáffím. Cílem intervence v Libyi, 

probíhající od 23. března do 31. října 2011, bylo ochránit civilní obyvatelstvo před 

                                               
8 RISSE-KAPPEN, T. (1991). Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal 
Democracies [online]. World Politics, Vol. 43, č. 4, s. 484 [cit. 2014_04_27]. Dostupný z WWW: 
http://www.jstor.org/stable/2010534.
9 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 511.
10 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 487-493.
11 The situation in and around Kosovo [online]. North Atlantic Treaty Organization. 12. 4. 1999 [cit. 
2014_04_27]. Dostupný z WWW: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27435.htm?selectedLocale=en.
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útlaky ze strany vládnoucího režimu Muammara Kaddáffího, udržet bezletovou zónu 

a zajistit dodržování zbrojního embarga.12

Metodologie

Práce je zpracována jako komparativní studie tří případů. Kvůli zúžení 

nezávislých proměnných na faktor veřejného mínění došlo i ke změně ve výzkumné 

otázce. Hlavní výzkumná otázka, jejíž zodpovězení je cílem této práce, je stanovena 

následovně: Projevil se postoj veřejného mínění v rozhodnutí daného státu o zapojení 

do zahraniční vojenské intervence?

Vzhledem k tomu, že u demokratických státních zřízení se, jak již bylo zmíněno, 

předpokládá, že vlády respektují názor většinové společnosti, vycházím v práci 

z přístupu „bottom-up“ (viz níže). Na základě této perspektivy je testována následující 

hypotéza: Čím méně veřejnost podporuje státní participaci na intervenci, tím menší 

je míra zapojení jednotek země do operací v jejím rámci. Pozornost je věnována 

zejména postoji veřejnosti na začátku diskuzí o zapojení do intervence, neboť proces 

rozhodování nejvíce ovlivňuje počáteční reakce veřejnosti.13 Pozitivním důsledkem 

zaměření práce na počáteční postoj veřejnosti je také to, že se vyhneme „rally around 

the flag“ efektu, tedy krátkodobému zvýšení podpory ze strany veřejného mínění, 

k němuž často dochází po začátku intervence.14

Struktura práce

Práce je členěna do pěti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá reflexí vlivu 

veřejného mínění na zahraniční politiku v teoriích 20. století a současnosti. Dále potom 

rozebírá vliv veřejného mínění na proces rozhodování o zahraniční politice podle 

koncepce Thomase Risse-Kappena. 

Následující tři kapitoly jsou věnovány zahraniční a bezpečnostní politice 

Francie, Německa a Spojených států, přičemž každá z těchto kapitol je rozdělena 

na základě vybraných intervencí v Kosovu a Libyi na dvě podkapitoly. V rámci těchto 

podkapitol je popsán postoj daného státu a veřejnosti k intervenci. Vzhledem k tomu, 

                                               
12 Zapojení Severoatlantické aliance do konfliktu v Libyi v roce 2011 [online]. natoaktual.cz. Factbox č. 
1/2012 [cit. 2014_04_27]. Dostupný z WWW: 
http://data.idnes.cz/soubory/na_projekty/A121031_M02_FACTBOX_1-2012.PDF.
13 ROSATO, S. (2003). The Flawed Logic of Democratic Peace Theory. American Political Science 
Review, Vol. 97, č. 4, s. 596.
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že veřejné mínění je pouze jedním z faktorů, které mohou ovlivnit státní rozhodnutí, 

jsou zde analyzovány také další důvody, jež měly nebo mohly mít vliv na rozhodnutí 

daného státu.

V páté kapitole je provedena komparace postojů Francie, Německa a Spojených 

států z hlediska materiálního zapojení a podpory ze strany politických představitelů 

a veřejnosti.

Literatura

K tématu veřejného mínění ve vztahu k zahraniční politice a použití ozbrojených 

sil existuje velké množství relevantních zdrojů. V první kapitole, která reflektuje vliv 

veřejného mínění v současnosti, je proveden podrobnější rozbor soudobé literatury 

k danému tématu. V rámci této kapitoly se také zabývám vlivem veřejného mínění 

na proces rozhodování o zahraniční a bezpečnostní politice, přičemž vycházím z článku 

Thomase Risse-Kappena Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in 

Liberal Democracies.15

V druhé části práce, v níž popisuji postoj vybraných států k intervencím 

v Kosovu a v Libyi, vycházím ze sekundární a primární literatury. Co se týče 

sekundární literatury, jedná se zejména o publikaci Winning ugly: NATO's war to save 

Kosovo od autorů Iva H. Daaldera a Michaela E. O'Hanlona,16 která detailně popisuje 

intervenci NATO v Kosovu, a článek Davida P. Auerswalda Explaining Wars of 

Choice: An Integrated Decision Model of NATO Policy in Kosovo17 zabývající se 

zapojením jednotlivých států do této intervence. Přístup daných států k intervenci 

NATO v Libyi je čerpán zejména z publikace Strategic Narratives: Communication 

Power and the New World Order od Alistera Miskimmon, Bena O'Loughlina a Laury 

                                                                                                                                         
14 SCHÖRING, N.; GEIS, A. (2013). The empirical study of ‘democratic wars’: methodology and 
methods. In GEIS, A.; MÜLLER, H.; SCHÖRING, N. (eds.). The Militant Face of Democracy: Liberal 
Forces for Good. New York: Cambridge University Press, s. 31.
15 RISSE-KAPPEN, T. (1991). Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal 
Democracies [online]. World Politics, Vol. 43, č. 4, s. 479-512 [cit. 2014_04_27]. Dostupný z WWW: 
http://www.jstor.org/stable/2010534.
16 DAALDER, I. H.; O'HANLON, M. E. (2000). Winning ugly: NATO's war to save Kosovo. 
Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
17 AUERSWALD, D. P. (2004). Explaining Wars of Choice: An Integrated Decision Model of NATO 
Policy in Kosovo [online]. International Studies Quarterly. Vol. 48, č. 3, s. 631-662. [cit. 2003-02-05]. 
Dostupný z WWW: 
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3c4b01a1-fb29-4a42-9b29-
ca78b06eecd2%40sessionmgr198&vid=1&hid=109.
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Roselle.18 Z primární literatury využívám nejvíce vládní prohlášení a rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN. Vzhledem k tomu, že intervence v Libyi představuje relativně 

aktuální téma, používám při zpracování postojů států k této intervenci také zpravodajské 

servery (např. The New York Times, The Washington Post, BBC News, The Guardian či 

Spiegel Online).

Postoj občanů k vojenskému zapojení do intervence je čerpán z národních nebo 

mezinárodních průzkumů veřejného mínění. Ve většině těchto průzkumů jsou občané 

tázáni, zda souhlasí či nesouhlasí s národní participací na dané intervenci a jak se staví 

k použití ozbrojených sil v jejím rámci.

                                               
18 MISKIMMON, A.; O'LOUGHLIN, B.; ROSELLE, L. (2013). Strategic Narratives: Communication 
Power and the New World Order. New York: Routledge.
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1. Veřejné mínění ve vztahu k zahraniční politice

1.1 Reflexe vlivu veřejného mínění na zahraniční politiku 

ve 20. století a v současnosti

Podle studií provedených ve Spojených státech amerických po skončení druhé 

světové války bylo veřejné mínění nekonzistentní, snadno manipulovatelné a mělo malý 

vliv na utváření zahraniční politiky.19 Americký politolog Gabriel Almond považoval 

veřejné mínění za vysoce nestabilní, přičemž častý výkyv názorů podle něj představoval 

jednu z nejzávažnějších překážek pro dosažení politické stability.20 Walter Lippmann, 

americký novinář a politolog, dospěl k obdobnému závěru – veřejné mínění není 

dostatečně kompetentní k posuzování vládních kroků.21

Do začátku války ve Vietnamu nepřikládala většina amerických politiků 

veřejnému mínění podstatný význam a jejich cílem bylo, aby široká společnost 

zasahovala do rozhodování o zahraniční politice co nejméně. V souvislosti s neochotou 

politiků zabývat se veřejným míněním bývá uváděna citace úředníka ministerstva 

zahraničních věcí Spojených států amerických, který v roce 1973 v rámci průzkumu 

vlivu veřejného mínění na rozhodování o zahraniční politice řekl: „K čertu s veřejným 

míněním ... Měli bychom vést, ne následovat.“22,23 Ve stejném duchu se vyjádřil také 

americký politolog a sociolog Seymour M. Lipset, podle něhož „prezident mínění 

nenásleduje, ale vytváří je. Průzkumy veřejného mínění mu odhalí, nakolik je dobrým 

politikem.“24

Negativní náhled na veřejné mínění, známý jako Almond-Lippmannův 

konsensus, byl překonán zejména v důsledku války ve Vietnamu, která významně 

zvýšila zájem o studium vlivu veřejného mínění na zahraniční politiku.25 Výsledkem 

nově vznikajících průzkumů veřejného mínění prováděných na základě 

                                               
19 HOLSTI, O. (1992). Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann 
Consensus MershonSeries: Research Programs and Debates [online]. International Studies Quarterly, 
Vol. 36, č. 4, s. 439-442 [cit. 2014_04_27]. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/stable/2600734.
20 ALMOND, G. (1950). The American People and Foreign Policy. New York: Praeger, s. 85, citováno 
dle HOLSTI, O. (1992). cit.d., s. 442.
21 LIPPMANN, W. (1955). Essays in the Public Philosophy. Boston: Little, Brown, s. 20, citováno dle 
HOLSTI, O. (1992). cit.d., s. 442.
22 ALDRICH, J. H.; GELPI, CH.; FEAVER, P.; REIFLER, J.; SHARP, K. T. (2006). Foreign Policy and 
the Electoral Connection, Annual Review of Political Science, s. 25.
23 NIEUWKERK, A. (2009). Where is the voice of the people? Public opinion and foreign policy in South 
Africa, South African Journal of International Affairs, Vol. 1, č. 2, s. 98.
24 LIPSET, S. M. (1966). The President, the Polls, and Vietnam. Transaction, s. 20.
25 HOLSTI, O. (1992). cit.d., s. 339.
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sofistikovanějších metod bylo, že veřejné mínění je stabilnější, než se předpokládalo,26

a má v zahraniční politice význam.27 Robert Y. Shapiro a Benjamin I. Page v roce 1988 

napsali, že americké veřejné mínění o zahraniční politice je spíše stabilní a pokud se 

mění, pak racionálním způsobem a v důsledku mezinárodních a domácích událostí.28

Bylo zjištěno, že v porovnání s domácí politikou je zájem občanů o zahraničně 

politické dění sice menší a jejich názory jsou často vytvářeny na základě neúplných 

informací, není však možné konstatovat, že občané vybírají odpovědi v průzkumech 

veřejného mínění náhodně. Veřejnost se řídí podle svých přesvědčení, a dospívá tak 

k racionálním závěrům.29 Ze studií zároveň vyplývá, že postoj společnosti k zahraniční 

politice je strukturovaný koherentně.30

V současné době existuje rozsáhlý počet publikací pojednávajících o vztahu 

veřejného mínění a zahraniční politiky.31 Z tohoto důvodu je v následujícím textu 

zmíněn pouze stručný výběr významných soudobých přístupů. Vzhledem k tomu, 

že převážná část studií vlivu veřejného mínění na zahraniční politiku i samotných 

průzkumů veřejného mínění byla provedena ve Spojených státech amerických,32 jedná 

se o přístupy amerických autorů.

Americký politolog Ole Holsti vychází v knize Public Opinion and American 

Foreign Policy z premisy, že veřejné mínění v určitých situacích působí na utváření 

                                               
26 SCHÖRING, N.; GEIS, A. (2013). cit.d., s. 38.
27 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 510.
28 SHAPIRO, R. Y.; PAGE, B. I. (1988). Foreign Policy and the Rational Public. The Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 32, č. 2, s. 211-212.
29 EVERTS, P. (2001). cit.d., s. 13.
30 HOLSTI, O. (1992). cit.d., s. 448.
31 Např. CASPARY, W. R. (1970). The 'mood theory': a study of public opinion and foreign policy. 
American Political Science Review. Vol. 64, s. 536-547.;
COHEN, B. C. (1973). The Public’s Impact on Foreign Policy. Boston: Little, Brown.;
FOYLE, D. C. (1999). Counting the Public In: Presidents, Public Opinion, and Foreign Policy. New 
York: Columbia University Press.;
GRAHAM, T. (1994). Public Opinion and U.S. Foreign Policy Decision Making. The New Politics of 
American Foreign Policy, New York: St. Martin’s Press.;
HUGHES, B. B. (1978). The Domestic Context of American Foreign Policy. San Francisco: W. H. 
Freeman.;
LEIGH, M. (1976). Mobilizing Consent: Public Opinion and American Foreign Policy, 1937-47. 
Westport, CT: Greenwood.;
LEVERING, R. B. (1978). The Public and American Foreign Policy, 1918-1978. New York: Morrow.;
NACOS, B. L.; SHAPIRO, R. Y.; ISERNIA, P. (eds.). (2000). Decision-making in a Glass House: Mass 
Media, Public Opinion, and American and European Foreign policy in the 21st Century. Rowman and 
Littlefield Publishers.;
ROSENAU, J. N. (1961). Public Opinion and Foreign Policy. New York: Random House.;
SHAPIRO, R. Y. (2011). Public Opinion and American Democracy. Public Opinion Quarterly, Vol. 75, 
č. 5, s. 982–1017.
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zahraniční politiky.33 Fakt, že se politici stále častěji obrací na výzkumy veřejného 

mínění, podle něj dokazuje zvyšující se důležitost veřejného mínění. Zdůrazňuje však, 

že v některých případech nelze určit, zda tak politici činí ve snaze řídit se vůlí 

společnosti, či za účelem následné manipulace s veřejností kvůli prosazení jimi 

preferovaných strategií.34 Využívání výsledků k manipulaci je pravděpodobnější při 

dlouhotrvajících krizích a zahraničních konfliktech, během nichž veřejnost, média 

i političtí činitelé disponují významnými rolemi, než v situacích, kdy nebezpečí 

nehrozí.35

Za nepostradatelný nástroj pro určení míry vlivu veřejného mínění považuje 

Holsti případové studie. Z analýz závěrů případových studií vytvořených během studené 

války a po jejím skončení vyplývá, že jejich odlišné názory na vliv veřejného mínění by 

byly lépe uchopitelné, pokud by se řídily výzkumnými metodami umožňujícími tyto 

odlišnosti postihnout a popsat a spočívaly by na komparaci více případů.36 Kromě 

případových studií zaměřujících se na kauzální vztah veřejného mínění a zahraniční 

politiky a provádění komparativních mezinárodních studií shledává důležitým 

provedení standardizace dotazů pokládaných v průzkumech.37 Přestože volení politici 

nemohou být vůči veřejnému mínění nikdy zcela indiferentní, liší se dle Holstiho 

přístup jednotlivých politiků k němu v několika aspektech – ve vnímavosti a citlivosti 

k postojům veřejnosti a ve výběru relevantních zdrojů veřejného mínění.38

Lawrenece R. Jacobs a Benjamin I. Page v pojednání Who Influences U.S. 

Foreign Policy? na základě výsledků provedené komparativní analýzy konstatují, 

že americká zahraniční politika je silně ovlivňována mezinárodně orientovanými 

ekonomickými elitami, za nimiž následují experti, široká veřejnost a vedoucí odborů.39

Vliv veřejného mění je dle autorů menší, než bylo předpokládáno.40 V případě 

                                                                                                                                         
32 SOBEL, R.; SHIRAEV, E. (2004). International Public Opinion and Intervention Crises: Toward a 
Theory of Public Opinion in Foreign Policy. Chicago: APSA Panel 5-1/20-1, s. 3.
33 HOLSTI, O. R. (2004). Public Opinion and American Foreign Policy. Ann Arbor: University of 
Michigan Press, s. 36.
34 HOLSTI, O. R. (2004). cit.d., s. 290.
35 HOLSTI, O. R. (2004). cit.d., s. 297.
36 HOLSTI, O. R. (2004). cit.d., s. 299-300.
37 HOLSTI, O. R. (2004). cit.d., s. 290.
38 HOLSTI, O. R.  (2004). cit.d., s. 300-301.
39 JACOBS, L. R.; PAGE, B. I. (2004). Who Influences U.S. Foreign Policy? Washington, D.C.: 
American Political Science Association, s. 21-25.
40 JACOBS, L. R.; PAGE, B. I. (2004). cit.d., s. 25-26.
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významných a výjimečných situací, jimž je v médiích věnována značná pozornost 

(například válečný stav), však dochází k zesílení tohoto vlivu.41

Podle Benjamina Page panuje v otázkách zahraniční politiky mezi americkou 

veřejností a politickými reprezentanty trvalý rozpor. Rozšířené vysvětlení tohoto 

rozporu spočívá v tom, že politici jsou v daném oboru experti, kteří mají jasnou 

koncepci dlouhodobých státních zájmů, zatímco veřejnost je neuvědomělá a názorově 

nestálá. Page však tomuto vysvětlení oponuje, protože z jeho dlouhodobých výzkumů 

vyplývá, že kolektivní společenské preference jsou stabilní a koherentní.42 Výjimku 

do určité míry představují závažné mezinárodní události, avšak i na ně reaguje 

společnost racionálně a přiměřeně.43

Dlouhodobý rozpor mezi veřejným míněním a zahraniční politikou je dle Page 

důsledkem odlišných hodnot a rozdílných přesvědčení, jaké cíle by měla americká 

zahraniční politika prosazovat, přičemž limitované možnosti veřejnosti vyjádřit se 

k některým rozhodnutím v zahraniční politice zapříčiňují, že politici často prosadí 

nepopulární postupy. Hlavním důvodem však je, že na politické rozhodování mají větší 

vliv zájmové skupiny než veřejnost, takže politici, vystaveni tomuto tlaku, dávají 

mnohdy přednost jejich požadavkům před zájmy veřejnosti.44

Richard Sobel a Eric Shiraev shledávají, že od 80. let minulého století byl učiněn 

značný pokrok ve snaze teoreticky ukotvit vliv veřejného mínění na zahraniční politiku. 

Ze syntéz těchto teorií vyvozují, že veřejné mínění zahraniční politiku limituje, avšak 

neudává, což dokládají též empirickými výzkumy.45 Pokud se má porozumění vlivu 

veřejného mínění na zahraniční politiku prohlubovat, je podle autorů nutné, aby byly 

prováděny standardizované komparativní mezinárodní výzkumy.46

Podle Roberta Y. Shapira a Lawrence R. Jacobsa představuje zahraniční politika 

pro americkou veřejnost méně preferované téma než politika vnitřní, protože zahraniční 

politické problémy jsou ze dvou důvodů vnímány jako méně významné. Prvním 

důvodem je komplexnost zahraniční politiky, kvůli níž je pro běžné občany obtížné se 

v problematice orientovat, a druhým důvodem je malý zájem o zahraniční politiku 

                                               
41 JACOBS, L. R.; PAGE, B. I. (2004). cit.d., s. 6.
42 PAGE, B. I. (2007). The Foreign Policy Disconnect: Multilateralist Public, Unilateralist Officials. 
Chicago: International Studies Association, s. 16-19.
43 PAGE, B. I. (2007). cit.d., s. 3.
44 PAGE, B. I. (2007). cit.d., s. 20-21.
45 SOBEL, R.; SHIRAEV, E. (2004). cit.d., s. 2-4.
46 SOBEL, R.; SHIRAEV, E. (2004). cit.d., s. 4-5.
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v médiích. Tento zájem se však podstatně zvyšuje, pokud dojde k zahraničním krizím 

(například válka v Srbsku, Kosovu či Afghánistánu).47

Co se týče vztahu veřejného mínění a zahraniční politiky, je patrné, že tvůrci 

zahraniční politiky veřejné mínění reflektují, avšak není průkazné, do jaké míry je tento 

vztah kauzální. Ačkoliv platí, že zahraničně-politická rozhodnutí ve většině případů 

(zejména při válečných stavech) kopírují názor veřejnosti, nelze podle Shapira a Page 

říci, zda je to důsledkem vlivu veřejného mínění na politiky či vlivem manipulace ze 

strany politiků.48 Shapiro a Page se přiklánějí k názoru, že američtí prezidenti jako 

hlavní představitelé zahraniční a bezpečnostní politiky49 stále méně reflektují americké 

veřejné mínění a naopak se jej snaží více manipulovat.50

Steven Kull a Clay Ramsey se v článku How Policymakers Misperceive U.S. 

public Opinion on Foreign Policy zabývají deziluzí americké veřejnosti ohledně 

nedostatečného porozumění jejích preferencí v oblasti zahraniční politiky. Klíčovým 

faktorem tohoto neporozumění je chybné vnímání těchto preferencí politickými 

elitami.51 Autoři uvádějí čtyři nejpravděpodobnější vysvětlení tohoto chybného vnímaní 

ze strany politiků – za prvé malou informovanost politiků o společenských postojích 

a neochotu zabývat se výsledky průzkumů veřejného mínění, za druhé fakt, že pokládají 

názory zjištěné při neformálních osobních kontaktech s občany za postoj většinové 

společnosti, za třetí považování senátorů, reprezentantů a médií za obraz veřejného 

mínění a za čtvrté podceňování schopnosti lidí zabývat se zahraniční politikou.52

Podpora intervence ze strany veřejnosti je určována zejména materiálními 

náklady a válečnými oběťmi. Neochota společnosti podstoupit tyto ztráty, jenž jsou 

v případě válečných intervencí nevyhnutelné, představuje významný způsob, jehož 

prostřednictvím může veřejné mínění omezovat zahraničně politická rozhodnutí.53

Podle Erica Larsona je určující, zda se domácí elity shodují na podobě intervence. 

Pokud ano, pak podpora veřejnosti neklesá ani v případě vysokých válečných nákladů. 

                                               
47 SHAPIRO, R.; JACOBS, L. (2002). Public Opinion, Foreign Policy, and Democracy. In MANZA, J.; 
COOK, F. L.; PAGE, B. I. (eds.). Navigating Public Opinion: Polls, Policy, and the Future of American 
Democracy. New York: Oxford University Press, s. 185.
48 SHAPIRO, R.; JACOBS, L. (2002). cit.d., s. 186.
49 SHAPIRO, R.; JACOBS, L. (2002). cit.d., s. 184.
50 SHAPIRO, R.; JACOBS, L. (2002). cit.d., s. 192.
51 KULL, S.; RAMSEY, C. (2002). How Policymakers Misperceive U.S. public Opinion on Foreign 
Policy. In MANZA, J.; COOK, F. L.; PAGE, B. I. (eds.). Navigating Public Opinion: Polls, Policy, and 
the Future of American Democracy. New York: Oxford University Press, s. 201-202.
52 KULL, S.; RAMSEY, C. (2002). cit.d., s. 213- 215.
53 ALDRICH, J. H.; GELPI, CH.; FEAVER, P.; REIFLER, J.; SHARP, K. T. (2006). cit.d., s. 8.
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Pokud jsou elity v názoru na intervenci rozděleny, pak je naopak pravděpodobnější, že 

i malý počet obětí způsobí dramatický pokles podpory.54

1.2 Vliv veřejného mínění na proces rozhodování o zahraniční a 

bezpečnostní politice

Na vztah veřejného mínění a zahraniční politiky je nahlíženo dvěma způsoby. 

První přístup vychází z premisy, že veřejné mínění má nesporný vliv na proces 

vytváření zahraniční politiky, a je to tedy veřejnost, která determinuje rozhodování 

politiků. Z tohoto důvodu byl přístup pojmenován „bottom-up“.55 Podle druhého 

přístupu, nazvaného „top-down“, je veřejné mínění naopak ovlivňováno rozhodnutím 

a rétorikou politiků, což znamená, že konsensus veřejnosti je funkcí konsensu elit.56

Tento původně dominantní pohled57 na vztah veřejného mínění a zahraniční politiky je 

uplatňován zejména v realismu a dalších státocentristicky orientovaných teoriích.58

Podle „top-down“ přístupu je veřejné mínění snadno manipulovatelné, protože 

zahraniční a bezpečnostní politika má pro veřejnost v porovnání s hospodářskou 

politikou menší důležitost a veřejné mínění je v zahraničněpolitické problematice 

nedostatečně informované a nestabilní.59 Nedostatečná znalost zahraniční politiky je 

dána mimo jiné tím, že informace pocházející od politiků jsou strategicky formovány 

takovým způsobem, aby veřejnost buď ovlivnily nebo byly shodné s převažujícím 

názorem.60 Matthew A. Baum se například domnívá, že američtí prezidenti takticky 

vyčkávají se zveřejněním zahraničně politických diskuzí o záležitostech zahrnujících 

minimální státní zájmy.61

Philip P. Everts v knize Public Opinion and the International Use of Force

podotýká, že s prostředky, jejichž prostřednictvím je zkoumán vztah veřejného mínění 

a zahraniční politiky, je spojena řada konceptuálních a metodologických problémů. 

                                               
54 LAROSN, E. V. (1996). CASUALTIES AND CONSENSUS: The Historical Role of Casualties in 
Domestic Support for U.S. Military Operations. Santa Monica: RAND, s. xx-xxiii.
55 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 480-481.
56 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 480-481.
57 EVERTS, P. (2001). cit.d., s. 16.
58 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 480-481.
59 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 480-481.
60 ALDRICH, J. H.; GELPI, CH.; FEAVER, P.; REIFLER, J.; SHARP, K. T. (2006). cit.d., s. 17-18.
61 BAUM, M. A. (2004). How Public Opinion Constrains the Use of Force: The Case of Operation 
Restore Hope. Presidential Studies Quarterly, Vol. 34, č. 2, s. 196-197.
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Jeden z nejpodstatnějších spočívá v nedostatečném definování, jak a kdy veřejné mínění 

vstupuje do procesu politického rozhodování.62 Metodologický problém, týkající se 

však většiny komparací veřejného mínění, spočívá v tom, že průzkumy veřejného 

mínění jsou prováděny různými institucemi, v nestejné době a často na základě odlišně 

položených dotazů, což také znesnadňuje porozumění vztahu veřejného mínění 

a politického rozhodování.63

Philip J. Powlick a Andrew Z. Katz též zastávají názor, že je nezbytné objasnit 

mechanismus, kterým veřejné mínění zasahuje do rozhodování o zahraniční politice.64

Vzhledem ke zmíněným metodologickým problémům při komparaci veřejného mínění 

není možné závěry amerických studií zobecňovat i na jiné státy. Z tohoto důvodu 

vytvořil Thomas Risse-Kappen koncepci, jejíž pomocí zkoumá vliv veřejného mínění 

na rozhodování o zahraniční politice v demokratických státech.65

Thomas Risse-Kappen se zabývá vlivem veřejného mínění na tvorbu zahraničně 

politických rozhodnutí na základě dvou faktorů – domácí politické struktury a procesu 

vytváření koalic. Domácí politickou strukturou je myšlena povaha politických institucí, 

čímž Risse-Kappen míní „stát“, dále základní rysy společnosti a institucionální 

a organizační uspořádání, která propojují stát a společnost a včleňují společenské 

požadavky do politického systému.66 Slovy Risse-Kappena je to tedy „domácí politická 

struktura, která determinuje, jak politický systém reaguje na společenské požadavky,“ 

protože „proces vytváření koalic se uskutečňuje v rámci politických a společenských 

institucí.“ Dochází tak k závěru, že nejvhodnější je „smíšený“ přístup propojující jak 

institucionální struktury tak proces vytváření koalic.67

Thomas Risse-Kappen dělí státy na „slabé“ a „silné“ podle stupně centralizace 

a schopnosti politického systému kontrolovat společnost,68 přičemž vychází z konceptu 

vytvořeného Peterem Katzensteinem, jenž používal označení pro státy „slabý“ a „silný“ 

podle míry vlivu společnosti na vládní rozhodování.69 Slabé státy se vyznačují 

fragmentovanými politickými institucemi a snadno podléhají tlakům zájmových skupin 

                                               
62 EVERTS, P. (2001). cit.d., s. 5-6.
63 EVERTS, P. (2001). cit.d., s. 7.
64 POWLICK, P. J.; KATZ, A. Z. (1998). Defining the American Public Opinion/ Foreign Policy Nexus. 
Mershon International Studies Review, Vol. 42, s. 30.
65 EVERTS, P. (2001). cit.d., s. 7-8.
66 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 484.
67 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 484-485.
68 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 484.
69 KATZENSTEIN, P. J. (1976). International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic 
Policies of Advanced Industrial States [online]. International Organization, Vol. 30, č. 1, s. 14 [cit. 
2014_02_08]. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/stable/2706246.
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a politických stran. Zároveň mají omezenou schopnost uplatňovat státní politiku 

na společnost. Silné státy se naopak skládají z centralizovaných politických institucí se 

silnou byrokracií, nepodléhají společenským požadavkům a vůči společnosti si 

zachovávají vysokou autonomii.70 Platí, že čím jsou státní instituce silnější, tím menší 

přístup má veřejné mínění k rozhodovacímu procesu.71

Přístup „silné versus slabé státy“ může být značně zjednodušující, protože slabé 

státy někdy dokáží provádět velmi efektivní politiku a protože silné státy nemusí být 

vždy schopné politiku prosazovat silně a energicky. Přesto je však dobrým 

a využívaným základem pro orientaci v problematice vlivu veřejného mínění na proces 

rozhodování o zahraniční politice.72

V článku Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal 

Democracies se Risse-Kappen zabývá domácí politickou strukturou Francie, Německa 

a Spojených států. Francie má centralizovaný politický systém, silnou exekutivní moc 

a fragmentovanou společnost, takže představuje silný stát, v němž má veřejné mínění 

marginální roli.73 Spojené státy jsou naopak reprezentantem slabého státu, neboť mají 

decentralizovaný politický systém a Kongres disponuje významnou pravomocí v řízení 

zahraniční politiky, což podrývá autoritu moci exekutivní. Americká společnost má 

dominantní postavení.74 Mezi „slabými“ Spojenými státy a „silnou“ Francií se nachází 

Německo, jež má v důsledku federálního uspořádání politický systém středně 

centralizovaný. Německé vláda je spíše slabá, protože Bundestag významně kontroluje 

vládní rozhodnutí o použití síly. Německo disponuje silnými státními institucemi 

a zároveň dobře organizovanými a centralizovanými společenskými aktéry (např. 

odbory, církev).75

Podle těchto státních charakteristik by tedy mělo platit, že v rámci tří 

porovnávaných států má veřejné mínění největší vliv na utváření zahraniční politiky ve 

Spojených státech a naopak nejmenší ve Francii.76 Rysy německé domácí politické 

struktury naznačují, že veřejné mínění ovlivňuje zahraniční politiku zejména 

prostřednictvím stranického systému.77

                                               
70 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 484-485.
71 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 511.
72 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 485.
73 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 487-489.
74 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 487, 492.
75 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 490-493.
76 CHAN, S.; SAFRAN, W. (2006). Public Opinion as a Constraint against War: Democracies’ Responses 
to Operation Iraqi Freedom. Foreign Policy Analysis, Vol. 2, č. 2, s. 143.
77 RISSE-KAPPEN, T. (1991). cit.d., s. 493.
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2. Francie

2.1 Kosovo

Francie byla společně s Itálií, Německem, Ruskem, USA a Velkou Británií 

členem Kontaktní skupiny (Contact group), která vznikla v roce 1994 v souvislosti

s krizí v Bosně. Na základě předešlých zkušeností s děním během bosenského konfliktu 

panovala v Kontaktní skupině shoda, že je nutno během kosovské krize jednat 

urychleně a že úspěšná intervence vyžaduje ode všech vynaložení stejného úsilí.78

29. ledna 1999 členové Kontaktní skupiny vydali prohlášení odsuzující páchání násilí 

v Kosovu a požadovali jeho okamžité ukončení. Z tohoto důvodu bylo ustaveno na 

6. února jednání ve francouzském Rambouillet, na něž byli pozváni představitelé 

Svazové republiky Jugoslávie a kosovských Albánců. V rámci těchto jednání byla 

dohoda přijata pouze zástupci kosovských Albánců. 79 Svazová republika Jugoslávie 

dohodu odmítla podepsat, což znamenalo selhání vyjednávání a pro NATO popud 

k uskutečnění vojenské intervence.80

Šestice zemí Kontaktní skupiny se lišila v názoru na nutnost legálního mandátu 

pro použití síly. Vzhledem k tomu, že NATO představuje defenzivní vojenskou alianci, 

bylo podle kapitoly VII Charty OSN možné použít sílu pouze v případě, kdy by byl 

napaden jeden či více členských států.81 Kosovo bylo integrální částí Jugoslávie 

a nebylo tedy možné tento článek uplatnit. Podle interpretace mezinárodního práva 

mohla Aliance v takovéto situaci použít sílu, pouze pokud dostala výslovné povolení od 

Rady bezpečnosti OSN (RB OSN).82

Francouzští představitelé zpočátku odmítali schválit vojenský útok bez mandátu 

daného rezolucí RB OSN.83 Vzhledem ke zhoršující se situaci v Kosovu na této 

podmínce sice i nadále trvali, avšak zároveň připouštěli, že za takto výjimečných 

okolností by bylo možné jednat bez jejího splnění.84 Německo a Velká Británie se 

                                               
78 DAALDER, I. H.; O'HANLON, M. E. (2000). cit.d., s. 24.
79 DAALDER, I. H.; O'HANLON, M. E. (2000). cit.d., s. 259.
80 TALENTINO, A. K. (2005). Military intervention after the Cold War: the evolution of theory and 
practice. Athens: Ohio University Press, s. 260-261.
81 Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora [online]. Informační 
centrum OSN v Praze. 2007 [cit. 2014-01-18]. Dostupný z WWW: http://www.osn.cz/dokumenty-
osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf.
82 DAALDER, I. H.; O'HANLON, M. E. (2000). cit.d., s. 36.
83 DUNPHY, H. Clinton, Jospin Discuss Kosovo [online]. The Associated Press. 19. 6. 1998 [cit. 2014-
03-05]. Dostupný z WWW: http://www.apnewsarchive.com/1998/Clinton-Jospin-Discuss-Kosovo/id-
68b22d113bac1cda89b5735764f3f152.
84 DAALDER, I. H.; O'HANLON, M. E. (2000). cit.d., s. 45.
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snažily nalézt alternativní řešení, jehož prostřednictvím by byl tento zákrok, nezbytný 

při humanitární krizi, ospravedlnitelný i bez schválení Radou bezpečnosti OSN. Spojené 

státy byly ochotny jednat bez mandátu RB OSN. Rusko a Čína prohlásily, že budou 

vetovat jakoukoliv rezoluci opravňující použití síly, což také při hlasování o rezoluci 

učinily.85

Během eskalace kosovského konfliktu byl úřadujícím prezidentem Jacques 

Chirac, za jehož vlády došlo k zesílení důrazu na lidská práva ve francouzské politice. 

Oproti svým předchůdcům byl odhodlán rázněji zakročit při porušování mezinárodních 

lidských práv, což se projevilo nejen při akci proti bosenským Srbům v roce 1995, ale 

také v rámci kosovské krize. V roce 1997 zvítězily ve volbách levicové strany a strana 

Zelených (Les Verts). Premiérem byl zvolen Lionel Jospin ze Socialistické strany (Parti 

Socialiste), čímž došlo ke kohabitaci středo-pravicově zaměřeného prezidenta se 

středo-levicovou vládou. Obě složky exekutivní moci se však shodly, že musí 

vystupovat při řešení kosovské krizi jednotně, a rozhodnutí o zahraničně bezpečnostní 

politice tak byla činěna na základě konsensu mezi pravicovými a levicovými stranami.86

V únoru 1999 se Chirac a americký prezident Bill Clinton na společné tiskové 

konferenci ve Washingtonu shodli, že čas určený pro diplomatická vyjednávání se chýlí 

ke konci a že by měl Slobodan Miloševič převzít veškerou odpovědnost za svá jednání. 

Miloševiče vyzvali, aby přijal nabídku spojenců a situaci nezhoršoval.87 V březnu 

Chirac ve stejném duchu jako spojenci upozorňoval na nutnost zásahu, protože v sázce 

byl mír v Evropě a lidská práva.88 24. března vydal oficiální prohlášení o situaci 

v Kosovu, přičemž jeho cílem bylo vysvětlit, „proč se, v naprosté shodě s vládou, 

rozhodl, že se francouzské vojenské letectvo zúčastní této akce spolu 

se Severoatlantickou aliancí.“ Upozornil na snahu Francie a celé Kontaktní skupiny 

vyjednat v Rambouillet mírové podmínky a také na to, že „bylo učiněno vše pro to, aby 

zvítězilo racionální řešení, mírové řešení, řešení v souladu s lidskými 

právy. … (D)omníváme se, že již nezbývá jiná možnost než vojensky intervenovat proti 

                                               
85 DAALDER, I. H.; O'HANLON, M. E. (2000). cit.d., s. 45.
86 KRAMER, S. P. (2002). French Foreign Policy: The Wager on Europe. In BEASLEY, R. K.; 
KAARBO, J.; LANTIS, J. S.; SNARR, M. T. (eds.). Foreign Policy in Comparative Perspective: 
Domestic and International Influences on State Behavior. Washington: CQ Press, s. 62-63.
87 President Clinton and French President Jacques Chirac [online]. U.S. Department of State. 19. 2. 1999 
[cit. 2014-01-18]. Dostupný z WWW: http://1997-
2001.state.gov/www/policy_remarks/1999/990219_clinton_kosovo.html.
88 LATAWSKI, P.; SMITH, M. A. (2003). The Kosovo Crisis: The Evolution of Post Cold War European 
Security. Manchester: Manchester University Press, s. 16.
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dobře zaměřeným srbským cílům.“ Prohlášení uzavřel svým přesvědčením, 

že Francouzi pochopí nutnost tohoto jednání.89

S vojenskou intervencí však nesouhlasili všichni političtí představitelé. Proti se 

postavil Philippe Séguin – předseda strany Sdružení pro republiku (Rassemblement 

pour la République, RPR), založené Jacquesem Chiracem. Séguin považoval dění 

v Kosovu za vnitřní záležitost Jugoslávie, a vyjádřil proto údiv nad bombardováním 

„evropského státu“ a „dobrého spojence Francie.“ V RPR se k intervenci kriticky stavěli 

například také Charles Pasqua a Allain Peyrefitte, kteří tvrdili, že se Francie 

zpronevěřuje ideji Charlese de Gaulla „diplomatické nezávislosti.“ Francie se podle 

jejich názoru měla vyhnout závislosti na USA.90 Nejvýznačnějším politickým 

představitelem, jenž nesouhlasil s vojenským zásahem, byl ministr vnitra Jean-Pierre 

Chevènement, předseda levicové a euroskeptické strany Hnutí občanů (Mouvement des 

Citoyens). Proti intervenci se postavila také komunistická strana.91

Ministr zahraničních věcí Hubert Védrine 23. března vystoupil s prohlášením, 

že žádný z kritiků francouzského postupu z parlamentních řad nenavrhl alternativní 

řešení a že EU v „pevné a silné“ spolupráci s USA prosazovala diplomatická řešení 

konfliktu. Podle Védrina bylo mylné vnímat začlenění vojenské síly za americké 

rozhodnutí – rozhodnutí bylo kolektivní, protože všechny země považovaly situaci 

v Kosovu za „netolerovatelnou.“ Zároveň řekl, že vojenská intervence nemohla 

proběhnout dříve, tak jak si většina balkánského regionu přála, protože bylo nutné 

nejprve vyzkoušet všechny ostatní možnosti. Za cíl celé akce označil rozbití 

represivních složek jugoslávské armády, „aby bylo v Kosovu zabráněno tomu 

nejhoršímu.“92

26. března vydal vládní prohlášení Lionel Jospin, v němž vyzdvihl významnou 

roli Francie při hledání diplomatického řešení respektujícího mezinárodní právo. 

Upozornil, že přes svou skepsi vůči vojenské akci bez mandátu RB OSN shledal 

nemožným pouze přihlížet dění v Kosovu a z tohoto důvodu považoval za povinnost 

                                               
89 La déclaration officielle du Président Chirac [online]. Le Monde. 26. 3. 1999 [cit. 2014-03-05]. 
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b9d3-69bcd8427fd1%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4202.
91 World: Europe, French pilots fly for Nato [online]. BBC News. 24. 4. 1999 [cit. 2014-03-05]. 
Dostupný z WWW: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/327457.stm.
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převzít zodpovědnost, zejména v rámci NATO.93 Přestože pro francouzské představitele 

byla absence mandátu RB OSN problematická, rozhodli se zapojit zejména ze dvou 

důvodů. Prvním byla humanitární katastrofa, jejíž prostřednictvím NATO a společně 

s ním Francie intervenci ospravedlňovali, druhým pak snaha zabránit izolování Francie 

od západních spojenců.94

David P. Auerswald rozděluje francouzské zapojení do operace Allied force 

na období před summitem NATO a po něm.95 Summit NATO, jenž se konal 23. - 25. 

dubna, je možné použít jako dělící linii celé operace proto, že před ním spojenci nebyli 

schopni, i přes zintenzivnění leteckých útoků, zabránit páchání násilí. Během summitu 

se však spojenci shodli na nutnosti válku proti Srbsku vyhrát a jejich následné jednání 

bylo jednotnější a systematičtější.96

Francie podporovala před summitem NATO nepřetržité a stupňující se vzdušné 

nálety a se zhoršující se situací požadovala začlenění „dalších prostředků.“97

Na summitu NATO začala spolu s Velkou Británií naléhat na USA, aby zvážily vyslání 

pozemních jednotek. Pozemní válku však Francie podmiňovala schválením mandátu 

daného rezolucí RB OSN, což vzhledem k deklarovanému zamítnutí vyslat pozemní 

jednotky ze strany ruského prezidenta Borise Jelcina při hlasování v Radě bezpečnosti 

znamenalo, že takové řešení by s největší pravděpodobností nebylo možné.98 Současně

Francie nebyla ochotna poskytnout své pozemní jednotky do roku 2000.99 Celkově 

Francie do operace přispěla ve světovém měřítku po USA druhým největším národním 

leteckým kontingentem.100

Francie si chtěla zachovat svou roli přední mezinárodní mocnosti, a proto se 

snažila zabránit USA v jejich snaze vést rozhodování o Kosovu v rámci NATO, 
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kde měly vůdčí pozici, místo v Radě bezpečnosti OSN.101 Posílit roli OSN se Francie 

snažila také kvůli svému tradičně rezervovanému postoji k alianci NATO.102

Francouzská společnost vojenskou intervenci silně podporovala.103 Vzhledem 

k omezeným parlamentním diskuzím na toto téma nebyly před začátkem intervence 

prováděny průzkumy veřejného mínění.104 Na začátku dubna podle l'Institut français 

d'opinion publique (Ifop) souhlasilo 70 % Francouzů s tím, že přestože je Srbsko 

suverénním státem, intervence NATO je kvůli krveprolití v Kosovu oprávněná. 15 % 

shledávalo důležitějším suverénnost státu a intervenci neschvalovalo. Zapojení 

francouzské armády podpořilo 58 % (proti bylo 32 %)105

V polovině dubna se ve Francii objevila skepse ohledně strategie intervence. 

Média po celou dobu konfliktu informovala nejen o odehrávajících se masakrech, 

ale také o intenzivním bombardování, což vedlo Francouze k předpokladu, že stávající 

strategie není účinná.106 Čtyři týdny po začátku operace považovalo intervenci za spíše 

neúspěšnou 64 % Francouzů, 21 % za spíše úspěšnou. Francouzi však nechtěli kvůli 

neuspokojivým výsledkům intervenci zastavit, naopak většina obyvatel očekávala 

zesílení útoků. Na otázku, zda by podpořili pozemní intervenci, pokud by se 

bombardování ukázalo jako nedostatečné pro zastavení násilí, odpovědělo 19. dubna 63 

% Francouzů ano (34 % ne), přičemž 1. - 2. dubna na stejnou otázku odpovědělo kladně 

55 % a záporně 39 %.107 V polovině dubna podporovalo intervenci 70 % a francouzskou 

participaci 74 %.108 Podpora se po dobu intervence držela mezi 60 a 70 %.109
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COLLECTORS. 2013, s. 3-4 [cit. 2014-04-15]. Dostupný z WWW: 
http://www.ifop.com/media/pressdocument/556-1-document_file.pdf.
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http://www.unige.ch/gsi/recherche/publications-1/euryopa/paquez.pdf.
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2014-03-05]. Dostupný z WWW: http://www.apnewsarchive.com/1999/French-Favor-Kosovo-Military-
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2.2 Libye

Krátce po vypuknutí protestů proti plukovníku Muammaru Kaddáfímu a jeho 

přívržencům v polovině února 2011 se ukázalo, že charakter libyjského povstání bude 

odlišný od povstání v Tunisku a Egyptě. Kaddáfí proti zpočátku poklidným protestům 

tvrdě zakročil110 a během prvních čtyř dnů bylo podle odhadu Human Rights Watch 

usmrceno nejméně 233 lidí.111 22. února Rada bezpečnosti OSN odsoudila „použití 

násilí proti civilistům“ a „represe proti pokojným demonstracím“. Dále vyzvala libyjské 

vládnoucí představitele k „okamžitému zastavení násilí ... a k respektování lidských 

práv a mezinárodního humanitárního práva.“112

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy upozorňoval na nutnost zavedení 

bezletové zóny, tedy zakázání jakýchkoli letů v libyjském vzdušném prostoru. Libyjský 

režim by tak nemohl použít vojenská letadla proti vlastním obyvatelům. Ostřeji než 

ostatní evropští politici prosazoval vojenský zásah, protože mezinárodní společenství 

podle něj nemohlo zůstat pouze v roli diváka a přihlížet „rozsáhlému porušování 

lidských práv.“113

26. února byla patnácti členskými zeměmi RB OSN přijata rezoluce č. 1970, jež 

uvalovala na Libyi sankce v podobě zbrojního embarga, zákazu cestování a zmrazení 

účtů Kaddáfího rodině a vybraným příslušníkům vládnoucího režimu.114 Gérard Araud, 

stálý zástupce Francie při OSN, schválení rezoluce označil za „závan svobody a změny 

v arabských zemích“ a „počátek nové éry v mezinárodních vztazích.“115

Francie spolu s Velkou Británií byly nejhlasitějšími zastánci vojenského zásahu 

proti Kaddáfího režimu. Na jednání zemí G8, jemuž Francie od ledna 2011 předsedala, 
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se však Sarkozymu nedařilo přesvědčit partnery o nutnosti bezletové zóny. Proti jejímu 

zavedení se postavilo zejména Německo a Rusko. Spojené státy požadovaly objasnit, 

jaké následky by zavedení bezletové zóny mělo. Podle francouzského ministra 

zahraničních věcí Alaina Juppého „Kaddáfího armáda postupovala,“ zatímco země G8 

zdlouhavě jednaly.116

Alain Juppé byl na post ministra zahraniční dosazen 27. února. Stalo se tak poté, 

co jeho předchůdkyně Michèle Alliot-Marieová rezignovala, protože při arabském jaru 

v Tunisku nabídla vládnoucímu režimu pomoc s potlačením protestů a čelila z tohoto 

důvodu kritice ze strany politiků i médií.117 Prezident Sarkozy se proto jasným postojem 

ke konfliktu v Libyi snažil vylepšit obraz francouzské zahraniční politiky.118

Nicolas Sarkozy usiloval o vedoucí roli jak ve vojenské operaci tak 

v následujících politických vyjednáváních o budoucím vývoji intervence.119 Během 

počátečního plánování Francie vzdorovala americkému požadavku převést operaci pod 

velení NATO. Francouzští představitelé to zdůvodňovali tím, že provedení vojenská 

mise pod záštitou NATO, v níž má USA dominantní postavení, by mohlo vést ke 

kritice, zda k intervenci nedochází kvůli státním zájmům západních zemí v regionu, a ve 

spojitosti s tím také ke snížení podpory misí v arabských zemích. Francie zároveň 

zdůrazňovala důležitost arabského zapojení ve vojenských operacích a diplomatického 

řešení, jehož pomocí chtěla zprostředkovat konec konfliktu.120

Francie spolu s dalšími devíti zeměmi Rady bezpečnosti OSN přijala 17. března 

rezoluci č. 1973, jež formulovala právní základy pro vojenskou intervenci v rámci 

libyjské občanské války. V rezoluci byl požadován okamžitý klid zbraní v Libyi 

a zastavení útoků proti civilistům.  Byla zavedena bezletová zóna, zpřísněny sankce 
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vůči plukovníku Kaddáfímu a jeho podporovatelům a též umožněno využít „všechny 

nezbytné prostředky“ k ochraně civilního obyvatelstva.121

19. března se francouzská vojenská letadla připojila k intervenci.122 Nicolas 

Sarkozy téhož dne na Summitu pro podporu libyjských občanů konaného v Paříži 

pronesl: „Každý musí nyní převzít zodpovědnost. Rozhodnutí, které jsme museli učinit, 

je významné. Francie je po boku svých arabských, evropských a severoamerických 

partnerů odhodlána zaujmout svou roli v historii.“123 Sarkozy stavěl Francii do vedoucí 

pozice celé intervence, přičemž čerpal z dlouhé historie francouzských intervencí 

v Africe. Zájmem Francie bylo zajistit ochranu libyjských občanů a také potvrdit její 

podstatnou roli při zajišťování stability v tomto regionu.124

Vojenskou intervenci považovali za správnou politici napříč celým politickým 

spektrem.125 Dokonce i Sarkozyho nejhlasitější oponent Dominique de Villepin, který 

v roce 2003 jako francouzský ministr zahraničí vyjádřil svůj nesouhlas s invazí 

do Iráku,126 intervenci podpořil. Podle de Villepina se „Francie zachovala podle svých 

ideálů.“127 Významné bylo také vyjádření podpory od francouzského spisovatele 

a filozofa Bernarda-Henri Lévyho.128

Francouzská společnost se k intervenci vyjadřovala kladně. Od 22. března 

do konce měsíce bylo intervenci příznivě nakloněno 66 % Francouzů129 a v průběhu 

operace bylo francouzské veřejné mínění ze tří států v čele intervence (Velká Británie 

a USA) naladěno nejpozitivněji. 12. dubna podpořilo intervenci 63 % respondentů, 

37 % bylo proti. 50 % považovalo přístup prezidenta Sarkozyho za uspokojivý. 
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Na otázku, zda se Francouzů týkají problémy v Libyi, odpovědělo ano 63 %, ne 37 %. 

65 % se vyjádřilo, že spojenecké síly mají jasné cíle (35 % nesouhlasilo).130

Fakt, že Sarkozy intervenci v Libyi silně podporoval, postavil Francii do jejího 

čela a že klíčovou roli Francie také zdůrazňoval, napomohl zvýšit jeho popularitu 

v průzkumech veřejného mínění.131 Před intervencí jeho obliba upadala – v březnu 2010 

s ním bylo nespokojeno 69 % občanů, pouze 31 % spokojeno.132 Vzhledem k vysoké 

podpoře intervence u francouzské veřejnosti se předpokládá, že jedním z důvodů, proč 

se Sarkozy natolik aktivně podílel na intervenci bylo, že chtěl zvýšit svou oblibu před 

prezidentskými volbami v roce 2012.133 Druhým důvodem bylo, že potřeboval vylepšit 

reputaci své vlády, jejíž postoj k arabskému jaru v Tunisku a Egyptě byl všeobecně 

vnímán jako neúspěšný. Kromě případu s ministryní zahraniční věcí Michèle Alliot-

Marieovou byla jeho vláda kritizována též za váhavý postoj Francie na počátku těchto 

protestů.134
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3. Německo

3.1 Kosovo

V září 1998 zvítězil ve volbách vládní kabinet složený ze Sociálně demokratické 

strany (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) a Svazu 90/Zelených (Bündnis 

90/Die Grünen, B’90/Grüne), známý jako rudo-zelená koalice. Kancléřem byl zvolen 

Gerhard Schröder (SPD). Jak ministr zahraničí Joska Fischer (B’90/Grüne), tak ministr 

obrany Rudolf Scharping (SPD) byli zastánci silnější a aktivnější zahraniční politiky, 

přičemž Fischer po vstupu do vlády prohlásil, že Německo a Západ mají povinnost 

zastavit srbskou agresi v Kosovu, protože Slobodan Miloševič provedl přímý útok proti 

evropské bezpečnosti.135  

Kosovská krize se stala pro novou koalici prvním důležitým testem v otázce 

německé zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle Schrödera bylo nutné, aby se 

Německo jako klíčový člen NATO zapojilo do tvrdého zákroku proti Srbsku, protože 

byly ohroženy „základní hodnoty svobody, demokracie a lidských práv.“136 Také 

většina poslanců Bundestagu podporovala participaci Německa na bombardování, 

přičemž doufala v latentní podporu ze strany veřejnosti. Proti účasti se ostře postavil 

pouze Gregor Gysi, předseda Strany demokratického socialismu (Partei des 

Demokratischen Sozialismus),137 podle kterého „obzvlášť Německo nemá právo 

shazovat bomby na Bělehrad s ohledem na to, co se událo ve dvacátém století.“138

Z ústavního hlediska bylo klíčové rozhodnutí Federálního ústavního soudu, který 

v roce 1994 rozšířil kompetence Bundeswehru během vojenských misí pod záštitou 

mezinárodních organizací a zrušil ustanovení článku 87a Základního zákona, podle 

něhož mohly být ozbrojené síly použity pouze pro obranné účely.139
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Vojenská operace v Kosovu ale nezískala oporu v Radě bezpečnosti OSN, což 

bylo problematické také vzhledem ke koaliční dohodě mezi stranami rudo-zelené 

koalice, podle níž byla vojenská akce možná pouze pod záštitou OSN. Schröder však 

nechtěl na mezinárodní scéně potvrdit domněnky o váhavosti nové německé koalice 

a při své návštěvě Washingtonu v říjnu 1998 nakonec podlehl Clintonovu tlaku, aby se 

Německo aktivně účastnilo vzdušných náletů a nejen podporovalo spojence v NATO. 

Rozhodnutí německých představitelů zapojit se do vojenské akce tedy spočívalo na 

legislativně nejasných základech, avšak bylo ospravedlňováno etickými a morálními 

důvody a také předpokladem, že se Miloševič zalekne hrozby a kapituluje či že srbská 

odolnost vůči vojenské intervenci nebude mít dlouhého trvání.140

V týdnu od 21. března 1999 vydal Bundestag sérii usnesení, jimiž povolil použití 

německých jednotek a bojových letounů. 24. března se němečtí piloti v rámci operace 

Allied Force zúčastnili prvního náletu. Pro Německo to představovalo historický 

okamžik, jelikož se jednalo o první německou bojovou misi od konce druhé světové 

války.141 Nejednalo se o již o účast v podporovací misi v druhé linii, jako tomu bylo 

v případě Kambodže, Somálska či Bosny.142

Reakce Němců na prováděné operace byla zpočátku malá, a ani vládním 

rozhodnutím nebylo ve větší míře oponováno.143 Na konci března bylo 58 % Němců 

přesvědčeno, že zapojení do bombardování koresponduje s rolí, již Německo zastává 

v oblasti světové politiky (proti bylo 32 %), a 52 % souhlasilo s pokračováním, přestože 

by němečtí vojáci umírali (proti bylo 36 %).144 V průběhu operace Allied Force 

(24. březen – 10. červen 1999) podpora veřejnosti po většinu doby neklesla pod 

50 %.145 Neshody mezi politiky týkající se účasti Německa však způsobily mírný pokles 

podpory. V dubnu 1999 se podle EMNID Survey vyjádřilo pro pokračování 
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bombardování 41 % Němců, zatímco 34 % bylo pro jeho zastavení a zahájení 

diplomatického vyjednávání.146

Během operace Allied Force usilovala německá vláda prostřednictvím 

transparentního jednání o zvýšení důvěryhodnosti celé situace a také o zachování 

podpory veřejnosti. Scharping proto každý den od začátku operace pořádal konference 

pro novináře, na nichž informoval o německé agendě a zodpovídal dotazy novinářů.147

V německých novinách bylo na rozdíl od amerických a francouzských věnováno 

nejvíce prostoru diskuzi o válce v Kosovu, což bylo pravděpodobně důsledkem 

výjimečného pozadí celého konfliktu, jelikož se jednalo o první zapojení Bundeswehru 

ve vojenské misi od konce druhé světové války.148

Poté co se během prvních deseti dnů bombardování Slobodan Miloševič rozhodl 

nekapitulovat a srbské vojenské složky převzaly téměř plnou kontrolu nad Kosovem, 

čelily Albánie a Makedonie masivním vlnám kosovských emigrantů, jež v těchto 

zemích zapříčinily humanitární krizi. Problémy s emigranty ve spojitosti s tím, že srbská 

armáda odolávala bombardování a že NATO několikrát chybně zasáhlo civilní 

obyvatelstvo, vyústily v úvahu, zda by NATO nemělo využít k invazi a okupaci Kosova 

a Srbska také pozemní vojsko.149  

Podpora začlenění pozemního vojska se stala v Německu velmi diskutovaným 

tématem, které ohrozilo existenci rudo-zelené koalice. Němečtí představitelé se proto 

zabývali otázkou, zda zůstat zodpovědným členem Aliance. Přestože Schröder 

a Scharping vedli se spojenci tajná vyjednávání o změně strategie, byli si oba vědomi 

toho, že německá účast v pozemní válce by byla z politického hlediska nemožná. 

Konzervativci zdůrazňovali, že parlament vydal mandát kvůli tomu, aby bylo dosaženo 

strategických cílů a míru v Kosovu, nikoliv kvůli vedení války na Balkáně.150

Zelení uspořádali 13. května 1999 mimořádnou schůzi, na níž se projednávala 

dvě řešení krize – první, prezentované levým křídlem strany, požadovalo okamžité 

a bezpodmínečné zastavení leteckých úderů, druhé, podporované vládním výborem, 

dočasné zastavení palby. Během schůze Fischer první řešení zavrhl, protože by 
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Miloševičovi vyslalo „naprosto nesprávný signál.“ V hlasování následně vyhrál návrh 

druhý, čímž Zelení vládě de facto schválili pokračování v letecké válce proti Srbsku.151

Schröder a Fischer se z důvodů ostrého odporu vlády proti vyslání pozemních 

jednotek rozhodli pro dvoukolejnou strategii. Za prvé Schröder začal více zdůrazňovat 

německou podporu letecké vojenské akce, čímž se snažil dostát vojenské podpory 

spojenců, a naopak se kriticky stavěl k využití pozemních vojsk.152 Na summitu NATO 

prohlásil, že je „proti jakékoliv změně ve strategii NATO“ a poukázal na dilemata pro 

německou zahraniční a bezpečnostní politiku nastolená kosovskou válkou.153 Za druhé 

Schröder a Fischer iniciovali diplomatická jednání, jejichž cílem bylo přesvědčit Rusko 

k podpoře postojů Západu při řešení kosovské války.154

V rámci diplomatických vyjednávání se Německu opravdu podařilo přimět 

Rusko k zapojení do nátlaku na Bělehrad, což bylo stvrzeno 6. května dohodou ministrů 

zahraničí na schůzi G8. Dalším prvkem německé strategie byla snaha o vytvoření 

mezinárodní legitimity prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti OSN, čehož bylo 

dosaženo přijetím rezoluce č. 1244 dne 10. června. Na jejím základě byla schválena 

mezinárodní civilní a letecká účast v Kosovu a ustavena správní mise OSN (UNMIK) 

na tomto území. 155 Do mise KFOR (Kosovo Force), spadající pod UNMIK a zajišťující 

pořádek a bezpečnost, vyslalo Německo 8 500 vojáků.156

10. června byl díky schválení Fischerova Paktu stability splněn také třetí prvek 

německé strategie – stabilizace celé jihovýchodní oblasti. Pakt se zabýval možným 

začleněním jihovýchodních států do EU a řešením vnitrostátních a mezistátních 

konfliktů pomocí sociálně-ekonomického rozvoje, demokratizace, integrace a regionální 

kooperace.157

Rudolf Scharping v roce 2000 napsal: „Kosovo bezpochyby představuje průlom 

v oblasti mezinárodního smýšlení a mezinárodního práva. Vojenská akce nebyla pouze 
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morálním imperativem, ale také legálně ospravedlněná. Zabránění genocidě a rasismu 

jsou nezbytné kroky odpovídající mezinárodnímu právu.“158

Hanns W. Maull, zastávající názor, že Německo je civilní mocnost uchylující se 

k multilateralismu, nepovažuje fakt, že se Německo zapojilo do kosovské války bez 

mandátu Rady bezpečnosti OSN, za zásadní změnu v německé zahraniční 

a bezpečnostní politice, ale spíše za její evoluci.159 Podle Maulla se jednalo o kulminaci 

trendu započatého v roce 1991 během války v Zálivu a potvrzujícího se roku 1995 při 

válce v Bosně a Hercegovině.160 Vzhledem k tomu, že německý postoj byl při válce 

v Kosovu určován snahou o postižení a zamezení válečných zločinů, že se Německo 

významně angažovalo v humanitární pomoci, že usilovalo o vyřešení konfliktu 

diplomatickou cestou a že německé vojenské akce probíhaly v aliančním rámci, 

shledává německý přístup multiraterálním a reprezentujícím civilní mocnost.161

Maull popisuje tři determinující faktory, proč Německo souhlasilo s použitím 

síly a intervencí v Kosovu i bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Za prvé se Německo 

a zejména rudo-zelená koalice nechtěly ocitnout v izolaci („never alone“), a snažily se 

proto demonstrovat svým spojencům spolehlivost. Druhý faktor spočíval ve strachu 

z evropské nestability a z toho, že by neřešení kosovského konfliktu vyústilo ve snížení 

kredibility mezinárodních organizací (zejména NATO, EU a OSN), což by znamenalo 

hrozbu pro německý multilateralismus. Třetím faktorem, podle Maulla nejdůležitějším, 

byly hluboce zakořeněné hodnoty a normy respektované jak politiky tak společností. 

Jednalo se o obavu ze zopakování hrůz druhé světové války („never again“) a z již 

zmíněného „never alone“. Prizmatem těchto hodnot byly vytvářeny strategie a určovány 

německé zájmy.162 V potaz je však nutné vzít také znepokojení z vlny kosovských 

žadatelů o azyl, protože v Německu pobýval již vysoký počet bosenských muslimů 

(přibližně 300 000), kteří uprchli před násilím v 90. letech z Balkánu.163
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Podle Kerry A. Longhursta se v Německu během 90. let kontinuálně měnil vztah 

k použití síly, což vyvrcholilo německou účastí ve válce v Kosovu a poté ve Východním 

Timoru. Avšak přestože je na první pohled možné posuzovat německý přístup ve válce 

v Kosovu za odklon od německého politické kultury, jednalo se podle něj o změnu zcela 

zapadající do linie proměny německé zahraniční a bezpečnostní politiky od konce 

studené války.164

Postoj německé veřejnosti k použití síly se značně změnil od sjednocení 

Východního a Západního Německa. Během 90. let došlo k prohloubení podpory 

vysílání Bundeswehru, a to nejen do operací na podporu míru, ale také 

do humanitárních intervencí a operací na vynucení míru. Tento posun byl ovlivněn 

proměnou postoje německých politiků k použití síly a ve spojitosti s tím také válkami 

v Zálivu a v Jugoslávii. 165

Rozdělení Německa během studené války se projevovalo ve smýšlení 

obyvatelstva i po pádu železné opony – Němci z bývalé východní části byli skeptičtější 

vůči NATO, Bundeswehru a též vůči zapojení v misích, v nichž nešlo o sebeobranu.166

Východní Němci se k bombardování vyjadřovali skeptičtěji než Němci západní 

– 1. dubna považovalo bombardování za nezbytné 65 % západních Němců (proti bylo 

26 %) a 44 % východních (proti bylo 48 %)167. 

Konsensus však mezi oběma částmi panoval v odporu k využití pozemních 

jednotek.168 22. dubna – 25. dubna vyjádřilo podporu vyslání pozemních jednotek 

do boje proti jugoslávské armádě 27 % Němců, naopak proti se postavilo 63 %. 

Na otázku, zda osobně podporují vyslání pozemních jednotek odpovědělo 18 % Němců 

ano, 78 % ne,169 přičemž v rámci evropských zemí bylo pro průměrně 34 % a proti 

56 %.170

Nejpřekvapivějším na přístupu německé veřejnosti k válce v Kosovu bylo, že se 

nebouřila proti účasti Bundeswehru na misi bez autorizace Radou bezpečnosti OSN.171  

Zde je však nutné poukázat na skutečnost, že němečtí občané souhlasili s intervencí 
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v Kosovu kvůli vzniklé humanitární katastrofě. V průzkumech uváděli, že pro ně jsou 

důležitější humanitární a morální účely akce než upřednostnění německých zájmů.172

Co se týče uprchlíků z Kosova, většina Němců trvala na tom, že je nutné etnickým 

Albáncům pomoci, avšak zároveň namítali, že německá vláda již pomohla uprchlíkům 

v 90. letech.173

3.2 Libye

V roce 2011, kdy se vlna protestů proti autoritativním režimům v arabských 

zemích rozšířila do Libye, vládla v Německu již dva roky vládní koalice složená z 

Křesťanskodemokratické unie Německa/Křesťansko-sociální unie Bavorska (Christlich 

Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern, CDU/CSU) 

a Svobodná demokratická strana (Freie Demokratische Partei, FDP), v čele 

s kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU/CSU).174 Postoj středo-pravé vlády vůči 

řešení situace v Libyi se ukázal, vzhledem k tomu, že německá zahraniční 

a bezpečnostní politika byla profilována jako multilaterální s cílem posílit stabilitu EU 

a NATO, překvapivým.175

Peter Witting, stálý zástupce Německa při OSN, 26. února při schvalování 

rezoluce č. 1970 ocenil během svého proslovu, že rozhodnutí Rady bezpečnosti bylo 

„pohotové, rázné a jednotné“ a že vyslalo jasný signál, že „porušování práv libyjských 

občanů nebude tolerováno.“176

Jednání o dalších opatřeních začala téměř okamžitě po schválení rezoluce 

č. 1970, neboť situace v Libyi se stále zhoršovala. Během setkání představitelů G8 

německý ministr zahraničních věcí Gudio Westerwelle prohlásil, že Německo je 

ohledně využití bezletové zóny nad Libyí „velmi skeptické,“ a doporučil místo vojenské 

síly zesílení sankcí proti Kaddafímu a jeho podporovatelům. Westerwelle sice zdůraznil 

potřebu zakročit proti Kaddáfímu, avšak zároveň konstatoval, že Německo vojenskou 
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intervenci nepodpoří. Na summitu EU se ve stejném tónu vyjádřila také Merkelová, 

podle níž bylo zavedení bezletové zóny „potenciálně nebezpečné.“ Představitelů EU se 

tázala, zda bude nutné vyslat pozemní jednotky, pokud bezletová zóna selže, a také proč 

by měli intervenovat v Libyi, když jinde neintervenují.177

Díky podpoře bezletové zóny ze strany Ligy arabských států178 byla nakonec 

17. března přijata Radou bezpečnosti OSN rezoluce č. 1973, přičemž deset členů Rady 

bezpečnosti OSN bylo pro rezoluci, pět členů se zdrželo hlasování a žádný člen nebyl 

proti. Mezi pět členských zemí, které se zdržely hlasování, se zařadilo vedle Brazílie, 

Číny, Indie a Ruska také Německo.179 Němečtí představitelé se domnívali, že Spojené 

státy sdílí jejich negativní názor na intervenci v Libyi. Spojené státy se však krátce před 

hlasováním rozhodly rezoluci podpořit, takže německý postoj ztratil pevnou oporu.180

Merkelová den po hlasování řekla, že „jak jsou si všichni vědomi, Německo se nebude 

účastnit vojenských opatření. Proto jsme se zdrželi hlasování. Ale bezvýhradně sdílíme 

cíle rezoluce. Naše neúčast by neměla být zaměňována s neutralitou.“181

Německo si za tento postup vysloužilo kritiku zejména proto, že podrývalo 

rozhodnutí západních států intervenovat z humanitárních důvodů.182 Witting zdržení se 

hlasování obhajoval tím, že by neměl být podceňován pravděpodobně vysoký počet 

ztrát na životech (v důsledku intervence) a že by konflikt mohl ohrozit celý region, 

pokud by se daná opatření ukázala jako neefektivní. Dále dodal, že Německo do 

takovéto vojenské akce svými vlastními jednotkami nepřispěje.183

Ministr zahraničních věcí Westerwelle považoval německý postup za správný ze 

dvou důvodů. Za prvé vynucení bezletové zóny shledával natolik riskantním, že by 

vyústilo v ozbrojený konflikt.184 Za druhé se obával, že zakročení v Libyi by s největší 
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pravděpodobností zapříčinilo zvýšení tlaku na schvalování intervencí v budoucnosti, 

přičemž zdůraznil, že není možné „zastrašovat vojenskou akcí každý stát v Severní 

Africe, v němž dochází k bezpráví.“185 Také ministr obrany Thomas de Maizière vnímal 

zásah v Libyi jako modelový případ, na základě něhož bude v podobných situacích 

vyžadováno nasazení krizového managementu.186

Vynucení bezletové zóny tak zůstalo na Francii, Velké Británii a Spojených 

státech.187 Během operace United Protector, jak byla vojenská operace v Libyi nazvána, 

došlo ke komplikaci se zapojením letounů AWACS, protože byly ve společném užívání 

států NATO. Německá neúčast tak znamenala, že letouny AWACS mohly být 

vypraveny pouze bez německých posádek na palubách. Německá vláda se proto 

rozhodla pomoci spojencům tím, že převelela své posádky, které nemohly být nasazeny 

v operaci United Protector, do Afghánistánu, kde Německo v rámci NATO působilo. 

Díky tomuto kroku NATO mohlo stáhnout své letouny AWACS z Afghánistánu 

a využít je v Libyi. Podle De Maizièra se jednalo o „akt solidarity se spojenci.“188

Rozhodnutí podílet se na operaci Allied Force v Kosovu bylo považováno 

za signál, že došlo k prohloubení německé zodpovědnosti za ochranu lidských práv 

v rámci mezinárodního krizového managementu. Německo bylo proto kritizováno, poté 

co se nezúčastnilo hlasování o rezoluci č. 1973, za nepokračování v tomto trendu. 

Němečtí představitelé upřednostňovali politické a diplomatické řešení krize v Libyi, 

zejména zavádění sankcí, a obávali se, že schválení intervence v Libyi by na základě 

principu Responsibility to Protect189 vytvořilo precedens pro další africké státy. 

Odmítnutím intervence spojencům potvrdili, že Německo je stále skeptické vůči 

zapojení vojenských prostředků a že si selektivně vybírá, kde bude intervenovat.190
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Kritika se na německé představitele snesla též na domácí scéně. Část CDU, 

v čele s Rupertem Polenzem, považovala zdržení se hlasování o rezoluci za fatální 

selhání, které povede k izolaci Německa a k rozpadu EU. Podobně se vyjádřil i Christin 

Ruck z CSU a Sigmar Gabriel z SPD či část strany Zelených.191

Postoj Merkelové a Westerwella byl ovlivněn nedůvěřivostí německé veřejnosti 

k participaci jednotek na intervencích. Tato nedůvěřivost byla zejména důsledkem 

intervence v Afghánistánu. Podpora německé společnosti od začátku války 

v Afghánistánu postupně klesala. V roce 2005 válku podpořilo 65 % Němců, v roce 

2007 již jen 37 %,192 přičemž pro kompletní odvolání německých jednotek se vyjádřilo 

57 % a pouze 5 % bylo pro posílení německé účasti.193 Kromě vojenských aspektů se 

německé společnosti též nelíbilo, že Německo, jako třetí největší přispěvatel do války 

v Afghánistánu, investovalo do tohoto konfliktu značné prostředky – v roce 2011 bylo 

z 1,48 miliard určených na zahraniční mise investováno 1,28 miliard do intervence 

v Afghánistánu.194 Společně se zmenšující se podporou války v Afghánistánu 

v německé společnosti stoupala kritika amerického přístupu.195 V roce 2000 hodnotilo 

vztah k USA příznivě 78 % Němců, 2002 60 %, 2003 45 % a v roce 2007 již jen 

30 %.196

Co se týče veřejného mínění, projevila se v něm, již zmíněná, negativní 

zkušenost s Afghánistánem, a většina Němců proto nepodporovala účast Německa 

v konfliktu. 16. března se 88 % Němců vyjádřilo proti zapojení německých pozemních 

jednotek do intervence v Libyi, 56 % podpořilo bezletovou zónu a 34 % bylo proti 
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jejímu zavedení.197 20. března 62 % Němců podpořilo vojenskou intervenci v Libyi

(31 % proti), avšak na dotaz, zda by mělo Německo přispět do této intervence, 

odpovědělo ano pouze 29 % respondentů, 66 % bylo proti.198 Na přelomu března 

a dubna podpořilo intervenci pouze 34 % Němců (39 % bylo proti).199

27. března, deset dní po schvalování rezoluce č. 1973, se konaly volby 

v Bádensko-Württembersku a Porýní-Falci. Bádensko-Württembersko, řadící se na třetí 

místo ve výši hrubého domácího produktu mezi německými spolkovými zeměmi,200

představovalo baštu CDU již od roku 1953, a pro kancléřku Merkelovou a její CDU 

to tedy byly klíčové volby. Stejně tak důležité byly pro předsedu FDP ministra 

zahraničních věcí Westerwella, jehož strana ztrácela na popularitě kvůli neplnění 

předvolebního slibu snížit daně. Oba dva předsedové si byli vědomi toho, že vojenské 

intervence mají u německé veřejnosti nízkou oblibu, a jejich rozhodnutí nepodpořit 

intervenci v Libyi tím bylo do velké míry dáno. I když německá společnost podporovala 

zakročení proti porušování lidských práv v Libyi, pro přímou účast Bundeswehru se 

vyslovilo méně než jedna třetina obyvatel, z čehož je možné odvodit, že přestože byl 

německý postup při schvalování rezoluce kritizován, společnost přivítala německou 

absenci v intervenci pozitivně.201

Podle Marca Overhause se po zvolení Gerharda Schrödera na post kancléře 

v roce 1998 dostala do úřadu nová generace politiků, jejichž přístup k zahraniční 

a bezpečnostní politice byl pragmatičtější a méně zatížený snahou udržet dobré vztahy 

se Spojenými státy než u generací předcházejících. Došlo také k větší orientaci 

na domácí politickou situaci, což se projevilo při řešení krize v Iráku, kdy během 

politické kampaně v roce 2002 byla zatlačena zahraniční a bezpečnostní politika do 

pozadí za politiku domácí. Overhause podotýká, že zájem politiků o úspěch ve volbách 
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byl pouze jednou z příčin, proč se Německo rozhodlo nezapojit do války v Iráku v roce 

2003, avšak dodává, že je nutné se na tento faktor zaměřit a podrobit ho s dalším 

vývojem zkoumání.202 Wilhelm Haumann a Thomas Petersen míní, že veřejné mínění 

má velký vliv na podobu německé politiky a že právě nechuť německé veřejnosti 

spolupracovat s USA byla jedním z faktorů, který stál za odmítnutím zúčastnit se 

operace v Iráku.203

Kromě vlivu domácího veřejného mínění se na rozhodnutí neintervenovat 

v Libyi podílel také vztah k Francii, která společně s Velkou Británií byla hlavním 

iniciátorem vojenského zákroku. Vztah Německa a Francie se zhoršil kvůli Sarkozyho 

plánu vytvořit Unii pro středomoří (Mediterranean Union), jejímž prostřednictvím se 

Francie snažila zvýšit svůj vliv v Evropské Unii, Severní Africe a na Blízkém Východě. 

Merkelová Unii pro středomoří kritizovala zejména ze tří důvodů. Za prvé by podle ní 

došlo k čerpání evropských peněz na francouzské zájmy,204 za druhé Německo nebylo 

k této iniciativě ze začátku přizváno a ze třetí Merkelová varovala před rozštěpením 

Evropské Unie, neboť již fungoval Barcelonský proces, jehož cílem bylo prohloubit 

spolupráci Středomořských států a EU.205

Se vztahem k Francii souvisí i další důvod, proč se Německo pravděpodobně 

rozhodlo nezapojit do intervence. Francie se snažila dát Německu na srozuměnou, 

že přestože Německo zaujímá dvanáct měsíců po dluhové krizi v eurozóně vůdčí roli 

v ekonomické a politické oblasti, Francie zaujímá prvenství v zahraničních 

a vojenských záležitostech. Tím, že se Německo odmítlo v Libyi angažovat, odmítlo 

zároveň uznat toto vojenské vedení ze strany Francie.206
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4. Spojené státy americké

4.1 Kosovo

V prosinci roku 1992 vydal George H. W. Bush prohlášení, které bylo 

adresováno Slobodanu Miloševičovi a vzhledem k datu nazváno „vánoční varování“ 

(Christmas warning). George Bush v něm srbského prezidenta upozornil, že 

„(v) případě propuknutí konfliktu v Kosovou na základě srbského přístupu budou 

Spojené státy připraveny použít vojenskou sílu proti Srbům v Kosovu i Srbsku 

samotnému.“207 Důraznost těchto slov však během následujícího vývoje nebyla 

podpořena adekvátním jednáním, a postrádala tak kredibilitu.208 Kosovo nestálo 

v popředí amerického a evropského zájmu, a tlak na Bělehrad ohledně zlepšení 

humanitárních podmínek a zajištění větší autonomie pro Kosovo byl tedy značně 

limitován.209

Richard Holbrooke, hlavní americký vyjednavač pro ukončení bosenské války, 

„vánoční varování“ na schůzích s prezidentem Miloševičem vytrvale opakoval.210

Stejný postoj měla také administrativa prezidenta Billa Clintona, jenž v roce 1993 

George H. W. Bushe vystřídal. Slobodan Miloševič namítal, že Kosovo je integrální 

součástí Jugoslávie, a jedná se proto o interní záležitost.211 Clintonova administrativa 

i nadále hrozila z velké části blíže nespecifikovanou akcí, avšak vyjma těchto 

omezených snah neučinila před eskalováním násilí v Kosovu žádný závažnější pokus 

problém vyřešit.212

Ivo H. Daalder a Michael E. O’Hanlon shledávají, že existují dva hlavní důvody, 

proč Spojené státy nerealizovaly hrozbu použití síly, přestože Miloševič pokračoval 

v konfliktu. Prvním bylo, že Washington nechtěl participovat na další vojenské akci. 

Clintonova administrativa se snažila vyrovnat s hrozbou použití síly vůči Iráku na jaře 

1998 a zároveň prezident Bill Clinton čelil od prosince 1998 do února 1999 procesu 

impeachmentu.213 Postoj ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightové, která 
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prosazovala zákrok proti páchání násilí, byl z tohoto důvodu vnímán některými 

americkými představiteli negativně. Pentagon byl znepokojen tím, aby Spojené státy 

nezašly v hrozbách příliš daleko a také aby nebylo slíbeno více, než byl prezident 

Clinton připraven splnit.214

Druhým důvodem, proč USA vojensky nezakročily, bylo přesvědčení, 

že jakákoliv vojenská akce by vyžadovala zapojení spojenců NATO. Podle poradce pro 

národní bezpečnost Samuela Bergera byla unilaterální hrozba Spojených států 

znemožněna následným vývojem situace, a Spojené státy – aby se vyvarovaly plané 

rétoriky – proto požadovaly multilaterální přístup. V roce 1998, kdy v Kosovu propuklo 

násilí, považovaly Spojené státy Severoatlantickou alianci za ústřední nástroj schopný 

vyvinout tlak v tomto regionu. Nutnosti konsensu v rámci Aliance nasvědčovalo také to, 

že jednotky NATO, které byly přítomny v sousední Bosně a mohly se na řešení 

konfliktu podílet, byly především evropské.215

Na konci února 1998 označil speciální vyslanec USA pro Balkán Robert Gebard 

Kosovskou osvobozeneckou armádu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) za 

„bezpochyby teroristickou organizaci,“ což Slobodan Miloševič přijal jako projev 

souhlasu s případnou vojenskou akcí. 5. března 1998 srbské jednotky povraždily 

padesát členů rodiny Adema Jashariho – jednoho ze zakladatelů Kosovské 

osvobozenecké armády.216 Clintonovu administrativu tento brutální zákrok zalarmoval 

k rozhodnutí zasáhnout, a to jak z politických tak morálních důvodů.217 Madeleine 

Albrightová 8. března prohlásila, že nastal „čas zastavit násilí, předtím než se rozšíří. 

Způsob, jakým toho docílit, je okamžitě přijmout opatření proti režimu v Bělehradu.“218

Z původní snahy dosáhnout politického urovnání bez použití síly v důsledku 

zostření konfliktu sešlo a NATO se uchýlilo k hrozbě vojenskou silou. Základní 

myšlenku použít bombardování jako klíčový prvek donucovací diplomacie prosazovaly 

zejména Spojené státy.219 Kontaktní skupina, jíž byly USA členem, považovala za 

zásadní jednotný přístup a rychlé jednání, aby nedošlo ke zopakování hrůz bosenské 
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války.220 Prezident Clinton na setkání s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem 

sdělil, že nechce, aby se na Balkáně odehrály další situace, které by připomínaly utrpení 

v Bosně.221 Shoda panovala také v předpokladu, že úspěšná intervence vyžaduje 

americké vedení. 222

V září 1998 přijala RB OSN rezoluci č. 1199, v níž odsuzovala veškeré akty 

násilí v Kosovu a požadovala zastavení palby a navrácení uprchlíků.223 Pokračující 

srbská ofenziva vedla NATO k ultimátu – pokud Srbsko do 96 hodin svá vojska 

z Kosova nestáhne, NATO zahájí vojenskou kampaň. V dalším kroku Clintonova 

administrativa pověřila v říjnu Richarda Holbrooka jednáním v Bělehradě.224 Účel 

tohoto jednání byl dvojí. Za prvé měla být demonstrována snaha najít mírové řešení 

konfliktu, a přimět tak členské země NATO k použití síly, pokud by byla vyjednávání 

neúspěšná a ukázalo se, že není jiné cesty. Druhým účelem bylo zajistit dialog mezi 

Srby a kosovskými Albánci.225 Důvod, proč byl vyslán právě Richard Holbrooke, byl, 

že s Miloševičem vyjednával během bosenské války a Miloševič ho v souvislosti 

s ukončením této války respektoval.226

Výsledkem vyjednávání mezi Holbrookem a Miloševičem byla 

tzv. Holbrookova dohoda, jež potvrzovala, že v kosovském vypořádání musí být brána 

v potaz teritoriální integrita a suverenita Svazové republiky Jugoslávie. Podstatné bylo, 

že Slobodan Miloševič souhlasil se stažením ozbrojených složek a také s realizací 

Kosovské ověřovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která měla 

dohlížet na dodržování rezoluce č. 1199 a Holbrookovy dohody. Kosovská 

osvobozenecká armáda sice následně přijala jednostranné příměří, avšak nedodržovala 

je.227

Poté, co byly staženy srbské vojenské jednoty, UÇK opět zabrala území, z něhož 

byly předtím její jednotky odsunuty, což bylo záminkou pro Srbsko, aby Holbrookovu 

dohodu porušilo. Bělehrad zahájil vojenskou ofenzivu, jež vyústila v masakr čtyřiceti 
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pěti albánských civilistů ve vesnici Račak v lednu 1999.228 Podle Holbrooka se jednalo 

o zlomový bod v motivaci západních států zabývat se Kosovem.229

Prohloubení humanitární krize umožnilo NATO útočnější přístup a Holbrooke 

byl pověřen deklarováním jasného ultimáta – pokud se Miloševič nestáhne, NATO 

zakročí. Tento postoj byl uplatněn také během jednání v Rambouillet, kdy bylo NATO 

již pevně rozhodnuto použít síly, pokud by nebylo dosaženo mírového řešení. Richard 

Holbrooke byl v březnu vyslán na druhé vyjednávání se srbským prezidentem, opět 

proto, že západní státy doufaly v pozitivnější obrat díky jejich osobnímu jednání. 

Slobodan Miloševič však 21. března odmítl toto varování uposlechnout a 24. března 

byla zahájena operace Allied Force.230

Co se týče postoje Spojených států k absenci mandátu RB OSN pro použití síly 

mimo rámec sebeobrany, zastávaly názor, že nařízení vyžadující tento mandát není 

neporušitelné a ani absolutní.231 Bill Clinton 24. března prohlásil, že „(u)končení této 

tragédie je morálním imperativem“ a že je nutno jednat, aby nedošlo k rozšíření 

války.232

Během první poloviny operace Allied Force USA podporovaly kontinuální 

bombardování a odmítaly jej přerušit kvůli vyjednávání. Bill Clinton 5. dubna prohlásil, 

že pokud Slobodan Miloševič nepřistoupí na nezbytné požadavky, NATO bude 

pokračovat v nepřetržitém a nepolevujícím leteckém útoku.233 V období před summitem 

NATO bylo cílem Washingtonu vyhnout se akci, jež by vedla k pozemní válce, 

a prezident Clinton proto od počátku operace striktně odmítal zapojení pozemních 

jednotek.234

Na počátku dubna, kdy se ukázalo, že bombardování bude pravděpodobně 

neúčinné, se však v Kongresu a mezi odborníky rozpoutala debata, zda by Spojené státy 

a jejich spojenci neměly provést do Kosova pozemní invazi. Nejvýznamnějšími zastánci 

pozemní operace byli bývalý poradce pro národní bezpečnost Brent Scowcroft, 
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politolog a poradce pro národní bezpečnost Jimmyho Cartera Zbigniew Brzezinski, 

bývalý ministr zahraničních věcí Henry Kissinger a generál George Joulwan. 

Republikánští senátoři John McCain, Richard Lugar a Chuck Hagel se připojili 

v prosazování pozemní operace k senátorům Chucku Robbovi, Josephu Bidenovi, 

Josephu Liebermanovi a Johnu Kerrymu z Demokratické strany. Podle jejich názoru 

nemělo být žádné řešení vyloučeno, protože NATO muselo uspět.235

Poté, co Velká Británie a Francie začaly prosazovat pozemní invazi, Bill Clinton 

a jeho administrativa tuto možnost kategoricky zamítli. Během jednání s britským 

premiérem Tony Blairem prezident Clinton oznámil, že nechce téma pozemních 

jednotek projednávat na summitu NATO.236 Madeleine Albrightová shrnula postoj 

Spojených států v prohlášení: „Nejsme nakloněni zapojení pozemních sil do 

nepřátelského prostředí v Kosovu. Cítíme ale, že je prozíravé aktualizovat naše plány 

a hodnocení situace.“237 V polovině května se mírně proměnila rétorika prezidenta 

Clintona, když konstatoval, že by Spojené státy nebo jejich spojenci neměli zavrhovat 

žádné možnosti, avšak zároveň by měli postupovat podle již dané strategie a dovést díky 

ní válku do konce.238 Ve skutečnosti se však přístup Spojených států k pozemní invazi 

nezměnil, což potvrdil David Leavy, mluvčí Národní bezpečnostní rady, sdělením, 

že pozice Spojených států k pozemním jednotkám je zřejmá, protože jsou vytrvale 

a neochvějně proti.239

Pokud bychom měli shrnout zapojení Spojených států do operace Allied Force, 

pak před i po summitu NATO byl jejich postoj umírněný – požadovaly stupňování 

bombardování, ale stavěly se proti nasazení pozemních jednotek.240 Celkově do 

intervence přispěly největším národním leteckým kontingentem, avšak v přepočtu 

na jejich celkové letecké vybavení se jednalo pouze o průměrnou materiální podporu.241

John Ikenberry konstatuje, že během kosovské krize postupovaly Spojené státy 

podle Clintonovy doktríny, v rámci níž Spojené státy sice nemohou reagovat na veškeré 
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humanitární katastrofy a porušování lidských práv, avšak jsou připraveny zakročit, 

pokud díky tomu bude dosaženo změny a pokud budou náklady na takovýto zákrok 

přijatelné. Bill Clinton byl tedy ochoten použít vojenskou sílu ve chvíli, kdy se jednalo 

o rychlý zásah bez většího rizika. Zásah v Kosovu tento předpoklad splňoval, protože 

mezinárodní společenství se domnívalo, že Slobodan Miloševič krátce po začátku 

bombardování kapituluje.242

James Kurth argumentuje, že pro Spojené státy byly humanitární důvody 

důležité, dodává však, že podstatnější pro ně bylo rozšířit vliv NATO i do oblastí mimo 

jeho sféru. Pokud by se Srbové po krátkém bombardování vzdali, jak bylo 

předpokládáno, operace Allied Force by demonstrovala, že donucovací metody by byly 

ve stejných situacích účinné i v ostatních státech (například v Libyi, Sýrii či Iráku).243

Podle Eliota A. Cohena se Spojené státy do intervence zapojily zejména proto, že chtěly 

předejít zhoršení vztahů mezi balkánskými státy a zhroucení celého regionu, což by 

mohlo poškodit důvěryhodnost Severoatlantické aliance.244

Americké veřejné mínění hrálo podstatnou roli v rozhodování USA o intervenci. 

Pro americké představitele byl důležitý zejména předpoklad, že v případě úmrtí 

amerických vojáků by veřejné mínění přestalo intervenci podporovat a požadovalo by 

stažení jednotek. Z tohoto důvodu byla americká administrativa velmi obezřetná 

a předem vyloučila zapojení pozemních jednotek. Podpora americké veřejnosti 

konstantně rostla od února 1999, kdy selhala vyjednávání v Rambouillet. Američané 

intervenci schvalovali kvůli „morálnímu imperativu“ zakročit v případě etnických čistek 

a humanitární krize. Takový účel intervence podle nich ospravedlňoval fakt, že byla 

provedena na území suverénního státu bez mandátu RB OSN.245
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Měsíc před zahájením bombardování podpořilo zapojení amerických jednotek 

43 % respondentů, 246 16. března 46 %, 25. března 50 % a 31. března 53 %. Přestože se 

na začátku dubna objevila první skepse ohledně strategie NATO, podpora americké 

veřejnosti neupadala – 6. dubna bylo nakloněno americkému zapojení do intervence 

58 % (36 % bylo proti) 247 a 13. dubna 64 %.248

Ačkoliv většina obyvatel podporovala letecké nálety, začala se zvyšovat také 

podpora pozemních jednotek, jejichž zapojení Američané před začátkem operace 

odmítali. S vysláním pozemních jednotek, v případě že by nebylo možné dosáhnout 

amerických cílů prostřednictvím leteckých náletů, souhlasilo 25. března 31 % 

respondentů, na začátku dubna 39 % a 7. dubna pak 47 %.249 V polovině dubna sice 

podpora stoupla na 52 %, avšak zároveň se projevil rozdílný pohled společnosti, protože 

45 % Američanů bylo proti pozemním jednotkám. Příčinou zvyšující se podpory byl

velký počet uprchlíků – naprostá většina Američanů podporujících bombardování nebo 

pozemní invazi považovala za hlavní důvod proč intervenovat „morální závazek pomoci 

uprchlíkům.“250

Od poloviny dubna však v důsledku nekončícího konfliktu podpora upadala. 

26. dubna podpořilo bombardování 56 %, pozemní intervenci 40 %, přičemž 56 % bylo 

proti.251 Po zbytek operace se podpora bombardování držela nad 50 %.252

4.2 Libye

Během prezidentských voleb v roce 2008 hrála zahraničněpolitická 

a bezpečnostněpolitická témata důležitější roli než témata vnitrostátní. Klíčovým 

předmětem předvolebních diskuzí byla Bushova intervence v Iráku, přičemž 

republikánští kandidáti ji obhajovali a demokratičtí kandidáti naopak ostře kritizovali. 

Barack Obama, demokratický senátor, svou prezidentskou kampaň založil zejména na 

vymezení vůči zahraniční politice George W. Bushe. Odmítal Bushovo nadměrné 
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spoléhání na vojenskou sílu a přezíravý přístup ke spojencům.253 Invaze od Iráku podle 

něj neměla být nikdy schválena a započata.254

Cílem Baracka Obamy bylo „nové pojetí vedoucí úlohy Spojených států ve světě 

na počátku 21. století.“255 Ve snaze posílit pozici Spojených států v zahraničí se sice 

shodoval s odstupujícím prezidentem,256 avšak na rozdíl od něj chtěl dosáhnout 

„obnovení americké vedoucí úlohy ... prostřednictvím opětného vytvoření spojenectví, 

spolupráce a institucí nezbytných pro vyrovnání se s hrozbami a posílení bezpečnosti.“ 

Znovuobnovení těchto spojenectví a institucí by se nemělo dít pomocí zastrašování 

a prosazování stanovisek, k nimž Spojené státy dospěly jednostranně.“257

Po zvolení Baracka Obamy do funkce prezidenta Spojených států došlo 

k proměně zahraniční a bezpečnostní politiky. Nejpodstatnější změnou byl odklon 

od militarismu a unilateralismu George W. Bushe.258 Pro přístup Obamovy 

administrativy byly charakteristické dvě strategie – první představovala multilaterální 

snížení výdajů („multilateral retrenchment“), v jehož rámci Spojené státy usilovaly 

o redukci zahraničních závazků a přenesení větší zodpovědnosti na stranu spojenců, 

druhou pak byla snaha o protiúder („counterpunching“), prostřednictvím něhož by 

Spojené státy potvrdily svůj celosvětový vliv a zároveň obnovily důvěru spojenců.259

Příklon Spojených států k multilateralismu byl patrný již v Národní obranné 

strategii (National Defense Strategy) z roku 2008, která vytvořila podmínky pro 

obnovení partnerských vztahů v rámci NATO a pro spolupráci s ostatními státy 

a mezinárodními organizacemi (zejména OSN).260 V Národní bezpečnostní strategii 

(National Security Strategy) z roku 2010 je napsáno, že použití síly může být nezbytné 

při obraně USA, spojenců, mezinárodního míru a bezpečnosti a též při ochraně civilistů 

během humanitárních krizí. Výslovně je však uvedeno, že před využitím síly musí být 

vyzkoušeny veškeré neválečné prostředky a že USA budou před zahájením takové akce 
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požadovat mezinárodní podporu, především mezi spojenci v OSN a na půdě 

RB OSN.261

Na začátku roku 2011 tedy americká administrativa čelila při rozhodování 

o zákroku proti plukovníku Muammaru Kaddáfímu všem výše vyjmenovaným vlivům 

– závazku omezovat vojenské operace a jednat multilaterálně a také zodpovědnosti 

vyplývající z vůdčí pozice Spojených států.262 Krize v Libyi byla zároveň vhodnou 

příležitostí pro nové vyvážení sil, protože se odehrávala v těsném sousedství Evropy 

a Spojené státy v ní měly minimální zájmy.263 Počáteční reakce Spojených států na 

situaci v Libyi byla proto váhavá. Obamova administrativa byla kritizována za pomalou 

odezvu ve chvíli, kdy Francie a Velká Británie již zaujaly rozhodný přístup. Překvapivé 

také bylo, že přestože se v Senátu nerozpoutala širší diskuze na téma Libye a nebylo 

učiněno žádné oficiální prohlášení o americkém zapojení, Senát 1. března doporučil 

zavedení bezletové zóny nad Libyí kvůli ochraně civilistů.264

Obamova administrativa nebyla na počátku vojenské intervenci příliš nakloněna, 

a to zejména kvůli předpokládaným nákladům a riziku. 9. března Barack Obama spolu 

s bezpečnostními poradci účast USA stále zvažovali. Bezletová zóna pro ně 

představovala pouze jednu z možností, která by mohla donutit Muammara Kaddáfího 

odstoupit. Ministr obrany Robert Gates však varoval, že její zavedení by vyžadovalo 

útok na libyjskou leteckou obranu, a jednalo by se tedy o „krok rovnající se válce.“265

Tajemník ministra obrany Ivo H. Daalder a admirál Michael Mullen, předseda sboru 

náčelníků štábů, upozorňovali na omezenou účinnost bezletových zón.266

17. března hlasovaly Spojené státy v Radě bezpečnosti OSN pro schválení 

rezoluce č. 1973. Susan Riceová, stálá zástupkyně Spojených států při OSN, zdůvodnila 

americké rozhodnutí tím, že plukovník Kaddáfí a jeho přívrženci pokračovali 

v porušování základních lidských práv libyjského lidu i po 26. únoru, kdy RB OSN 
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schválila rezoluci č. 1970 požadující okamžité zastavení násilí, a že 12. března vyzvala 

Liga arabských států RB OSN, aby nad Libyí vyhlásila bezletovou zónu. Dle slov Susan 

Riceové bylo schválení rezoluce č. 1973 „účinnou reakcí na toto volání a naléhavost 

situace.“267

19. března Barack Obama prohlásil, že zmocnil „Ozbrojené síly Spojených států 

amerických začít omezenou vojenskou akci v Libyi s cílem podpořit mezinárodní snahu 

ochránit libyjské obyvatelstvo.“ Vzhledem k tomu, že Spojené státy nemohly nečinně 

přihlížet masakru v Libyi, rozhodl se podpořit mezinárodní společenství. Dále 

zdůraznil, že si je vědom riskantnosti celé operace, že souhlas s použitím síly dal až po 

vyčerpání veškerých dalších možností a že Spojené státy v žádném případě do akce 

nevyšlou pozemní jednotky.268

Ve shodě s Rezolucí o válečných pravomocích z roku 1973, podle níž má

prezident do 48 hodin uvědomit Kongres o počátku vojenské operace, pokud se jedná 

o zapojení vojenských jednotek do válečného stavu, jej Barack Obama 21. března 

informoval o zahájení vojenské akce.269 Prezident v prohlášení uvedl, že operace byla 

schválena Radou bezpečnosti OSN a že jednal v rámci své ústavní pravomoci vrchního 

velitele ozbrojených sil.270 Podle Rezoluce o válečných pravomocích může prezident 

vyslat jednotky do válečného stavu pouze po schválení Kongresem. V případě „národní 

nouze vytvořené útokem na Spojené státy, jejich území, majetek nebo jejich ozbrojené 

síly“ tak může učinit bez souhlasu, jednotky však nesmí být nasazeny déle než 60 dnů. 

Po uplynutí této lhůty musí být do 30 dnů staženy.271 Protože Barack Obama Kongres 

do rozhodování o operaci v Libyi nezapojil, byl podroben kritice z řad republikánů 
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i demokratů, považujících situaci za válečný stav, a dovolávajících se proto ústavního 

práva.272

Ve svém prohlášení z 21. března Barack Obama konstatoval, že vzrůstající 

nestabilita celého regionu, způsobená zvyšujícím se počtem uprchlíků z Libye 

do okolních zemí, může způsobit destabilizaci Středního východu, což by mělo 

„závažné důsledky pro národní bezpečnostní zájmy Spojených států.“273 Na základě 

tohoto výroku by se tedy jednalo o situaci, která Rezoluci o válečných pravomocích 

nepodléhá.274 Obama svůj postup obhajoval také tím, že Spojené státy zastávají 

v operaci pouze „podpůrnou roli“ 275 a že by se zpronevěřili tomu, kým jsou, pokud by 

nedostáli své zodpovědnosti dané vedoucí úlohou Spojených států.276

Podle demokratického kongresmana Dennise Kucinicha prezident tím, že učinil 

takto závažné rozhodnutí sám bez povolení Kongresu, porušil ústavu, a měl proto 

podstoupit proces impeachmentu. Stejný názor zastával také bývalý prezidentský 

kandidát Ralph Nadler, podle něhož byl Obama „válečným zločincem.“ Republikánský 

kongresman Ron Paul považoval bezletovou zónu za protiústavní, protože se jednalo 

o „válečný čin“ vyžadující schválení Kongresem.277

Spor o legálnost zapojení amerických ozbrojených sil do operace se zostřil 

na konci května, kdy vypršela lhůta daná Rezolucí o válečných pravomocích. Přestože 

bylo podle Pentagonu a Kanceláře právního poradce ministerstva spravedlnosti (Justice 

Department Office of Legal Counsel) zřejmé, že USA jsou součástí válečné operace, 

podle Obamovy administrativy se o válečný stav nejednalo.278 Sněmovna reprezentantů 

nebyla v názoru na vojenskou akci konzistentní – operaci jednoznačně nepodpořila, 

avšak zároveň nebyla ochotna snížit finanční prostředky vynaložené na americkou účast 
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v Libyi.279 Podle Ryana Hendricksona byla nejednotnost Sněmovny reprezentantů 

společně s limitovanou opozicí Senátu vůči porušení válečných pravomocí Kongresu 

příčinou, proč nebyl zastaven postup prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených 

sil.280

Americké veřejné mínění bylo intervenci spíše nakloněno, upřednostňovalo 

však, aby Spojené státy nebyly v rámci koalice ve vedoucí pozici. Aktivní roli 

Spojených států při řešení mezinárodních problémů Američané vylučovali zejména 

kvůli deziluzi pramenící z invazí do Afghánistánu a Iráku a také kvůli předpokládaným 

finančním nákladům.281

10. – 13. března souhlasilo s tvrzením, že „Spojené státy mají zodpovědnost ve 

spojitosti s válčením v Libyi něco učinit,“ pouze 27 % Američanů, naopak 63 % 

nesouhlasilo. Ve stejném období upřednostnilo 51 % Američanů zvýšení ekonomických 

a diplomatických sankcí (proti bylo 40 %), pro vyslání jednotek se vyslovilo pouze 

13 % (82 % bylo proti). Avšak na otázku, zda by souhlasili s použitím amerických 

jednotek k vytvoření bezletové zóny nad Libyí, přestože by bylo kvůli tomu nutné 

nejprve bombardovat libyjskou protivzdušnou obranu, odpovědělo kladně 72 % 

(záporně 25 %). 74 % Američanů také upřednostnilo, aby vedoucí roli v operaci měli 

spojenci (Francie a Velká Británie), 23 % preferovalo v čele USA.282

20. března podpořilo vojenskou akci 68 % respondentů. Vůdčí úlohu Spojených 

států preferovalo již jen 10 %, s prezidentovým způsobem řešení situace souhlasilo 

54 % (43 % nikoliv) a polovina obyvatel (50 %) také považovala rozhodnutí zapojit se 

do vojenské akce za správné. Po vypršení lhůty stanovené Rezolucí o válečných 

pravomocích na konci května, Obamův způsob řešení situace podporovalo 45 % (48 % 

nepodporovalo). Na začátku června byly výsledky podobné – 44 % (oproti 41 %) 

Američanů jej podporovalo, 50 % však souhlasilo s tím, že prezident nemá dostatečné 

ústavní oprávnění pro vyslání amerických jednotek bez svolení Kongresu.283
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Podpora americké veřejnosti se během intervence zmenšila pouze mírně.284

Použití amerických jednotek považovalo za správné 22. – 28. března 41 % Američanů, 

na začátku května 39 % a na začátku listopadu 37 %.285 Ve srovnání s dřívějšími 

intervencemi se však jednalo o celkově nejnižší podporu. V březnu 2003 souhlasilo 

s intervencí v Iráku 76 % Američanů, v případě Afghánistánu pak v říjnu 2001 90 %. 

Americké zapojení do intervence v Kosovu podpořilo v dubnu 1999 51 % 

Američanů.286
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5. Komparace postojů států k intervencím

5.1 Kosovo

Postoj Francie a Německa vůči intervenci v Kosovu byl ve třech bodech 

podobný: před realizováním intervence se podílely na diplomatických vyjednáváních 

(1), absence mandátu Rady bezpečnosti pro použití ozbrojené síly mimo rámec 

sebeobrany pro ně byla problematická, avšak kvůli humanitární krizi a etnickým 

čistkám intervenci podpořily (2), do intervence se zapojily kromě humanitárních 

důvodů také kvůli obavě z izolace od spojenců (3).

Rozdíl v německém a francouzském postoji však panoval v intenzitě jejich 

zapojení. Francie do intervence vyslala po Spojených státech druhý největší národní 

letecký kontingent, a byla tedy významným přispěvatelem. Společně s Velkou Británií 

také požadovala vyslání pozemních jednotek. Avšak její reálný zájem na zapojení těchto 

jednotek byl diskutabilní, protože vyslání podmiňovala schválením Radou bezpečnosti 

OSN a nebyla ochotna poskytnout francouzské jednotky před rokem 2000. Německo 

naproti tomu zaujalo umírněnou pozici. V porovnání se zapojenými státy přispělo do 

intervence nejmenším národním leteckým kontingentem a vyslání pozemní jednotek 

ostře vylučovalo. Během intervence však hrálo klíčovou roli při diplomatickém 

vyjednávání s Ruskem.

Co se týče veřejného mínění, francouzská veřejnost byla ze tří porovnávaných 

států intervenci nejvíce nakloněna. Silně podporovala zapojení národních jednotek 

a polovina obyvatel souhlasila s vysláním pozemních jednotek. Většina Němců, 

zejména kvůli zkušenostem z druhé světové války, bombardování také podporovala, 

jejich podpora však byla menší než v případě Francie. S vysláním pozemních jednotek 

nesouhlasily více než tři čtvrtiny obyvatel.

Spojené státy se též před eskalací konfliktu snažily o diplomatické řešení sporu. 

Vzhledem k porušování práv kosovských Albánců od tohoto přístupu ustoupily 

a prosazovaly provedení leteckých útoků, přičemž byly od počátku ochotny jednat bez 

mandátu daného rezolucí RB OSN. V absolutních číslech Spojené státy přispěly do 

operace nejvíce, avšak v přepočtu na jejich celkové letecké vybavení se jednalo pouze 

o průměrnou materiální podporu. Stejně jako Německo vylučovaly použití pozemních 

jednotek, a to zejména kvůli předpokladu, že případné ztráty na životech amerických 

vojáků by znamenaly snížení podpory a společnost by požadovala stažení amerických 
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jednotek. Z hlediska veřejného mínění byla podpora intervence v rámci tří 

srovnávaných států nejnižší – letecké útoky podporovala přibližně polovina obyvatel.

5.2 Libye

Francie spolu s Velkou Británií prosazovala zavedení bezletové zóny a oba státy 

také stály v čele intervence. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy intervenci 

prosazoval z důvodů porušování lidských práv. Jeho cílem bylo prostřednictvím vůdčí 

pozice v této operaci upevnit postavení Francie v rámci Aliance a vylepšit obraz 

francouzské zahraniční a bezpečnostní politiky. Konsensus o zapojení do operace 

panoval jak mezi vládními činiteli, politickými stranami a elitami tak ve veřejném 

mínění. Francouzská společnost podporovala participaci na intervenci v porovnání 

s veřejným míněním Velké Británie a Spojených států nejvýrazněji. 

Přestože Německo profilovalo svou zahraniční a bezpečnostní politiku 

multilaterálně, rozhodlo se na operaci v Libyi nepodílet. Rozhodnutí neintervenovat 

bylo výsledkem tří důvodů, a to obav z vytvoření precedentu pro další africké státy, 

váhání Spojených států o zapojení a negativního postoje veřejnosti k využívání 

německých ozbrojených sil v zahraničních akcích.

S ohledem na německý postoj k Libyi je možné soudit, že vnitřní faktory 

– zejména antimilitaristická kultura německé společnosti – hrají stále silnější roli při 

rozhodování politiků. Podle Alistera Miskimmona se značný vliv veřejného mínění 

stává charakteristickým rysem současné německé zahraniční a bezpečnostní politiky.287

Spojené státy svou účast zvažovaly zejména kvůli vysokým nákladům a snaze 

omezovat participaci na zahraničních vojenských akcích. Vzhledem k tomu, že uvalení 

sankcí nevedlo plukovníka Muammara Kaddáffího k zastavení násilí, rozhodly se 

nakonec zavedení bezletové zóny podpořit. Jejich cílem však bylo přenechat hlavní část 

odpovědnosti na spojencích, a nebýt tedy v čele ad hoc vzniklé koalice. Americká 

veřejnost se ke konfliktu stavěla převážně indiferentně. Z průzkumů vyplývá, že veřejné 

mínění bylo intervenci spíše nakloněno, avšak tři čtvrtiny obyvatel požadovaly, aby v ní 

Spojené státy zaujaly pouze vedlejší roli.
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Závěr

Cílem této práce bylo určit, zda se postoj veřejného mínění ve Francii, Německu 

a Spojených státech projevil v rozhodování daných států o zapojení či nezapojení do 

intervencí a zda v případě kladného rozhodnutí ovlivnil šíři zapojení. Vzhledem 

k předpokladu, že demokratické státy reflektují veřejné mínění, bylo vycházeno 

z přístupu „bottom-up“, podle něhož veřejné mínění determinuje rozhodování politiků 

v zahraniční a bezpečnostní politice. Z přístupu „bottom-up“ byla následně vyvozena 

hypotéza testovaná v této práci:  Čím méně veřejnost podporuje státní participaci na 

intervenci, tím menší je míra zapojení jednotek země do operací v jejím rámci.

V práci jsem se zabývala postojem Francie, Německa a Spojených států, které 

podle koncepce Thomase Risse-Kappena reprezentují státy s odlišnou domácí 

politickou strukturou a mírou centralizace. Francie má silné státní instituce, 

centralizovaný politický systém a fragmentovanou společnost, takže francouzské 

veřejné mínění má na proces utváření zahraniční politiky v rámci tří porovnávaných 

států nejmenší vliv. Německo také disponuje silnými státními institucemi, avšak 

zároveň dobře organizovanými a centralizovanými společenskými aktéry, což 

německému veřejnému mínění umožňuje ovlivňovat rozhodování o zahraniční politice 

zejména prostřednictvím stranického systému. V důsledku decentralizovaného 

politického systému má veřejné mínění největší vliv ve Spojených státech.

Na základě provedené komparace postojů států k intervencím je možné 

konstatovat, že jak v případě operace Allied Force, tak v případě operace Unified 

Protector korespondovala u všech tří států výše podpory ze strany veřejnosti s mírou 

státního zapojení do operace. Testovaná hypotéza tedy byla potvrzena. Avšak je 

důležité zdůraznit, že rozhodnutí politických představitelů, zda se na zahraniční 

vojenské intervenci podílet či nikoliv, je determinováno širokou škálou faktorů, 

a veřejné mínění tedy představuje pouze dílčí vliv. Vzhledem k výsledkům komparace 

postojů Francie, Německa a Spojených států je však patrné, že v demokratických státech 

má při vytváření zahraniční a bezpečnostní politiky bezpochyby váhu. Politickým 

představitelům udává zejména hranice, jež by neměly být překročeny, což znamená, 

že veřejné mínění proces rozhodování spíše limituje, než přímo ovlivňuje.

Tato práce byla založena na zkoumání jednostranného vlivu veřejného mínění na 

rozhodnutí daného státu, je však zřejmé, že takovýto přístup je zjednodušující. 
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Z potvrzení hypotézy proto není možné vyvodit kauzalitu mezi veřejným míněním 

a politickým rozhodnutím participovat na intervenci.

Summary

The main aim of this thesis is to analyse the influence of public opinion on the 

participation in NATO foreign military interventions in the cases of France, Germany 

and the United States. Furthermore, the thesis analyses whether public opinion 

influenced the extent of intervention actions. The thesis is based on the hypothesis that 

the less the public endorse national participation in interventions, the lesser the extent of 

the country’s troops involvement in intervention actions is.

In this thesis I focuse on the attitudes of France, Germany and the United States, 

which, according to the conception of Thomas Risse-Kappen, represent countries with 

different domestic structure. The comparative study accomplished within this thesis 

shows that the degree of supportive attitudes from the public corresponded to the level 

of the country’s involvement in Operation Allied Force and Operation Unified 

Protector. Therefore, the hypothesis tested was corroborated, although it is necessary to 

emphasize that the decision of political representatives to participate in a foreign 

military intervention is determined by a wide range of factors and thus public opinion 

presents only a partial influence. However, the results of the comparative study on 

positions of France, Germany and the United States show that public opinion is 

influential when forming foreign and security policies in democratic countries. In 

general, public opinion rather seems to set limits to the foreign policy decision-making 

process than to directly influence it. 

This thesis is based on the analysis of one-tracked influence of public opinion on 

the foreign policy decision-making process of a given country. However, such an 

approach leads to a certain level of simplification. Therefore, corroborating the 

hypothesis does not necessarily prove the causality between public opinion and the 

political decision to participate in foreign military interventions.
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