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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je výzkumem na téma „Konstrukce evropské identity v 

dokumentech Evropské unie“. Z podkladů, jimiž byly studium téma a rešerše 

odborné literatury, přistupuje práce na základě konstruktivistického přístupu ve 

formování identit k výzkumu konstrukce Evropské identity v dokumentech 

Evropské unie. Tato bakalářská práce klade za cíl zjistit „V jaké povaze konstruuje 

Evropská unie evropskou identitu ve svých dokumentech?“ Výzkumná práce nejprve 

definuje formování identity ve vztahu k existenci Evropské unie a k její činnosti. 

Následně je ilustrativně představen proces evropské integrace, neboť smlouvy 

evropské unie jsou s ním nerozpojitelně spojeny. Teprve pak jsou charakterizovány 

vybrané dokumenty Evropské unie a jí předcházejících organizací a je na ně 

zaměřena obsahová analýza.  Během obsahové analýzy byla zaměřena pozornost na 

indikátory „principle/principles/values“, „identity“, „European identity“. Konečná 

část práce je věnovaná rozšířené úvaze o zjištěných poznatcích o tom, v jaké povaze 

unie konstruuje evropskou identitu, a reflexi těchto poznatků k vybraným 

výzkumům. Na základě této úvahy je definitivně zodpovězena výzkumná otázka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This bachelory thesis is research of theme about „Construction of European identity 

by European Union documents“. Thesis focus with theory of constructivism on 

construction of European identity by European Union documents, according to 

studying of theme and literature research. The main aim of this thesis is to find 

answer on research question „How European Union constructs European identity by 

its documents?“ Firstly, thesis defines the formalization of identity in relationship 

with existence of European Union and its functioning. Afterwards is ilustrativly 

described process of European integration, due to close connection with European 

documents. After that come defining of, and content analyses of selected documents 

of European Union and foregoing organisations. During content analysis were used 

indicators „principle/principles/values“, „identity“, „European identity“. Finnal 

part is situated as wide consideration about new facts, which describe how European 

Union and foregoing organisations construct European identity, and about reflexion 

this new facts against the selected researches. Pursuant to this consideration is 

definitely answered research question.  
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Seznam zkratek  

 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

ES  - Evropská Společenství 

ESUO - Evropské společenství uhlí a oceli 

EU  - European Union, the / Evropská Unie 

OSN  - Organizace Spojených národů 

UN  - United Nations  

Unie - totéž, jako EU 

USA  - United States of America, The 

VB - Velká Británie 

WEU  - West European Union (Západní Evropská Unie ) 
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ÚVOD  

Téma této bakalářské práce zní „Konstrukce evropské identity v dokumentech Evropské 

unie“. Bylo vybráno na základě zúžení výzkumu této bakalářské práce. Legitimita tohoto 

téma je založena na bohaté tradici výzkumu evropské identity, jež nezahrnuje pouze 

evropská studia, politologii nebo sociologii, ale též veřejnou politiku, mezinárodní vztahy 

a mnohé další vědní obory. Zastoupení tématiky Evropské identity Z perspektivy 

sociologie je zvolené téma relevantní kvůli zkoumání identity, naopak pro úhel pohledu 

veřejné politiky je téma relevantní výzkumem prostřednictvím politických dokumentů. 

Pravdou je, že tématika Evropské identity je multidisciplinární oblastí výzkumu. 

 Počátky výzkumu evropské identity jsou spojeny s řadou historických událostí, 

které nutily řadu kapacit o evropské identitě přemýšlet. První výzkumy evropské identity 

čerpaly z výzkumu historických a kulturních kořenů evropské civilizace. Takový přístup 

lze nazvat jako esencialistický. Výzkumy zmíněného přístupu vycházely z předpokladu, 

že evropská identita je něco daného, jehož definice se musí výzkumem nalézt. 

 V sociologii se téma identit objevilo v polovině minulého století, a to jak 

v sociálním konstruktivismu jako ústřední pojem vztahu jednotlivce a společnosti, kde 

„identita je jev, který je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti“ [Berger, 

Luckmann 1999: 171] , tak v symbolickém interakcionismu, kde identita znamená soubor 

rolí jedince ve společnosti, které jsou spojeny s určitými očekáváními o způsobu 

jednání.Zajímavou teorií ve směru identit byla koncepce francouze J. Lacana, která 

spojovala freudovské pojetí já s užitím jazyka. Právě zmíněné teoretické směry sociologie 

přinesly do zkoumání evropské identity nový náhled. Většina z posledních výzkumů volí 

konstruktivistický přístup. Avšak úplně nejnovější výzkumy se soustřeďují na zkoumání 

toho, jak pojímají a přijímají evropskou identitu jednotliví aktéři evropské společnosti.    

 Pro zkoumání evropské identity hovoří především společenské důvody. Je 

aktuální především v čase, kdy posilují trendy globalizace, pod jejichž náporem stát jako 

tradiční instituce nemůže existovat, kdy Evropě hrozí velká nebezpečenství z vnějšku, a 

právě když neméně hrozí opadnutí vlny materiální a metafyzické prosperity. Dotazovat 

se v takové situaci po Evropské identitě, znamená hledat klíč k řešení problémů. Evropská 

unie je v dnešní době hlavním nositelem Evropské identity. Z vědeckého sociologického 

poznání je tématika konstrukce Evropské identity zajímavá díky tomu, že se jedná 

společensky diskutované téma a nad to je dimenze konkurující národním identitám. 
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Hlavním cílem mé práce je ze zvolené teoretické perspektivy objasnit konstrukci 

evropské identity v dokumentech Evropské unie. Dílčími cíli práce byly stanoveny, za 

prvé zkoumání provázanosti dokumentů s procesem evropské integrace, za druhé detekci 

a vysvětlení konstrukce Evropské identity Evropskou unií v jejich dokumentech. Tímto 

zkoumáním by měla být zodpovězena stanovená výzkumná otázka: V jaké povaze 

konstruuje Evropská unie evropskou identitu ve svých dokumentech? 

Věřím, že svým zkoumáním objasním možnosti toho, jak a co lze v tomto téma 

zkoumat dále, a zároveň, že inspiruji jiné (studenty) k dalšímu zkoumání tohoto téma. 
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1 Cíle práce a výzkumná otázka 
 

1.1 Cíle výzkumu 

Cílem mého zkoumání je pomocí vhodně zvolených metodologických postupů objasnit 

konstrukci evropské identitu  v dokumentech Evropské unie, a to podle tradičně 

definovaných pojmů. Z dílčích cílů práce lze jmenovat, za prvé zkoumání provázanosti 

dokumentů s procesem evropské integrace, za druhé detekci a vysvětlení konstrukce 

Evropské identity Evropskou unií v jejich dokumentech. Tyto jednotlivé části, by se měly 

tvořit celek, který by definovaly postoj Evropské unie k evropské identitě, což povede 

k zodpovězení výzkumné otázky.  Ovšem záměrem výzkumu této bakalářské práce není 

saturace tématu, ale představení možné koncepce. 

 

1.2 Výzkumná otázka 

Jako výzkumnou otázkou je stanovena následující: V jaké povaze konstruuje Evropská 

unie evropskou identitu ve svých dokumentech? Položení právě takové výzkumné otázky 

vzešlo ze samotného bádání, a to při analýze možností, jak evropskou identitu zkoumat 

aktuálně, a zároveň z tradičního vymezení ústředních pojmů práce. Do znění této otázky 

se promítá i zvolený teoretický přístup. Každá z částí v práci poskytne podklady 

k zodpovězení výzkumné otázky. 
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2 Vymezení pojmů práce 
 

Vymezení pojmů je nedílnou součástí uvedení odborné práce. Určuje limity a dimenze, 

v kterých je třeba úvahy vést, a v nichž je nutno skutečnosti posuzovat. Vymezení pojmů 

poskytuje práci a bádání, jež ji předcházelo, ukotvení a zároveň tedy i legitimitu pro 

jednotlivé výroky. 1 

 

2.1 Politika  

Dle Colebatche „politika je ústředním pojmem analýzy a způsobu, jak je nám vládnuto“. 

[Colebatch 2005: 10] Tedy jak říká Colebatch způsob, jakým nám je vládnuto, přísluší 

nazývat politikou. Nicméně tato politika se vyskytuje v několika dimenzích existence. Ty 

zahrnují politický řád (polity), v němž se prostřednictvím procesu (politics) tvoří 

materiální výsledky (policy). Tyto dimenze politiky jsou charakteristické třemi aspekty, 

jimiž jsou hierarchizace, koherence a instrumentalista. Zároveň je politika v těchto 

dimenzích tvořena prostřednictvím tři hlavních komponent, jakou jsou řád, autorita a 

odbornost.   

 

2.2 Identita    

Vybrané teoretické hledisko sociálního konstruktivismu definuje, že „Identita je jev, 

který je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti“ [Berger Luckmann 1999: 

171]. 

 

2.2.1 Kolektivní identita  

Prožívání příslušnosti k větším nebo menším společenským celkům. Některé složky 

lidské identity jsou dané (pohlaví, barva a kůže, věk), jiné jsou získané a jedinec mezi 

alternativami volit může nebo musí (náboženská a politická příslušnost, životní partner, 

kariéra). 

 

 

 

                                                 
1 Berger s Luckmannem uvádí, že jednotlivé typy identit jsou sice konstrukty, ale jsou natolik stabilní a 

ověřitelné každodenní zkušeností, že lze s nimi pracovat [Berger, Luckmann 1999: 171-172] 
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2.2.2 Národní identita  

Národní identita je stanovena „jako kontinuální reprodukce a reintepretace vzorců, 

hodnot, symbolů, paměti, mýtů a tradic, které tvoří specifické a zároveň jako skutečnost, 

že se jedinci identifikují s tímto odkazem a s jeho kulturními prvky“ [Smith 2009: 109 in 

Maslowski, Šubrt 2014: 97 ] 
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3 Metodický přístup 

3.1 Analýza dokumentů 

 Je výběr a zkoumání dokumentů, které se vyjadřují k určité problematice, nebo jsou 

zdroji dat, s cílem zjistit autentické a neznámé poznatky a souvislosti určité problematiky. 

„Pod pojmem dokument se rozumí předmět vytvořený speciálně pro přenos a zachování 

informace“ [Janoušek 1986: 118 in: Sureyenek 2001: 130]. V případě této práce se 

analýza dokumentů zaměřuje na vybrané úřední, primární dokumenty - smlouvy, 

protokoly a deklarace Evropské unie, a jí předcházejících organizací. Úřední dokument 

znamená, že dokument byl vytvořen úřadem za účelem sdílení a předání informace, 

v konkrétní správní oblasti daného úřadu. Při analýze úředních dokumentů bereme v potaz 

- k čemu informují, kdo je vytvořil, pro koho jsou a období a podmínky jejich platnosti. 

Primárnost dokumentů je vyjádřena dvěma aspekty, za prvé, že se jedná o první vydání 

nikoliv transkripci, a za druhé, že předmět našeho zkoumání byl účelem nebo jedním 

z účelů, kvůli kterému byl dokument sepsán. Právě když se jedná o takové primární 

dokumenty z primárních zdrojů, je validita takových dokumentů deklarována již 

nejzákladnějšími postoji sociologie „Největší předností primárních dat je jejich přímá 

vázanost na záměry poznávání a cíle výzkumu“ [Sureynek 2001: 23].  

 

3.1.1 Obsahová analýza 

„Obsahovou analýzou je metoda, která umožňuje objektivní, systematický kvantitativní 

opis textů nebo narací a jejich rozborů. V podstatě jde o zpracování informací obsahů 

kvalitativního charakteru tedy informací, obsahům slovně vyjádřených a jejich vyjádření 

pokud možno v kvantitativní podobě“ [Katriak 1975: 212].   Tedy obsahová analýza je 

specifickou formou analýzy dokumentů. Tato analýza spočívá ve stanovení indikátorů, 

které indikují rozmluvu na určité téma. Následuje zachycení frekvence těchto indikátorů 

hledaného jevu v každém jednotlivém dokumentu. „Podle frekvence těchto jednotek 

v komunikovaném textu… … můžeme určit, na co se tato propaganda v daném období 

zaměřuje, jaké cíle sleduje a podobně“ [Katriak 1975: 213]. Dalším krokem této analýzy 

je deskripce kontextu každého případu zachycení - valenční fáze intenzity. Tento kontext 

je interpretem (výzkumníkem) následně hodnocen vůči dalším kontextům nalezených 

případů - valenční fáze vztahů. Nevýhodou obsahové analýzy je, že její validita je 

zaručena kvalitami tazatele, výzkumníka, který provádí selekci a interpretaci dat.     
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4 Tematické kompendium 

Z rozsáhlého a opakovaného studia téma byly vybrány články a výzkumy, které se ke 

zkoumaným problémem zabývaly nejpříznačněji. Výzkum tohoto problému byl dosud 

veden ve třech přístupech. Nejstarším z nich je „historický“, když se autoři pokoušeli 

definovat evropskou identitu skrze historické zkoumání kulturních a politických kořenů 

evropské civilizace. Druhým přístupem je zaměření na formování evropské identity, zde 

se rozvinulo několik teorií, které jsou v této práci představeny samostatně později. 

Zásadními jsou konstruktivistická a esencialistická teorie. Třetím, nejnovějším přístupem 

je zkoumání toho, jak jednotlivý aktéři evropské společnosti vnímají a dotváří evropskou 

identitu.  

 

 V článku European Identity [Todorov, Bracher], který byl zaměřen na evropskou 

identitu, jsem nalezl historickou zmínku o Valérym, jednom z prvních, který se o zkoumal 

evropskou identitu a kdo se snažil Evropany charakterizovat „Já nazývám Evropany, 

argumentuje Valéry, ty lidi, kdo i přes směr své historie si dovolují být zasaženi třemi 

charakteristikami, symbolizovanými Římem, Jeruzalémem, a Aténami.“ 2 [Todorov, 

Bracher 2008: 4]. Největším přínosem tohoto článku bylo položení dvou otázek, které 

autor nechává bez odpovědi a jež mne donutily přemýšlet o výzkumu méně idealisticky 

a více pragmaticky, tedy „Může být kolektivní identita redukovaná na přesnost historie? 

Ale když je dnešek ideálním, tak nás to vede k předpojatému čtení minulosti, proč je obtíží 

tento výzkum namísto přímého konstatování stavu bez obalu jako jednu vizi světa“3 

[Todorov, Bracher in Fall 2008: 6].  

 

Z teoretických prací, které se zabývají především formováním evropské identity jako 

identity, lze nejprve jmenovat tu nejstarší z vybraných, nazvaná National identity and the 

idea of European Unity [SMITH 1992]. Autor si zde klade základní výzkumnou otázku 

„Je originální Evropská identita možná?“ resp. „Proč se děje, že dosvědčujeme oživení 

nacionalismu, i když trendy globalizace v postindustriální společnosti jsou stále 

                                                 
2 “I call European, Valéry argued, those peoples who over the course of their history have let themselves 

be shaped by three major, this symbolized by Rome, Jerusalem, Athens”  

[Todorov,Bracher in Fall 2008: 4] 

 
3 “Can collective identity be reduced to only fidelity to the past? But if it is present day ideal that leads us 

to engage in a selective reading of the past, why bother is this search instead of simply being constated 

state to frankly one´s current vision of the world ?“ [Todorov,Bracher in Fall 2008: 6] 
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jasnější?“4  [SMITH 1992: 55]. V závěru si odpovídá, že by mohlo být nebezpečné, 

kdyby se Evropa definovala ve své identitě příliš exkluzivně proti jiným státům „Pokud 

je toto více nežli koexistence slabých sousedících národních a sub-národních identit, 

mohlo by být nebezpečné, pokud by se Evropa definovala exkluzivně proti dalším 

světovým aktérům“ 5 [SMITH 1992: 55], respektive, kdyby evropská identita byla použita 

jako symbol síly, nikoli pouze jako sjednocující prvek.  

 

 Inspirující pro mne byla práce Lisy Hollmann [Hollmann L. 2008 ]. Autorka si 

klade za cíl „vytvořit takové teoretické dispozice, na jejichž základě by se dal diskutovat 

rozsah evropské identity“6 [Hollmann 2008: 1]. Práce nejdříve široce staví na 

vysvětlování teoretického přístupu k identitám, jejich typům a dimenzí těchto typů. 

Následuje část, ve které pomocí dat a pramenů, vysvětluje přístup EU a jejich občanů ke 

společným hodnotám, ke společnému povědomí a ke společnému cítění. Ve druhé 

polovině práce se soustředí na politickou identitu Evropy, kterou zkoumá z perspektiv 

politické komunity, politické arény a politické občanské společnosti. Závěr dokumentu 

autorka věnuje shrnující diskusi, jež za výsledek zkoumání stanovuje „…že Evropská 

identita nemůže být založená pouze na stejných hodnotách a přístupech, zvláště pro 

politickou Evropskou identitu skutečné Evropské politické komunity, musí být ustanoveny 

Evropany evropská občanská společnost a jedna společná veřejná aréna Evropské 

politiky“ 7 [Hollmann 2008].          

 Výzkum tohoto téma na poli českého výzkumu bych rád prezentoval zdařilou, i 

když ve velké míře teoretickou, prací Evropa a občanská společnost - projekt evropské 

identity, jejímž autorem je K. B. Muller [Muller B. K. 2008]. Základní hypotézou práce 

je následující teze „Chtějí-li Evropané úspěšně zvládat své problémy, potřebují evropskou 

                                                 
4 “Is a genuine European identity possible?”resp. “Why is it that we are witnessing a revival of 

nationalism even as the globalizing trends of post-industrial society become clearer?”  

[SMITH 1992: 55] 

 
5 „If this is to do more than coexist weakly alongside national and subnational identities, it may come at a 

dangerous price-only if Europe defines itself exclusively against-other world actors” [SMITH 1992: 55] 

 
6 „So, the master thesis aims to elaborate theoretical conditions against which the range of European 

identity can be assessed “ [Hollmann 2008: 1] 

 
7 „The main result shows that a European identity could not only be based on shared values or attitudes. 

Especially for a common political identity a real European political community, an effective European 

political civil society and one common European political public arena has to be established by the 

European citizens“.[Hollmann 2008] 
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občanskou společnost“ [Muller 2008: 13]. Zároveň autor vychází z předpokladu, že 

základním elementem takové evropské občanské společnosti je právě evropská identita. 

Ve svých úvahách se se spoléhá zejména na oporu poznatků A. Gellnera a K. Poppera. 

Nejprve se soustředí na empirickou a normativní perspektivu občanské společnosti 

obecně, které porovnává. Poté definuje specifika současného národního státu a institucí, 

které přispívají k jeho existenci. Významné části pak tvořily celky výzkumu přímo 

evropské identity a evropského veřejného prostoru, a to jako prvků, na nichž by měla 

evropská občanská společnost stát.  

 

Evropskou identitou z hlediska třetího přístupu se zabývala práce From policy to identity: 

regions at the heart of the European project [VOGT 2012]. Z pohledu politiky pracovaly 

regionální výzkumné otázky s koncepty, jako je evropská politika a evropská identita, 

přičemž hlavní výzkumná otázka zněla „Jaké jsou obory a možnosti evropských politik v 

jednotlivých regionech a jakou v nich hraje roli evropská identita?“ 8 [VOGT 2012: 18]. 

Pomocí dílčích výzkumných otázek autorka stanovila tři základní hypotézy. První byla 

hypotéza o elitách „Jestliže nějaký region povede elita mající zájem o stavbu evropské 

identity, bude to mít na její region vliv větší, nežli bude vliv ekonomiky“ 9 [VOGT 2012: 

189]. Druhou hypotézou byl výrok o snaze úředníků na lokální úrovni „Úředníci lokální 

úrovně mají větší zájem na budování evropské identity, nežli elitní politikové.“ 10 [VOGT 

2012: 35]. Poslední z hypotéz byla o sítích evropské politiky „Regionální sítě raději tvoří 

evropskou identitu, čímž se regiony účastní a spolupracují nenuceně mezi sebou.“ 11  

[VOGT 2012: 36]. Zajímavým je mezinárodní práce pod názvem „Spojitosti demokracie, 

formování kolektivní identity a rozšiřováním Evropské Unie“12 [Guasti, Hronešová, 

                                                 
8 „What are the objectives, challenges and benefits of regions’ European policies and programmes and 

what role does European identity play in their European engagement?“ [VOGT 2012: 18] 

 
9 „If an administrative political elite has a personal interest in European identity, this will result in that 

political elite’s region’s European policy featuring identity-building objectives, as opposed to the policy 

only being economy related“ [VOGT 2012: 189] 

 
10 „Regional civil servants implementing regions’ European policies have developed a stronger personal 

interest in European identity-building and focus more on this in their work than political elites do” 

[VOGT 2012: 35] 

 
11 „European regional networks are likely to intentionally build a European identity so regions 

participating in the networks cultivate a European identity and in turn cooperate with greater ease 

amongst the European membership.” [VOGT 2012: 36] 

 
12 „The Nexus between democracy, Collective Identity Formation and EU Enlargement“  

[Guasti,Hronešová, Mansfeldová 2011] 

 



   

 

12 

  

Mansfeldová 2011 ]. Toto dílo vzniklo pod patronací projektu RECON. Práce zkoumala 

spojitost demokracie a formování kolektivních identit za procesu rozšiřování Evropské 

unie a její identity, a to pomocí případových studií jednotlivých regionů. „Hlavním cílem 

práce bylo ukázat jak objevující se Evropská identita je spjata s procesy demokratizace a 

evropanizace“ 13 [Guasti, Hronešová, Mansfeld 2011]. Nejpřínosnějším je zaměření na 

společenské elity a jejich přijímání a definice evropské identity a demokracie, zde 

výzkumníci využili mnoha dat z výzkumu IntUne - „Integrováni a spojeni? Mise pro 

občanství v důvěrnější Evropě“ 14 [Guasti, Hronešová, Mansfeldová 2011]. Zejména pak 

porovnání uvědomění Evropské identity elitami a masami přineslo výsledek, že „na žádné 

úrovni se uvědomění identit mezi masami a elitami neliší, zahrnujíce že elity nemohou být 

považované za hlavní propagátory evropské integrace“ 15 [Guasti, Hronešová, 

Mansfeldová 2011: 126]. Pro mou práci byl z hlediska analýzy textu zaměřeného na 

Evropskou identitu důležitý výzkum „European union - What media say?“ (Evropská 

unie - Co říkají média?) [Bayley, Williams 2012]. Tento výzkum se zaměřuje na to, jak o 

Evropské unii píší média, kdo se přednostně k tématům vyjadřuje a jaký vliv má 

regionální a vzdělanostní rozdílnost čtenářů jednotlivých médií. Výzkum se soustředí 

především na psaný text, akustické formáty pak transkriptovali na text. Pomocí programů 

TEi a především Xaira, hledali v korporách, to je souborech o více jazykových korpusech, 

promluvy o Evropské unii, o evropanství a identifikaci promlouvajících s kroky Evropské 

unie. Přičemž zmíněné korpusy jsou sestaveny z dat z médií, ale charakteristika 

„obyčejného“ jazykového korpusu pro ně platí „Jazykový korpus reprezentuje pokus 

stvořit empirické přiblížení ke studiu jazyka, založeného na počítačem-asistované analýze 

aktuálních zákonitostí jazyka, na základě příkladů textů, vybraných na základě 

reprezentace jazykových nebo numerických variací“ 16 [Bayley, Williams 2012: 10]. 

                                                 
13 „The main aim of the present publication is to show  how the emerging collective European identity is 

correlated with the processes of democratization and Europeanization.“ 

[Guasti, Hronešová, Mansfeldová 2011] 

 
14 „Intergrated and United? A Quest for citizienship in an Ever Closer Europe“  

[Guasti, Hronešová, Mansfeldová 2011] 

 
15 „The findings suggest that te sense of identity at the regional, national and European levels tends to be 

very similar among masses and elites, implying that elites cannot be considered as the main promoters of 

the European integration“ [Guasti, Hronešová, Mansfeldová 2011: 126 ] 

 
16 „Corpus linguistics represents an attempt to make an empiricial approach to the stud of language, 

based on computer-assisted analysis of the actual patterns of language on the basis of a sample of 

selected texts, chosen on the basis of representating a language variety or a number of varieties.” 

[Bayley, Williams 2012: 10] 
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Z hlediska sebeidentifikace mluvčích se ukázalo, že Francouzi mluví v souvislosti 

s Evropou o sobě, zatímco Italové mluví o historii a politice Evropy po druhé světové 

válce, a Britové zmiňují-li slovo Evropa, tak v širším kontextu, do něhož zahrnují i 

koloniální historii [Bayley, Willams 2012: 17].  Celkově se ukázalo, že regionální 

umístění mělo vliv na promluvy o Evropě a Evropanství, současně bylo zjištěno, že 

promluvy na toto téma se vedly, nikoliv při výskytu potencionálních společenských 

problémů, jako při příležitosti význačného výročí či data.  

 

4.1 Resumé 

Cílem tohoto přehledu bylo ukázat rozsah téma a diversitu v přístupech a instrumentech 

zkoumání. Poznání z provedeného přehledu vedlo k rozhodnutí učinit takové zkoumání, 

které by bylo založeno na teoretických dispozicích, neb ty vykazují charakteristiky, na 

nichž se lze obecně shodnout. S potlačením interpretací historie, respektive opuštění 

perspektivy prvního z přístupů, bylo téma rapidně zúženo, a to o nejspornější část. Tento 

krok byl pozitivní i z hlediska selekce literatury, jímž byly vyřazeny pouze historii 

interpretující tituly. Z výzkumů, zde uvedených, byly zásadními natolik, že byly použity 

při tvorbě této práce, především výzkum K. B. Mullera o projektu evropské identity a 

teoretický part mezinárodního výzkumu „Nexus“, teoretický part textu L. Hollmann měl 

úlohu hlavně inspirativní.  
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5 Teoretická východiska 

 

5.1 Teorie evropské identity 

 

Použití teorií ve výzkumu o evropské identitě se vyskytuje ve třech dimenzích. Prvním 

z nich jsou teorie vysvětlující formování identit, evropské identity. Takové teorie jsou 

v dnešní době stále frekventované.  Dalšími jsou teorie soustředící se na obsah evropské 

identity a jeho význam.  O obsahu evropské identity byly tvořeny teorie, které vycházely 

z interpretací evropské historie. Takovými teoriemi jsou například Pan-evropská vize 

Kalergiho [Kalergi 1923] nebo Valéryho [Todorov, Bracher 2008]. Tento tradiční způsob 

výzkumu evropské identity již není v současné době preferován. Naopak ve výzkumu 

evropské identity převažuje stanovisko, že evropská identita je již zformulována 

Evropskou unií a jako taková má již vymezený obsah. Výzkum se tak soustředí na 

přijímání této identity různými složkami evropské společnosti. Ať jsou těmito složkami 

média [Bayley P, G. Williams 2012], politici [VOGT, J. 2012] nebo občané Unie 

[Eurobarometer 1973 - 2015].  

  Odstín jednotlivých teorií je pak dán tím, které vědecké disciplíny se na 

problém zaměřují. Zkoumání Evropské identity je vskutku multidisciplinární. Tímto 

problémem se zabývá sociologie, politologie, veřejná politika, mezinárodní vztahy. 

  

 

 

5.2 Formování identity 

 

Teorie o formování identit, předkládají procesuální a legitimizační aspekt problému 

identit. Samotné slovo formování je odvozeno od slova forma a má nedokončený tvar, 

tudíž označuje činnost, proces. Tedy následující uvedené teorie se zabývají formou 

utvářenou v procesu, nikoli obsahem identit. Pravdou ale je, že obsah identity je úzce 

spjat s formou identity a forma identity je spjata s obsahem identity. To je také důvodem 

proč formování identit zmiňováno. 
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Zjednodušeně z hlediska formování identit existují dva hlavní přístupy esencialismus a 

sociální konstruktivismus. Esencialismus vychází z předpokladu, že identita je předem 

daná a lidé ji hledají [Muller 2008: 95]. Toto hledání je tedy formováním již jednou „pro 

vždy“ dané identity.  Sociální konstruktivismus pohlíží na formování identity jako na 

sociální proces mezi jedincem a společností, v němž je identita utvářena a následně 

udržována a měněna [Berger, Luckmann 1999: 170-171]. Pro tento výzkum byla zvolena 

konstruktivistická perspektiva, která je považována za přesnější a soudobé výzkumy s ní 

pracují (např. Muller, nebo Hollmann, nebo Bayley apod.). Deskripce přístupu sociálního 

konstruktivismus je podrobně rozepsána níže. 

 

5.2.1 Sociální konstruktivismus  

Teorie sociálního konstruktivismu, respektive konstruktivistický přístup vychází 

z předpokladu, že skutečnosti (sociální) reality jsou formovány aktéry této reality. Tudíž 

že aktéři nepřijímají skutečnosti pasivně, ale jsou tvůrcem i spotřebitelem reality. Peter 

Berger s Luckmannem realitu definují jako „vlastnost náležející jevům, kterým 

přisuzujeme existenci nezávislou na naší vůli“ [Berger, Luckmann 1999 ]. Zatímco jako 

vědění označují „jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností“ 

[Berger, Luckmann 1999 ]. Sociální konstruktivismus se dále dle Barši [Barša 2006: 29-

31] rozdvojil na dimenzi dekonstruktivismu, jež si dává za úkol konstrukce sociální 

reality měnit, zatímco rekonstruktivismus tyto konstrukce sociální reality přijímá.  

 V této perspektivě je tedy identita procesem a sociálním produktem, jež je 

konstruován [Muller 2008: 95]. Proces se nazývá socializací, kdy jednotlivec na straně 

jedné hledá, jak se zároveň odlišit a přidružit k majoritní společnosti, na straně druhé je 

utvářen společností k jejímu sdílenému obrazu. Z tohoto pohledu plyne, že součástí 

identity jednotlivce jsou různé skupinové, kolektivní identity. Proto také Berger 

s Luckmannem považují pojem kolektivní identity za příklad konstrukce [Berger, 

Luckmann 1999 : 171] Stejně jako jednotlivec rozlišuje na „já“ a „oni“, jako člen skupiny 

si osvojuje pojetí sebe sama jako součást „my“ vymezujícímu se proti „oni“, jimiž můžou 

být pouze všichni ostatní anebo určitá skupina. Přičemž skupina „oni“ definuje svým 

vymezením svou i naši skupinu jako „my“ a „oni“. Při dvou skupinách je identita jedněch 

i druhých vymezená právě čtyřikrát, s narůstajícím počtem skupin je vymezení jedné 

skupinové identity mnohonásobné.  Transparentněji to vysvětluje Barša „bude-li určitá 

množina jednotlivců identifikována ostatními jako skupina s vlastní skupinovou identitou 
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a bude-li se zároveň významná většina příslušníků této množiny sama takto identifikovat 

a jednat,… …pak bude tato skupina reálně existovat, a to právě z konstruktivistického 

hlediska“ [BARŠA 2006: 30]. 
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6 Úvaha první 

Z hlediska konstruktivismu je identita tvořena v procesu interakce mezi jednotlivcem a 

společností [Berger, Luckmann 1999: 170]. Jednotlivec ovlivňuje svou identitu na 

základě výběru společenských norem a vzorců, jež mu společnost nabízí a vnucuje. 

Některé prvky identity, jež označujeme jako primární, jsou obvykle neměnné. Takovými 

jsou pohlaví, rasa/etnicita, věk. Sekundárními prvky identity jsou pak ty, které si člověk 

může a nemusí vybrat, jimiž jsou zaměstnanecké role a pozice sociálního statusu. Právě 

sekundární prvky nejvíce podléhají společenskému a osobnímu výběru při konstrukci 

identity. „Skupinová identita povstává z opakovaných aktů obojího typu. Ty se mohou 

vzájemně vyvracet nebo posilovat, blokovat nebo vyvažovat. Zařazování jednotlivců pod 

určité skupiny jejich okolím vytváří protipól jejich vlastní skupinové sebeidentifikaci a 

většinou také nastavuje jasné meze jejím možnostem“ [Barša 2006: 27]. Kolektivní 

identita je konstruována jako identita skupiny osob, které sdílejí stejný soubor norem, na 

nichž se shodli.  Kolektivní identita je především konstruována tam, kde si skupina osob 

uvědomí společné zájmy, společné dispozice a společnou paměť. „V této souvislosti je 

potřeba zmínit, že každá kolektivní identita předpokládá jak kolektivní paměť, tak 

kolektivní anamnézu“ [Melluci 1996 dle Muller 2008: 105].  Aby toto uvědomění bylo 

legitimizováno pro okolní svět, je třeba, aby byl vytvořen akt tohoto uvědomění. 

„V moderní společnosti převládla jako kolektivní dimenze identity národní identita, jež 

dala vzniknout modernímu národnímu státu a stala se zdrojem legitimity“ [Muller 2008: 

100]. Právě tedy identita národní, což je„kontinuální reprodukce a reintepretace vzorců, 

hodnot, symbolů, paměti, mýtů a tradic, které tvoří specifické a zároveň jako skutečnost, 

že se jedinci identifikují s tímto odkazem a s jeho kulturními prvky [Smith 2009: 109 in 

Maslowski, Šubrt 2014: 97], je společná národu. Národ, více než kterákoliv jiná z identit, 

potřebuje obhájit svou identitu, neboť skutečnost národní identity poskytuje národu 

legitmní  (geopolitickou) existenci, čili státní formu. Obhajoba identity je možná pomocí 

několika nástrojů, jejichž nezanedbatelnou podmínkou je jejich původ v erupci 

kolektivního vědomí. Obhajovat lze národní identitu sčítáním lidu/peticí, historickými 

prameny, písemnostmi vlastního jazyka, sjednocujícími národními symboly, politickými 

programy a postoji.  
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Pokud uvažujeme Evropské unii jako nadnárodní organizaci s prvky státní formy, pak je 

zcela legitimní považovat identitu Evropské unie za národní identitu, respektive nad-

národní identitu. Nevztahuje se tedy jen k určitému kraji Evropy, ale celému území, na 

kterém Evropská unie leží. V současné době je většina ze států Evropy členy Evropské 

unie, a tak z pohledu Unie, ona má potenciál mluvit za celý kontinent. Identita, jež 

odkazuje na kontinent Evropy, který má vlastní historii, vlastní kulturu a vlastní 

politickou tradici, by měla být označena souslovím „evropská identita“. Z toho vyplývá, 

že taková evropská identita je identiou spjatou s charakteristickým územím a jeho 

odkazem. A právě proto se jako taková vyznačuje parametry národní identity.  

 

Výše byla stanovena shoda na tom, že Evropská unie je nadnárodní aktér, který ve určitým 

způsobem může konstruovat evropskou identitu. Tato konstrukce identity spojuje Unii 

jako občany a Unii jako organizaci. Aby bylo možné vzájemné porozumění mezi lidmi 

zastupujícími Unii a občany, je třeba, aby prostředky konstrukce byly přístupné v obou 

dimenzích. Takovými prostředky mohou být následující - symbolika, vědomí společné 

minulosti a společný ústavní rámec. Ze zvoleného teoretického podkladu konstruktivismu 

vyplývá, že prvky, kterými lze zkoumat to jak a čím vznikla Evropská identita definovaná 

Evropskou unií, jsou společná minulost  a záznam slova (jazyka), Zaměření práce je na 

způsob jakým konstruuje EU Evropskou identitu, takže společnou minulosti v případě 

našeho zkoumání uvažovat proces integrace, a záznamem slova jsou dokumenty, jimiž 

byl proces integrace zaručen a definován. Tedy výzkum je v této práci zaměřen na proces 

evropské integrace - politics, pomocí něhož se Evropská unie vytvářela, a dále je 

sledována materiální dimenze politiky tvořená Evropskou unií - policy. To znamená 

konkrétní programy a politické dokumenty, jimiž jsou dokumenty veřejně přístupné 

občanům Unie, tedy evropské smlouvy. Tyto dvě oblasti politiky jsou vzájemně 

provázány a nelze zkoumat jednu bez druhé. Správnost takového postupu potvrzuje 

argument Hoovera, že identita je artefaktem politické moci a největší politickou moc má 

ten, kdo nejvíce ovlivňuje kontext formování identity [Hoover in Muller 2008: 107]. 
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7 Proces evropské integrace 

Za podstatnou složku teoretického pozadí je ilustrace procesu evropské integrace. Proces 

je samotnou Evropskou unií definován ode dne, kdy byl přijat Schummanův plán a 

následně založeny Evropská organizace uhlí a oceli, Evropská organizace atomové 

energie a Evropská hospodářská organizace. 

 Události, které podnítily celý proces, se udály již dříve. Za význačné lze považovat 

setkání v Haagu v roce 1899, kdy byl na výzvu ruského cara Mikuláše II. sjednán mírový 

meeting v Haagu, kde se řešilo narůstající napětí mezi průmyslově soutěžícími státy 

Evropy a národnostní a sociální neklidy, které se stále více objevovaly [OSN 2014]. 

Výslovně „hledání významů efektivního reálného a trvalého míru, a zajištění limitů pro 

existující vyzbrojování“. Na tomto setkání byla potvrzena Úmluva o mírovém řešení 

mezinárodních konfliktů, zároveň byl ustanoven Stálý arbitrážní soud [OSN 2014]. 

Setkání se opakovalo v roce 1907, ale vzniklé dohody nebyly zúčastněnými státy 

ratifikovány, nestaly se tedy politicky platným a závazným. I na základě těchto setkání 

byl později Haag vybrán jako jedno z hlavních měst Evropské unie (společně se 

Štrasburkem a Bruselem). Naneštěstí tato setkání nezabránila další válce v Evropě, První 

světové válce (1914 - 1918). Ani car Mikuláš II. neměl šanci v díle pokračovat, neboť na 

sklonku války byl popraven revolucionáři. 

  Myšlenku mírových snah zformuloval v roce 1923 Coudenhave-Calergi, skrze 

ustanovení Panevropské organizace, která ve své dimenzi reflektovala historický vývoj 

Evropy a její kultury. Avšak nedostalo se jí státní formy, pouze organizační. „Evropa se 

musí sjednotit přes hranice svých národních států politicky a hospodářsky, jedině tak 

může čelit všem vnitřním i vnějším silám, které usilují o její podmanění a rozpoutání 

nových nepřátelství. Žít v míru neznamená jen svolávat mírové konference nebo se 

spoléhat na dodržování mezinárodního práva, ale nastoupit cestu takového politického, 

hospodářského a i hodnotového propojení národních států, které jim prakticky znemožní 

vstupovat do válečných konfliktů“ [Panevropa, 2010, citováno 2.7.2015]. Nejednalo se 

o uniformní, univerzální, byrokratické nebo dokonce násilné sjednocování evropských 

států, nýbrž o takové sjednocení, které by vycházelo z geografie a odvíjelo se od svobodné 

vůle rovnoprávných národů. Ač vznikla tato organizace a mnoho z evropských států se 

stalo členy, nezabránilo to další válce v Evropě, Druhé světové válce. 
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 Snaha o mírotvorný řád a uspořádání světa se projevila již během Druhé světové 

války, kdy začaly procesy, jež přispěly k evropské integraci. „Na základě jednání z roku 

1944 mezi Čínou, Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Sovětským svazem byla 

vytvořena takzvaná Charta OSN (Charta organizace spojených národů). Tuto Chartu 

podepsalo 26. června 1945 celkem 50 států světa, od 21. října 1945 byla na základě této 

Charty ustanovena Organizace spojených národů, toho času bylo v ní účastno 51 států 

světa“ [OSN 2014]. Zmínka o Chartě organizace spojených národů je důležitá především 

z hlediska toho, že dokumenty EU, se ve svém znění na Chartu odvolávají a považují její 

formu a ideje za vzorové. Od roku 1947 byl z impulsu OSN, respektive za podpory 

Spojených států amerických, odsouhlasen Marshallův plán na ekonomickou podporu 

válkou zničené Evropy, a v roce 1948 je založena Organizace severo-atlantické smlouvy 

- NATO (North-Atlantic Treaty Organization), která má být vojensko-politickým paktem 

k zajištění bezpečnosti v (Západní) Evropě. Zároveň byl založen tzv. Bruselský pakt, jenž 

sdružoval Západo-evropské mocnosti do politicky jednotné organizace. 1954 byly do 

organizace WEU na základě Pařížských dohod přibrány Spolková republika Německa a 

Itáliská republika, počet členů tak stoupl na 7. V rámci Amsterdamské smlouvy byla 

WEU začleněna do EU jako její součást, od počátku 2010 WEU oficiálně zaniká.    

 Francouzským impulsem pro jednotnou Evropu byl, když v roce 1950 navrhli 

Monnet a Schuman plány hospodářské integrace Evropy. Oba plány vycházely 

z ustanovení organizace evropských států, která měla zajistit spolupráci na monitorování 

těžby uhlí a oceli, jako strategických surovin tehdejšího hospodářství a průmyslu. To se 

mělo postupně rozšířit na všechny suroviny a vyústit ve společný evropský trh. Byl přijat 

Schumanův plán, který nepočítal s účastí Velké Británie [Horčička 2006]. Na důkaz toho 

byla v roce 1952 založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). V roce 1957 pak 

vznikly organizace Evropská hospodářská společenství (EHS) a Evropská společenství 

pro atomovou energii (EUROATOM), členy byly stejné státy jako ty, jež byly členy 

ESUO.  Na základě stejných členů a Slučovací smlouvy z roku 1967 se tyto organizace 

spojily v jednu a to Evropská Společenství (ES). Nutnost sjednotit přístupy, ideály a 

metodiky pro tuto jednu organizaci, dala organizaci politický obsah. Teprve v roce 1973 

přistupují do Evropských společenství Irská republika, Dánsko a Velká Británie [ 

Horčička 2006 ]. Nově rozšířená organizace na tzv. Devítku, aby obstála na mezinárodní 

scéně a zajistila jednotu své vnitřní a vnější politiky, vydává v témže roce Deklaraci 

evropské identity [Evropská společenství 1973 ]. 1981 přistupuje ke Společenství Řecko, 

počet států se rozrostl na 10. 
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  V roce 1993 se naplňuje předsevzetí Evropských Společenství z Deklarace, učinit 

taková opatření, jež by vedla k ustanovení Evropské unie. Maastrichstká smlouva 

navrhuje kooperaci bezpečnostních, jurisdikčních a informačních složek při zachování 

suverenity jednotlivých států. Organizace zajišťující komunikaci mezi složkami se 

nazývají Eurojust (pro jurisdikci) a Europol (pro policii) [Evropská Společenství 1993]. 

V roce 1997 vychází Amsterdamská smlouva, jež stanovuje podmínky jednotného 

bezcelního a bezpasového prostoru Unie pro její občany a roku 1999 se naplňuje proces 

vytvoření jednotné evropské měny vytvořením eurozóny, území, na němž platí jednotná 

měna Evropské Unie - Euro [Horčička 2006]. „Z naprosto nedemokraticky vytvořeného 

grémia Konvenktu, nadto účelově ovládaného francouzskou lobby, vzešlo roku 2004 

právnicky sice údajně dokonalé, přece však mrtvě narozené dítě: gigantická běžnému 

občanu nesrozumitelná a nefunkční „Smlouva o ústavě pro Evropu“ [Pešek 2008: 13]. A 

to přestože motivem bylo po vzoru americké ústavy zkompletovat evropskou, v níž by se 

„obyčejný“ občan Unie na rozdíl od smluv vyznal. Tato snaha vyšla téměř na prázdno, 

neboť referenda v Nizozemsku a Francii o přijetí Smlouva o ústavě pro Evropu dopadla 

v neprospěch smlouvy [Horčička 2006: 145]. Na místo toho byla vytvořena Lisabonská 

smlouva, jenž sjednotila ústavně právní systém Unie do jednoho dokumentu a zároveň 

zavedenými opatřeními posílila centralizaci systému Evropské unie [Evropská unie 

2009]. V roce 2012 se opět měnilo znění Smlouvy o založení Evropské unie. Poslední 

zemí, která získala členství v Evropské unii, bylo Chorvatsko a EU se tak rozrostla na 

konfederací 28 států.  

 

7.1 Implikace integrace 

Snaha o jednotnou Evropu vycházela z plynule navazujících předešlých pokusů. Teprve 

Druhá světová válka byla dostatečným impulsem ke společným krokům. Ze zkoumání  

procesu integrace plyne, že byla realizována jen jedna z historicky daných možností a 

jedna z možných variant.  Politicky-vojenský kontext (WEU), byly silně napojen na OSN 

a NATO. Oficiální evropská integrace s hospodářský kontextem (ESUO, EHS, 

EUROATOM, ES) vyústil v státní útvar v Evropskou unii, jehož státy byly stále napojeny 

na NATO a OSN.  Tyto dvě dimenze procesu evropské integrace byly oficiálně spojeny 

až v roce 1997, ale v roce 2010 byla WEU zrušena, neboť neměla smyslu, když státy v ní 

figurující byly jak členy EU, tak OSN a NATO. Vznik Evropské unie se datuje k 1993, 

tedy rozvoj Evropské unie začal gradovat až po relativním politickém sjednocení 
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Východní a Západní Evropy, lze tedy konstatovat, že územní rozvoj Evropské Unie 

probíhal ze západu na východ Evropy. Tento proces rozšiřování byl mnohem rychlejší 

nežli změny, na základě kterých se nové státy mohly k Evropské unii přidat. Zároveň pro 

organizaci Evropské unie znamenal tak rapidní růst velké zásahy i do vnitřně-správních 

věcí, ovšem za možnosti ovlivnění dění v mnoha státech, jež se přidaly. Eurozóna 

nepokryla celou unii a od roku 2010 prochází potížemi.    
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8 Analýza dokumentů 

 

8.1 Charakteristika dokumentů 

Nejprve je třeba představit obecnou charakteristiku dokumentů, které budou součástí 

obsahové analýzy. To znamená zaměřit se při analýze dokumentů - k čemu informují, kdo 

je vytvořil, pro koho jsou a období a podmínky jejich platnosti. Výběr zde uvedených 

dokumentů spočíval v prostudování procesu integrace, to poskytlo ilustrativní představu 

o účelu jednotlivých dokumentů. Navíc zdroje, o procesu integrace informující, 

zmiňovaly právě ty důležité dokumenty, respektive nedůležité zmíněny nebyly. To byla 

první selekce. Poté následovalo vyhledávání zmíněných dokumentů a to prostřednictvím 

uvozující literatury, jíž byla kniha/brožura „Access to European Parliament, Council and 

Commission documents – A user´s guide”.  Podle informací zde uvedených může v 

naléhavých případech občan Unie poslat žádost příslušné instituci k nahlédnutí do jejích 

dokumentů. V uvedeném zdroji nalezl odkaz na všeobecné internetové stránky Komise 

Evropské unie se zaměřením na dokumenty EU [http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-

law/treaties.html, 12.7.2015]. Na základě konfrontace skupin, dokumentů zde 

přístupných a dokumentů zmiňovaných v souvislosti s procesem evropské integrace, byl 

proveden výběr těch zařazených do analýzy. Přehled zkoumaných dokumentů je možno 

nalézt jako přílohu na konci této práce.  

 

8.1.1 Bruselský pakt a Pařížské dohody 

Bruselský pakt vznikl 17. března 1948 sdružením zakládajících států - království Belgie, 

Francouzská republika, Hrabství Lucemburska, království Nizozemska, Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska. A to za účelem posílení bezpečnosti na území 

poválečné Evropy na budoucích 50 let. Platnost smlouvy Bruselského paktu trvala až do 

roku 1954, kdy byl rozšířena, na základě Pařížských dohod, a to o Protokol modifikující 

a kompletující Bruselský pakt a anexe a přílohy k němu připojené. Konkrétně se tak událo 

23. října 1954 kvůli přidružení Spolkové republiky Německa (SRN) a Italské republiky 

k původnímu sdružení, což si žádalo výrazný zásah do původních stanov organizace. V 

dosažené verzi byly výrazné změny oproti původnímu dokumentu z roku 1948 uvedeny 

až v Protokolu modifikujícím a kompletujícím Bruselský pakt.  K těmto částem jsou 

připojeny anexe, jejichž obsahem je korespondence mezi členy Bruselského paktu a státy, 
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které žádaly o vstup, jimiž byly Spolková republika Německa a Italská republika. Dalšími 

protokoly, připojenými ke smlouvě Bruselského paktu, jsou Protokol č. 2 - Sil Západní 

Unie, Protokol č. 3 - O kontrole vyzbrojování zároveň s upřesňujícími anexemi 

k Protokolu č. 3 a Protokol č. 4 - Agendy WEU. Západní - Evropská Unie byla jasným 

vzkazem k na východě zformovanému tzv. východnímu bloku“, v němž se ocitlo mnoho 

evropských států. Byla tak vytvořena pro vlastní potřebu států Bruselského paktu, aby 

členské státy byly schopny se společnou kooperací se vymezit proti zbytku světa, 

respektive Východní Evropě. Oficiální platnost Pařížských dohod stále trvá, avšak 

fakticky byly definice skutečností změněny v Deklaraci evropské identity v roce 1973. 

 

In suma  

K čemu informují -  ustanovení politicko-vojenského paktu států Západní Evropy 

Kdo je vytvořil - zakládající členové Bruselského paktu království Belgie, Francouzská  

  republika, Hrabství Lucemburska, království Nizozemska, Spojené  

  království Velké Británie a Severního Irska. Pařížské dohody byly  

  vytvořeny členy Bruselského paktu a dvěma novými členy, jimiž byla  

  Spolková republika Německo (SRN) a Italská republika.  

Pro koho jsou - pro potřeby členských států a členy jejich správy 

Období a podmínky jejich platnosti - Platnost Bruselského paktu trvala od 17. března  

  1948 až po 23. října 1954. Pařížské dohody mají platnost od 23. října  

  1954 do roku  1997. Podmínkami platnosti Bruselského paktu byla  

  vzájemná  kooperace a zabránění Německu v rozpoutání další války  

  v Evropě. Podmíkami Paříských dohod byla vzájemná kooperace (  

  k integraci Evropy) a zajištění bezpečnosti území členských států a jejich 

  politické stability.  

 

8.1.2 Slučovací smlouva 

Slučovací smlouva je v archivech Unie uvedena v originálním znění Merger Treaty. Byla 

podepsána 8. dubna 1965 zástupci následujících států: Belgie, Německo, Francie, Itálie, 

Lucembursko a Nizozemsko. Datum, kdy smlouva vešla v platnost, bylo 1. června 1967. 

Subjektem této smlouvy bylo ustanovení o administrativních funkcích a pravidlech 

sloučení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), Společenství pro atomovou 

energii (EUROATOM) a Evropského hospodářského společenství (EHS) do jedné 
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organizace s názvem Evropská společenství (ES). Jednalo se o ustanovení jedné 

samosprávy těchto tří organizací namísto tří samospráv. Důležitým prvkem je zavedení 

Sněmu Evropského společenství v první kapitole smlouvy. Hovoří o jednom Sněmu 

zastupující ES, namísto více Sněmů (pro každé společenství). Každý reprezentant Sněmu 

prezentuje jeden stát, žádný z členských států nemá majoritní postavení. Prezident Sněmu 

je volen na dobu šesti měsíců. Sněm se schází, když jej svolá kterýkoli člen, anebo 

prezident. Sněm ustanovuje své procedury a pravidla. Zároveň stanovuje platy, cestovné 

a penze členů Komise [Evropská Společenství 1967: 4-5]. Druhá kapitola dokumentu 

ustanovuje a definuje společnou Komisi Evropských Společenství. Tímto vzniklá Komise 

nahrazuje dřívější komise společenstev, sestává se z 9 členů, členové Komise musí být 

zodpovědní jen Komisi a ideám Evropských Společenství. Člen je volen do Komise na 4 

roky, ale může být v průběhu období výkonu své funkce odvolán nebo nahrazen.  

[ Evropská společenství 1967: 7-8 ].  

 

In suma  

K čemu informují -  sjednocení tří evropských organizací do jedné, Evropských   

   společenství,  zajištění pravidel procesu transformace, pravidla a  

   způsoby správy nové  organizace Evropských společenství 

Kdo je vytvořil - zakládající členové Bruselského paktu království Belgie, Francouzská  

  republika, Hrabství Lucemburska, království Nizozemska, Spojené  

  království Velké Británie a Severního Irska. Pařížské dohody byly  

  vytvořeny členy Bruselského paktu a dvěma novými členy, jimiž byla  

  Spolková republika Německo (SRN) a Italská republika.  

Pro koho jsou - pro potřeby politik členských států a členy správy Evropských   

  Společenství 

Období a podmínky jejich platnosti - platnost tohoto dokumentu trvala od 8. dubna 1965 

.   do 1. ledna 1993 kdy ustanovení této smlouvy byla zakomponována a  

  rozšířena ve Smlouvě o EU, jinak také Maastrichtské smlouvě. 
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8.1.3 Deklarace Evropské identity 

Deklarace Evropské identity je dokument vydaný 14. prosince 1973 v Kodani členskými 

státy Evropských Společenstev. Zde nazývají sami sebe jako Devítku a Evropská 

společenství jako Společenství. Dokument je stručný ve svém rozsahu, ale úplný ve svém 

obsahovém sdělení. Text se dělí na čtyři nerovnoměrné díly, z nich tři jsou nazvány jako 

kapitoly:  I. The Unity of the Nine Member Countries of the Community (Jednota Devítky), 

II. The European Identity in the World (Evropská identita ve světě), III. The Dynamic 

Nature of the Construction of the European identity (Dynamická podstata konstrukce 

evropské identity) [Evropská Společenství 1973: 1]. První kapitola popisuje společné 

hodnoty a ideu jednoty, které Devítka má. Druhá kapitola, nejdelší a nejobsáhlejší ze 

všech, vymezuje vztahy Devítky s ostatními zeměmi ve světě a zároveň uvádí motivace 

a důvody pro jejich stagnování či rozvoj. Třetí kapitola definuje podstatu, s níž je 

evropská identita konstruovaná právě Devítkou. Tento dokument přímo navazuje na 

podstatu Pařížských dohod a Římských smluv, Přestože v době vzniku byla nejnovější 

smlouvou smlouva Slučovací, tak na ni Deklarace nenavazovala. A to z toho důvodu, že 

podstatou smlouvy Slučovací bylo definování správních věcí, nikoliv obsahových, což je 

poněkud paradoxní, když si připomeneme existenci nejnovější smlouvy v té době - totiž 

smlouvy Slučovací.     

 

In suma: 

K čemu informují -  prohlášení devítky o její identitě jako evropské a definování evropské 

   identity skrze vlastní 

Kdo je vytvořil - ministři zahraničí Evropských společenství  

Pro koho jsou - primárně je deklarace určena pro světové aktéry - státy a organizace, ale 

  také členským státům Devítky a jejím občanům 

Období a podmínky jejich platnosti - platnost tohoto dokumentu začala platit od 14.  

  prosince 1973 a dosud je platná. Evropská identita, respektive identita  

  Evropské unie nebyla re - definována, přestože byla v roce 2004 snaha o  

  uvedení v platnost Smlouvy o ústavě pro Evropu, která měla nově  

  definovat identitu Evropské unie.  
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8.1.4 Maastrichtská smlouva 

Maastrichtská smlouva, v Unii známá jako Smlouva o ustanovení Evropské unie, byla 

vyhotovena 7. února 1992. V platnost byla uvedena 1. ledna 1993, po ratifikaci všemi 

členskými státy, jimiž byly: Belgické království, Království Dánska, Spolková republika 

Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská 

republika, Knížectví Lucemburska, Království Nizozemska, Republika Portugalska a 

Spojená království Velké Británie a Severního Irska. Smlouva se sestává z 8 kapitol a je 

k ní přiloženo 9 protokolů popisujících jednotlivé změny v politice (text protokolů není 

ve verzi 1997 uveden).  Hlavním účelem této Smlouvy bylo ustanovení změn 

v Evropském společenství do nového, koncentrovaného společenství – Unie, a mimo jiné 

samotné zavedení a použití pojmu Unie ve struktuře této organizace. Tato smlouva tak 

byla vyústěním snah o jednotný politický útvar na mapě Evropy.  

 

In suma: 

K čemu informují -  ustanovení Evropské unie, způsoby správy a organizace, vymezení  

   povahy budoucích politik 

Kdo je vytvořil - členské státy Evropských společenství, ratifikanti - ministři zahraničí  

  jednotlivých členských států  

Pro koho jsou - pro samotnou Unii a členy její správy, pro občany Unie, a pro kooperující 

   mezinárodní aktéry 

Období a podmínky jejich platnosti - tento dokument platil od 1. ledna 1993 do , kdy  

  některé koncepce politiky Unie byly změněny v rámci Amsterdamské  

  smlouvy, platnost této smlouvy skončila s úplností 1.ledna 2009, kdy vešla 

  v platnost smlouva Lisabonská. 
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8.1.5 Lisaboská smlouva 

Lisabonská smlouva vznikla v letech 2007 – 2009. Vypsána byla již 17. 12. 2007. Datum 

vstoupení smlouvy v platnost bylo 1. ledna 2009, a to po poslední ratifikaci smlouvy 

Českou republikou. V listopadu 2014 měla být podle této smlouvy zrušena přechodná 

opatření. Seznam podpisů smlouvy, jenž poskytli předsedové vlád a ministři zahraničí 

jednotlivých zemí, zahrnoval následující členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, 

Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, 

Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, 

Slovinsko, Slovensko, Rumunsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Velká Británie.  

 Cílem této smlouvy bylo posílit účinnost a demokratičnost legitimity Evropské 

unie a soudržnost její činnosti změnou Zakládající smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o 

Evropském společenství a Smlouvy o EUROATOM. Smlouva zásadním způsobem mění 

dosud platné smlouvy – Smlouvu o fungování Evropské unie a Smlouvu o ustanovení 

Evropské unie. V podstatě mění názvosloví používané v těchto smlouvách: nově se 

používá pojmů Evropská unie, nikoli Evropská Společenství a pojem evropská centrální 

měna se mění i v dokumentech Evropské unie na název Euro. Se změnou názvů některých 

institucí se mění i jejich funkce. Ve smlouvě jsou na jejím konci uvedena tabulková 

schémata, které články smluv se změnily na články jiné, případně byly vyřazeny ze znění 

Lisabonské smlouvy. 

 První část Lisabonské smlouvy se soustředí na změnu Smlouvy o ustanovení 

Evropské unie, zde jsou zmíněny pozměněné obsahy evropských politik tak, jak vyhovují 

nové koncepci. Vymezují se tu obecné oblasti zájmu Unie. Druhá část, zabývající se 

změnou Smlouvy o fungování Evropské unie, definuje institucionální změny a funkční 

změny v procesech politiky EU. Zatímco první dvě části definovaly, na jaké ustanovení 

se změnily články Smluv, následující část tvoří protokoly jednotlivých změn ve 

smlouvách. Protokoly jsou ve své podstatě zápisy z jednání o každé dílčí otázce, jíž 

jednotlivé změny nabízejí. K Lisabonské smlouvě se připisuje tzv. Protokol č. 2, který 

mění některé definice Smlouvy o ustanovení EUROATOM – tato organizace je totiž do 

jisté míry samostatnou, přestože s Unií úzce kooperuje.  
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In suma: 

K čemu informují -  změna znění Smlouvy o ustanovení Evropské unie a Smlouvy o  

  fungování Evropské unie, změna názvu   

Kdo je vytvořil - členské státy Evropské unie, ratifikanti smlouvy - ministři zahraničí  

  a předsedové vlád jednotlivých členských států  

Pro koho jsou - pro samotnou Unii a členy její správy, pro občany Unie, a pro kooperující 

   mezinárodní aktéry 

Období a podmínky jejich platnosti - platnost trvala od 1.ledna 2009 tato smlouva je stále 

   v platnosti, a to přes skutečnost, že v roce 2012 byla změněna 

   Smlouva o ustanovení Evropské unie, a Smlouva o fungování  

   Evropské unie, k nimž se Lisabonská smluv vyjadřuje. 

 

Zásadní poznatky explorace 

Smlouvy Evropské unie a jí předcházejících organizací na sebe navazují jako řetěz, každá 

další smlouva upravuje znění předcházející, ale výrazně nemění směr (politických) 

opatření. Významnou smlouvou byla smlouva Slučovací z roku 1967, jež sloučením 

organizací do jedné ustanovením jejich hlavních nástrojů Rady a Komise, které daly nové 

organizaci politický rozměr.  Synteze smluv politických a ekonomických byla naplněna 

v Maastrichtské smlouvě, která ustanovila Evropskou unii, a to jako nadnárodního aktéra 

se strukturací typickou pro státní zřízení. Tím bylo dosaženo takového státního formátu, 

který se bez jednotné vlastní identity neobejde. K evropské identitě anebo identitě 

Evropské unie se v největší šíři a intenzitě ze zkoumaných dokumentů, vyjadřuje již 

Deklarace Evropské identity z Kodaně 1973, vydaná Evropskými společenstvy, která ale 

navazuje na Pařížskou a Římské smlouvy. A také Lisabonská smlouva z roku 2009, jež 

sloučila do té doby všechny platné smlouvy do svého rámce. Zjednodušila tedy ústavně-

právní systém Unie. Frekvence vydání smluv se s čím dál složitější strukturací 

Evropských společenství a Evropské unie stupňovala.  
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8.2 Obsahová analýza 

Analýza dokumentů prostřednictvím obsahové analýzy vycházela z několika 

předpokladů. Prvním bylo, že pokud vznikla v procesu integrace nová forma evropské 

spolupráce, musela doložit svou povahu a identitu. Druhý předpoklad bylo, žePokud by 

taková nová forma měla mající v názvu slovo odvozené od slova Evropa, pak tato 

organizace musela doložit své vymezení evropské identity. Pokud by tedy dokládamusela 

použít slova, která s tím souvisí a označují. Z nutnosti manifestační povahy vymezení, 

pak muselo být použito přímého označení. 

 Podle zmíněných dispozic byly za indikátory o evropské identitě stanoveny 

následující - slovo „identity“ (identita), sousloví „european identity“ a indikátor 

„values/principle/principles“, současně pro Lisabonskou smlouvy byly použity 

ekvivalenty v českém jazyce, které byly následně detekovány v již 

zmíněných dokumentech Evropské unie a jí předchozích orgaanizací. Nejprve byla 

sledována četnost těchto indikátorů a následně byl zachycen kontext, ve kterém se 

jednotlivé případy vyskytovaly. Text je u  jednotlivých smluv strukturován, co možno 

nejlépe v krocích obsahové analýzy, a to proto, aby byla zaručená transparentnost a 

validita zkoumání.  

 Z povahy Evropské unie jako nadnárodní organizace se státní formou, a z povahy 

největšího aktéra, co se evropanství týče, bylo stanovena pracovní hypotéza. Její znění 

bylo „Konstrukce Evropské identity v dokumentech Evropské unie a jí předcházejících 

organizacích bude mít velký podíl zastoupení a sousloví Evropská identita bude ústředním 

pojmem této konstrukce“.    
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8.2.1 Bruselský pakt a Pařížské dohody 

V Bruselském paktu nebylo slovo „identity“ zmíněno, stejné pak platí pro sousloví 

„European identity“. Indikátor „values/principle/principles“ se objevil v celé Smlouvě 

dvakrát. 

 Indikátor „values/principle/principles“ se objevuje hned v preambuli dokumentu, 

k čemu jsou strany smlouvy rozhodnuty „posílit a chránit hodnoty demokracie, osobní 

svobody a politické svobody, konstitučních tradic a smyslu pro právo, které jsou jejich 

společným dědictvím“ 17 [WEU 1954: 4]. Nadále jsou „principles“ uvedeny v článku 3 o 

poučení občanů Unie „Vysoce postavené strany vytvoří společně každé úsilí k vedení 

svého lidu k lepšímu porozumnění hodnotám, jež formulovala základy jejich společné 

civilizace“ 18 [WEU 1954: 5]. 

 

8.2.2 Slučovací smlouva 

Ve Slučovací smlouvě se neobjevilo slovo „identity“ ani jednou. Rovněž sousloví 

„European identity“ tu také nebylo zmíněno. Zdá se to být paradoxem, neb tato smlouva 

sloučila dosavadní organizace do nové a  předpokládalo by se tak, že bude třeba definovat 

tuto novou organizaci. Z důvodu absence výskytu indikátorů, nelze u tohoto obsahovou 

analýzu dále provézt.  

 

 

 

8.2.3 Deklarace evropské identity 

Celkově se sousloví „European identity“ objevilo v dokumentu, zaměřenému přímo na 

téma Evropské identity, osmkrát. Slovo „identity“ se vyskytlo v dokumentu samostatně 

pouze jednou. Indikátor „values/principle/principles“ se vyskytl pouze v prvé kapitole 

dokumentu, celkově tedy jednou. 

 Deklarace Evropské identity obsahuje sousloví „European identity“ 

v následujícím rozdělení. Úvod se nejprve zmiňuje o tom, že se Devítka rozhodla k tvorbě 

                                                 
17 „to fortife and preserve the principles of democracy, personal freedom and political liberty, the 

constitutional traditions and the rule of law, which are their common heritage“ [WEU 1954: 4] 

 
18 „The High Contracting Parties will make every effort in common to lead their peoples towards a better 

understanding of the principles which form the basis of their common civilisation…“[WEU 1954: 5] 
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tohoto dokumentu „Devítka Evropských Společenstev se rozhodla, že nadešel čas 

k načrtnutí dokumentu Evropské identity“ 19 [Evropská Společenství 1973: 2]. V Úvodu 

dokumentu se spojení European identity nadále vyskytlo „Ony se rozhodly definovat 

Evropskou identitu s dynamickou podstatou Společenství“ 20 [Evropská Společenství 

1973: 2]. Potřetí se se sousloví vyskytlo v rámci nadpisu o tom, čeho se týká definování 

Evropské identity „Definování Evropské identity se týká“21 [Evropská Společenství 1973: 

2]. V prvé kapitole o jednotě zemí Evropských Společenstev, zde zvaných Devítka, se 

sousloví „European identity“ vyskytlo třikrát. Poprvé společně se slovem „principles“ 

„Sdílející stejné přístupy k životu založené na předurčení k budování společnosti, která 

měří potřeby individua, oni jsou předurčeni k obraně svých hodnot representativní 

demokracie, smyslu pro právo, sociální spravedlnosti - která je ultimativním cílem 

ekonomického pokroku - a respektování lidských práv. Všechny z těchto jsou základními 

prvky Evropské identity“ 22 [Evropská Společenství 1973: 2]. Poté se nalézá sousloví 

„European identity“ ještě dvakrát, poprvé v poznámce o úloze Pařížské a Římských smluv 

„ony vytvořily společný obchod, založený na zboží unie, a ustanovily intstituce, společné 

politiky a mechanismy pro spolupráci, Všechny tyto jsou prvkem Evropské identity“ 23 

[Evropská Společenství 1973: 2], a podruhé „a předurčeni k zastání díla v konstrukci 

spojené Evropy, všichni dávají Evropské identitě její originalitu a vlastní dynamiku“ 24 

[Evropská Společenství 1973: 2]. Nadále se objevilo jednou v názvu druhé kapitoly 

„Evropská identita ve vztahu ke světu“ 25 [Evropská společenství 1973: 3]. Poslední 

                                                 
19 „The Nine Member Countries of the European Communities have decided that the time has come to 

draw up a document on the European Identity“ [Evropská Společenství 1973: 2] 

 
20 „They have decided to define the European Identity with the dynamic nature of the Community in 

mind“ [Evropská Společenství 1973: 2] 

 
21 „Defining the European Identity involves“ [Evropská Společenství 1973: 2] 
22 „Sharing as they do the same attitudes to life, based on a determination to build a society which 

measures up to the needs of the individual, they are determined to defend the principles of representative 

democracy, of the rule of law, of social justice — which is the ultimate goal of economic progress — and 

of respect for human rights. All of these are fundamental elements of the European Identity“.  [Evropská 

společenství 1973: 2] 

 
23 „they have created a common market, based on a customs union, and have established institutions, 

common policies and machinery for co-operation. All these are an essential part of the European Identity“  

[Evropská Společenství 1973: 2] 

 
24 „…and the determination to take part in the construction of a United Europe, all give the European 

Identity its originality and its own dynamism [Evropská Společenství 1973: 2] 

 
25 „The European identity in relation to the World“ [Evropská Společenství 1973: 3] 
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kapitola nabízí jeden výskyt sousloví „european identity“ „Evropská identita se bude 

rozvíjet jako funkce dynamické konstruktce spojené Evropy“ 26 [Evropská Společenství 

1973: 4].  

 Samostatně je slovo identity psáno v třetí kapitole „Ve svých vnějších vztazích, 

Devítka navrhuje pokrokově přijmout definici své identity ve vztahu k dalším zemím nebo 

skupinám zemí“ 27  [Evropská Společenství 1973: 4].   

 

8.2.4 Maastrichtská smlouva  

Indikátor „European identity“ se v Maastrichtské smlouvě nevyskytuje. Indikátor 

„identity“ se v Maastrichtské smlouvě vyskytuje právě dvakrát. Indikátor „values/ 

principle/principles“ se vyskytuje v celé smlouvě desetkrát.  

 Slovo „identity“ se poprvé objevuje v článku 2 „k uvedení své identity na 

mezinárodní scéně, zvláště skrze implementaci společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky zahrnující progresivní rámování společné obranné politiky, která by měla vést ke 

společné obraně společně s opatřeními článku 17“ 28 [Evropská unie 1992: 8]. Dále 

v článku 6 ve 3. odstavci, kde je uvedeno v množném čísle „Unie by měla respektovat  

národní identity svých členských států“ 29 [Evropská unie 1992: 9].  

 Indikátor „values/principle/principles“ je poprvé uveden v 1. odstavci článku 6 a 

to hned dvakrát „Unie je založena na principech svobody, demokracie, respektování 

lidských práv a základních svobod, a smyslu pro právo, principech, které jsou společné 

členským státům“30 [Evropská unie 1992: 9].   Po třetí se vyskytuje v článku 7 o zasedání 

Rady „…může zaručit existenci seriózního a výrazného průlomu členským státem 

                                                 
26 „The European identity will evolve as a function of the dynamic construction of a United Europe“  

[Evropská Společenství 1973: 4] 

 
27 „In their external relations, the Nine propose progressively to undertake the definition of their identity 

in relation to other countries or groups of countries“ [Evropská Společenství 1973: 4] 
28 „to assert its identity on the international scene, in particular through the implemetation of common 

foreign and security policy including the progressive framing of a common defence policy, which might 

lead to a common defence with the provisions of article 17“ [Evropská unie 1992: 8]. 

 
29 „The Union shall respect the national identities of its Member States“ [Evropská unie 1992: 9]  

 
30 The Union is founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and 

fundamental freedoms, and the rule of law, principles which are common to the Member States“ 

[Evropská unie 1992: 9] 
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hodnotami zmíněnými v článku 6(1)“ 31 [Evropská unie 1992: 10]. Dále byl zjištěn 

indikátor v článku 11 a to hned dvakrát, pojednou v odstavci 1. o oblastech zahraniční 

politiky Unie „k ochraně společných hodnot, základních zájmů, nezávislosti a integrity 

konformity Unie s hodnotami Charty Spojených Národů “32 [Evropská unie 1992: 11], a 

podruhé v odstavci 3. „zajistit mír a posílit mezinárodní bezpečnost, v souladu 

s hodnotami Charty Spojených Národů“33 [Evropská unie 1992: 11]. Výskyt se opakuje 

ve článku 12 o způsobu jakým naplnit článek 11 „definování principů hlavních opatření 

pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku“ 34 [Evropská unie 1992: 12] a v článku 

13 „Evropská Rada by měla definovat principy opatření pro společnou zahraniční a 

bezpečnostní politiku“35 [Evropská unie 1992: 13]. Dále se vyskytlo slovo „principle“ 

v 2. odstavci článku 18 o předsednictví „ v jejich oblastech zájmů by mělo být vyjadření 

pozice Unie v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích “36 

[Evropská unie1992: 15]. Poté byl zmíněn indikátor až v článku 43(b) o podmínkách, za 

kterých mohou státy mezi sebou spolupracovat „respektovat principy řečených 

smlouvami a jednotného institucionálního rámce Unie“37 [Evropská unie 1992: 25]. 

Konečně naposled je slovo „principles“ nalezeno v článku 49 o přístupu nových států 

„Jakýkoli Evropský stát, kterrý respektuje principy článku 6(1) může usilovat stát se 

členem Unie“38 [Evropská unie 1992: 27].  

 

                                                 
31 „…may determine the existence of a serious and persistent breach by a Member State of principles 

mentioned in Article 6(1)…“ [Evropská unie 1992: 10]. 

 
32 „to safeguard the common values, fundamental interests, independence and integrity of Union 

conformity with the principles of the United Nations Charter“ [Evropská unie 1992: 11] 

 
33 to preserve peace and stregthen international security, in accordance with the principles of the United 

Nations Charter…“ [Evropská unie 1992: 11] 

 
34 defining the principles of the general guidelines for the common foreign and security policy“  

[Evropská unie 1992: 12] 

 
35 „The European Council shall define the principles of and guidelines for the common foreign and 

security policy…“ [Evropská unie 1992: 13] 

 
36 …in that capacity it shall in principle express the position of the Union in international organisations 

and international conferences“ [Evropská unie 1992: 15] 

 
37 „respects the principles of the said Treaties and the single institutional framework of the Union“  

[Evropská unie 1992: 25] 

 
38 „Any European State which respects the principles set out in Article 6(1) may apply to become a 

member of the Union“ [Evropská unie 1992: 27] 
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8.2.5 Lisabonská smlouva 

Výskyt hledaných indikátorů byl následující: sousloví „evropská identita“ nebylo 

v dokumentu detekováno, slovo „hodnota“ (hodnoty v množném čísle) se naléza ve verzi 

zápisu Lisabonské smlouvy českým jazykem právě sedmkrát. Slovo identita bylo 

objeveno pouze a jen jednou, a to v článku 3a v oblasti „Obecná ustanovení“.  

 Slovo „hodnoty“ se poprvé vyskytuje v preambuli „INSPIRUJÍCE se evropským 

kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty 

nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, svobody, a právního 

státu“ [Evropská unie 2009: 10].  Dále se slovo hodnoty objevuje v množném čísle právě 

dvakrát v článku 1a „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, 

demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetněpráv příslušníků 

menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se 

pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností 

žen a mužů“[Evropská unie 2009: 13]. Dále se slovo hodnoty vyskytlo dvakrát ve článku 

2 „Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ [Evropská unie 

2009: 13] a „Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a 

zájmy a přispívá k ochraně svých občanů [Evropská unie 2009: 13]. Dalším výskytem 

byla oblast článku 9 „Unie má institucionální rámec, jehož cílem je podporovat její 

hodnoty, sledovat její cíle, sloužit jejím zájmům, zájmům jejích občanů a zájmům 

členských států, jakož zajišťovat soudržnost, účinnost a kontinuitu jejích politik a 

činností“ [Evropská unie 2009: 18].  Zmínka o hodnotách se objevuje i v zaměření politik 

Unie v článku 10a  „chránit své hodnoty, základní zájmy, svou bezpečnost, nezávislost a 

celistvost;“ [Evropská unie 2009: 25]. Článek 16 zmiňuje hodnoty v souvislosti s činností 

členských států „Sbližováním činností zajišťují členské státy, že je Unie schopná 

prosazovat své zájmy a hodnoty na mezinárodní scéně.“ [Evropská unie 2009: 31] 

následně se objevuje slovo hodnoty až  v 1. článku Protokolu o službách obecného zájmu, 

kde jsou definovány hodnoty, jež mají sloužit obecnému zájmu „Společné hodnoty Unie 

ve vztahu ke službám obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 16 Smlouvy o 

fungování Evropské unie zahrnují zejména, zásadní úlohu a široké rozhodovací 

pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánůpři poskytování, pořizování a 

organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe 

odpovídaly potřebám uživatelů; rozmanitost různých služeb obecného hospodářského 

zájmu a rozdíly mezi potřebami a preferencemi uživatelů, které mohou vzniknout v 

důsledku rozdílné zeměpisné, sociální nebo kulturní situace; 
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vysokou úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podporu 

univerzálního přístupu a práv uživatelů“ [Evropská unie 2009: 167]. 

 Slovo identita se pak vyskytuje jednou v článku 3a „Unie ctí rovnost členských 

států před Smlouvami a jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních 

politických a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy“ [Evropská 

unie 2009: 14].  

 

8.2.6 Reflexe definovaných hodnot 

V Bruselském paktu se objevily tyto hodnoty: demokracie, osobní svobody a politické 

svobody, konstitučních tradic a smyslu pro právo. Evropská Společenství jako své 

hodnoty a principy v Deklaraci Evropské identity uvádí: representativní demokracii, 

smyslu pro právo, sociální spravedlnost - která je ultimativním cílem ekonomického 

pokroku - a respektování lidských práv. Zatímco v Maastrichtské smlouvě byly 

definovány tyto: svobody, demokracie, respektování lidských práv a základních svobod, 

a smyslu pro právo. Posledním dokumentem, kde byly definovány hodnoty evropské 

identity z pohledu Unie, byla Lisabonská smlouva následujícími hodnotami: lidské 

důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, 

včetně práv příslušníků menšin. Společnými hodnotami jsou podle smluv: demokracie, 

smysl pro právo, sociální spravedlnost, rovnost, právní stá, dodržování a respektování 

lidských práv, lidská důstojnost. 

 

8.2.7 Implikace provedené analýzy 

Indikátor „principle/principles/values“ byl zmiňován s chronologickou postupností stále 

více frekventovaně a vícekrát nežli indikátor „identity“ nebo „European identity“. To by 

naznačovalo, že na jedné straně vyvstala potřeba zmínit identitu Evropské unie a jí 

předcházejících organizací, na straně druhé charakteristiku organizace konstruovali 

pomocí definic společných hodnot, než prohlášením „kdo my jsme“. Nicméně pro stále 

se rozvíjející a rozšiřující společenství je patrná snaha o sebe-charakteristiku. I když 

s rozšiřujícím se územím a komplexností organizace, by mohlo být obtížné pro Evropskou 

unii se k vlastní „identitě“ či „Evropské identitě“ vyjádřit.  
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 Společné „hodnoty“, které by podle Unie měly být chráněny a prosazovány při 

veškerém jednání, byly za účelem zapamatování v dokumentech zmiňovány pokaždé. Ve 

většině případů, ale pouze jako odkazy, jmenovitě byly zmíněny jen v preambulích Smluv 

a dokumentů.  Indikátor „identity“ se objevoval v kontextu suverenity národních 

(členských) států, a v kontextu identity Evropské Unie a jí předcházejících organizací. 

Pokud se hovořilo o identitě Evropské unie, tak v souvilosti se zahraniční politikou anebo 

s obecným ustanovením smluv. Sousloví „European identity“ se objevilo pouze 

v dokumentu Deklarace a v žádném jiném dokumentu nebylo použito. Z toho by se dalo 

usuzovat, že Evropská Unie nepotřebovala jinak rozvádět evropskou identitu a vystačila 

si charakteristikou danou definovanými hodnotami.  

 Pokud se zaměříme na pracovní hypotézu, pak nebyla potvrzena, neb sousloví 

„European identity“ se v dokumentech téměř neobjevilo, v čemž tvoří výjimku Deklarace 

Evropské identity. A nad to tématice Evropské identity se věnují v zasloužené míře až 

poslední tři z analyzovaných dokumentů. 

 

8.2.8 Věcné implikace Evropské identity 

Evropská identita je zavedený pojem a to ES v Deklaraci Evropské identity. Evropská 

identita je podle tohoto dokumentu přímo spjata s ES a ES vyjadřují Evropskou identitu. 

Tím bylo ustanoveno rovnítko mezi Evropskou identitou a identitou ES a jejích nástupců. 

Tento pojem je silně provázán se zahraniční a bezpečnostní politikou, a jako takový má 

procesuální povahu. Na základě toho lze konstatovat, že slouží k vymezení EU vůči 

ostatním světovým oblastem, funkce je tedy rozlišovací (na my a oni), než sebenaplňující 

(já jsem ten, kdo…). Čili vymezení je negativistické než pozitivistické. EU a jí 

předcházející organizace nesmějí omezovat suverénní identitu národních států, které jsou 

členy. Zároveň však klade podmínku, že jsou přijaty do organizace pouze ty státy, jež 

souhlasí s hodnotami EU. Z toho plyne, že nové státy tedy nepřispívají, neobohacují svým 

naturelem toto společenství, ale naopak se mu podřizují. Tím jaksi mizí kolektivní 

podstata této identity. Evropská unie výslovně uvádí, že hodnoty, na kterých společenství 

stojí, jsou z velké části shodné s hodnotami Charty Organizace Spojených Národů. Tím 

se dokazuje vliv OSN na EU, a zároveň se dokazuje, že hodnoty, které EU a jí přecházející 

organizace označují za své, nejsou stoprocentně Evropsky autentické, přestože EU sebe 

považuje za Evropského představitele a svou identitu shoduje s Evropskou identitou (jak 

bylo doloženo výše) . 
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9 Úvaha druhá 

Tato část sice kompletuje dílčí závěry jednotlivých partů práce, avšak zároveň je 

podrobuje reflexi poznaného a rozvíjí úvahu nad interpretací poznatků.  

  

 Snaha o jednotnou Evropu vycházela z plynule navazujících předešlých pokusů. 

Teprve až Druhá světová válka byla dostatečným impulsem ke společným krokům. 

Z procesu integrace plyne, že byla realizována jen jedna z historicky daných možností a 

jedna z možných variant.  Politicky-vojenský kontext (WEU), byly silně napojen na OSN 

a NATO. Hospodářský kontext (ESUO, EHS, EUROATOM, ES) vyústil v státní útvar 

v Evropskou unii, jehož státy byly stále napojeny na NATO a OSN.  Tyto dva procesy 

evropské integrace byly oficiálně spojeny až v roce 1997, ale v roce 2010 byla WEU 

zrušena, neboť neměla smyslu, když státy v ní figurující byly jak členy EU, tak OSN a 

NATO. Vznik Evropské unie se datuje k 1993, tedy rozvoj Evropské unie začal gradovat 

až po relativním politickém sjednocení Východní a Západní Evropy, lze tedy konstatovat, 

že územní rozvoj Evropské Unie probíhal ze Západu na Východ Evropy. Tento proces 

byl mnohem rychlejší nežli změny, na základě kterých se nové státy mohly k Evropské 

unii přidat. Zaroveň pro organizaci Evropské unie znamenal tak rapidní růst velké zásahy 

i do vnitřně-správních věcí, ovšem za možnost ovlivnění dění v mnoha státech, jež se 

přidali. Eurozóna nepokryla celou unii a od roku 2010 prochází potížemi.    

  

 Smlouvy Evropské unie a jí předcházejících organizací na sebe navazují jako 

řetěz, každá další smlouva upravuje znění předcházející, ale výrazně nemění směr 

(politických) opatření. Významnou smlouvou byla smlouva Slučovací z roku 1967, jež 

sloučením organizací do jedné ustanovením jejich hlavních nástrojů Rady a Komise, které 

daly nové organizaci politický rozměr.  Syntéze smluv politických a ekonomických byla 

naplněna v Maastrichtské smlouvě, která ustanovila Evropskou unii, a to jako 

nadnárodního aktéra se strukturací typickou pro státní zřízení. Tím bylo dosaženo 

takového státního formátu, který se bez jednotné vlastní identity neobejde. K evropské 

identitě anebo identitě Evropské unie se v největší šíři a intenzitě ze zkoumaných 

dokumentů, vyjadřuje již Deklarace Evropské identity z Kodaně 1973, vydaná 

Evropskými společenstvy, která ale navazuje na Pařížskou a Římské smlouvy. A také 

Lisabonská smlouva z roku 2009, jež sloučila do té doby všechny platné smlouvy do 
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svého rámce. Zjednodušila tedy ústavně-právní systém Unie. Frekvence vydání smluv se 

s čím dál složitější strukturací Evropských společenství a Evropské unie stupňovala.  

 

Výskyt indikátoru „principle/principles/values“ byl zmiňován vícekrát nežli indikátor 

„identity“ nebo „European identity“, a s chronologickým postupem se objevoval stále 

více. To by ukazovalo, že sice vyvstala potřeba Unie zmínit identitu, ale současně 

charakteristickou identitu organizace konstruovali definicemi společných hodnot, než 

prohlášením „kdo my jsme“. Pro dále rozvíjející a rozšiřující společenství je zřejmé úsilí 

o sebecharakteristiku, avšak s rozšiřujícím se územím, zahrnující stále více národů, a 

komplexností organizace, je pro Evropskou unii roste obtížnost se k „identitě“ či 

„Evropské identitě“ vyjádřit. Společné „hodnoty“, jež by podle Unie měly být chráněny 

a prosazovány při každém jednání, byly za účelem zapamatování v dokumentech 

zmiňovány vždy. Ve většině případů, ale pouze jako odkazy, jmenovitě byly zmíněny jen 

v preambulích Smluv a dokumentů. Těmito společnými hodnotami jsou: demokracie, 

smysl pro právo, sociální spravedlnost, rovnost, právní stá, dodržování a respektování 

lidských práv, lidská důstojnost. 

 Indikátor „identity“ se objevoval v kontextu suverenity národních (členských) 

států, a v kontextu identity Evropské Unie a jí předcházejících organizací. Pokud se 

hovořilo o identitě EU, pak v souvilosti se zahraniční politikou anebo s obecnými 

ustanoveními. Sousloví „European identity“ bylo zachyceno jen v Deklaraci Evropské 

identity. Z toho by se dalo usuzovat, že Evropská Unie nepotřebovala jinak rozvádět 

Evropskou identitu a vystačila si charakteristikou danou definovanými hodnotami. 

Evropská identita jako pojem stanovený dle této deklarace je přímo součástí ES a ES 

vyjadřují evropskou identitu. Tímto byla stanovena rovnost mezi Evropskou identitou a 

identitou ES (EU). Pojem je silně provázán se zahraniční a bezpečnostní politikou, a jako 

takový má procesuální povahu. V souladu s tím lze stanovit, že evropská identita slouží 

Unii k vymezení vůči ostatním světovým oblastem, funkce pojmu je hlavně rozlišovací 

(na my a oni), nežli sebenaplňující (já jsem ten, kdo…). Tedy vymezení je negativistické 

než pozitivistické. EU nesmí omezovat suveréní identitu národních států, které jsou členy, 

zároveň si klade podmínku, že jsou k Unii přijaty pouze státy, jež souhlasí s hodnotami 

EU. Z toho plyne, že nové státy tedy nerozvíjí a neobohacují toto společenství, ale naopak 

se mu podřizují. Takto svým způsobem mizí kolektivní podstata této identity. Evropská 

unie výslovně uvádí, že hodnoty, které jsou podstatou EU, jsou z velké části shodné 

s hodnotami Charty Spojených Národů. To dokazuje vliv OSN na EU, a zároveň, že 
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hodnoty, které EU označuje za své, nejsou zcela evropsky autentické, přestože EU sebe 

považuje za evropského představitele a svou identitu shoduje s evropskou identitou. 

 

Konstrukce evropské identity je v dokumentech Evropské unie zajištěna zavedením 

pojmu skrze Deklaraci evropské identity. Tedy Evropskou identitu tvoří jako zcela nový 

pojem související s ES a Evropskou unií, nehledajíce v minulosti ale tvoříce pro 

budoucnost. Zároveň ta ale především charakteristickými hodnotami, jimiž jsou 

demokracie, smysl pro právo, sociální spravedlnost, rovnost, právní stá, dodržování a 

respektování lidských práv, lidská důstojnost. Tyto hodnoty čerpají z velké části z hodnot 

Charty OSN, což činí povahu konstrukce jako zbudovanou na poli mezinárodní politiky, 

tudíž shora a z vnější. Zaručuje se tak nekonfliktnost evropských hodnot, ale menší 

autenticita evropské identity. Je znát, že tyto hodnoty jsou velmi ovlivněny procesem 

integrace, což je způsobeno i tím, že dokumenty, v kterých jsou zmiňovány, mají ústavní 

charakter a celý proces integrace v podstatě zachycují. Jak se obával Smith [Smith 1992: 

55], že by se Evropská unie definovala exkluzivně vůči ostatním světovým aktérům, pak 

taková obava je zbytečná. Že slabinou konstrukce je právě to, že je založena z velké části 

na hodnotách, to ostatně zmiňuje i Hollmanová ve své práci „že Evropská identita nemůže 

být založená pouze na stejných hodnotách a přístupech, zvláště pro politickou Evropskou 

identitu skutečné Evropské politické komunity, musí být ustanoveny Evropany evropská 

občanská společnost a jedna společná veřejná aréna Evropské politiky“ [Hollmann 

2008]. Výzkum Nexus… tvrdí, že na evropské identitě je znát, že byla vytvořena 

v kontextu mnoha pohledů na svět a kontextu multinárodním [Guasti, Hronešová, 

Mansfaldová 2011: 77 ], to v rozporu se zjištěními této práce není, ale z pohledu 

zkoumaného lze odvodit, že diversita kontextu přispěla spíše k omezené autenticitě. 

Potřeba této konstrukce Evropské identity je zjevná, ale vzhledem k tomu, že naposled 

byla Evropská identita definována v roce 1973 a že v roce 2005 byl odmítnuta Smlouva 

o ústavě pro Evropu, tento koncept stagnuje. V souvislosti s tím, je nárok většiny 

výzkumů [Muller: Guasti, Hronešová, Mansfeldová: Hollmann: ], aby vznikla evropská 

občanská společnost, pro kterou by koncept byl aktuálním tématem, a která by vdechla 

konceptu Evropské identity potřebnou dynamiku, dobrou koncepcí rozvoje konstrukce 

Evropské identity.  
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ZÁVĚR 

Zodpovězení výzkumné otázky - V jaké povaze konstruuje Evropská unie evropskou 

identitu ve svých dokumentech? - jedním slovem není snadné. To dokládá i souhrnný 

výsledek obsahové analýzy, kdy sousloví „European identity“ se v dokumentech téměř 

neobjevilo, v čemž tvoří výjimku Deklarace Evropské identity. A nad to tématice 

Evropské identity se věnují v zasloužené míře až poslední tři z analyzovaných 

dokumentů. Evropská identita je dle zjištěného konstruována v dokumentech evropské 

unie jako nový koncept, který stanovuje rovnítko mezi identitou EU a Evropskou 

identitou, a má politický odstín, což je dáno účelem sloužit Unii především na 

mezinárodní scéně v mezinárodní politice. Kulturní potenciál, je zde nevyužit. Zároveň 

povaha, v jaké je evropská identita konstruována v dokumentech, zůstává stabilní, neb je 

stanoveno, že příchozí státy musí přijmout identitu a hodnoty unie tak jak jsou. To je 

takový zase nástin totalitní dominance.  Pokud by se mělo shrnout jednou větou, jaká je 

povaha konstrukce Evropské identity v dokumentech Evropské unie, pak by to byla 

následující. Evropská identita je v dokumentech jednostranně konstruována 

s konstruktivistickým přístupem Unie v povaze mezinárodně politického striktně 

neměnného konceptu přímo vázaného na proces evropské integrace. S důrazem na slova 

striktně neměnného, lze povahu konstrukce označit jako sociální inženýrství. 

 Vědom si toho, že nebyly zkoumány všechny způsoby, jimiž Unie konstruuje 

Evropskou identitu, platí závěr pouze pro povahu konstrukce v dokumentech. Pro další 

zkoumání by bylo vhodné se zaměřit například na úlohu evropské symboliky jako 

sjednocujících prvků v konstrukci evropské identity. Zdaleka největší potenciál dalšího 

výzkumu je v šetřeních Eurobarometer. V nich se Unie ptá občanů na jejich postoj 

k pojmu Evropské identity, tedy by se dal zkoumat způsob kladení otázek. A z odpovědí 

pak internalizace Evropské identity občany Unie.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

42 

  

POUŽITÁ LITERATURA 

 

BARŠA P. Konstruktivismus a politika identity Praha: FF UK, 2006 s. 21-35  

 

BAYLEY, Paul a Geoffrey WILLIAMS. European identity: what the media say. New 

York: Oxford University Press, 2012, xvi, 320 p. ISBN 978-019-9602-308 

 

BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. 1. vyd. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1. 

 

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ. Declaration on European Identity. Bulletin of the 

European Communities. December 1973, No 12. Luxembourg: Office for official 

publications of the European Communities, 1973, 118-122 p.  

 

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ. Slučovací smlouva. Official Journal of European 

Communities, No.152, 1967, 41 p.  

 

EVROPSKÁ UNIE. Lisbon of Treaty. Lisabon, Official Journal of the European Union, 

2007, 283 p.  

 

EVROPSKÁ UNIE. Maastrichtská smlouva. Maastricht, Official Journal of the 

European, Union, 1992, 28 p. 

 

GUASTI P., HRONEŠOVÁ J., MANSFELDOVÁ Z., The Nexus between democracy, 

collective identity formation, and EU enlargement. 1st ed. Prague: Institute of 

Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011, 193 s.  

ISBN 978-80-7330-198-9. 

 

HOLLMANN L., European Identity Conditions for a European Political Identity.   

Blekinge Institute of Technology,  Blekinge, 2009, 58 p. 

 

HORČIČKA, Václav a Martin KOVÁŘ. Dějiny evropské integrace II.  Vyd. 1. V Praze: 

Triton, 2006, 159 s. Dějiny do kapsy, 23. ISBN 80-7254-741-0. 



   

 

43 

  

KATRIAK, Martin. Metódy a techniky sociologického výskumu. 1. vyd. Bratislava: 

Veda, 1975, 267 s. ISBN 71-073-75 

 

MASLOWSKI, Nicolas a Jiří ŠUBRT. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám.  

Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 319 s. ISBN 978-80-246-2689-5. 

 

MÜLLER, Karel. Evropa a občanská společnost: projekt evropské identity. Vyd. 1. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 238 s. Sociologické aktuality. 

ISBN 978-80-86429-84-7. 

 

OSN Vše o OSN: historie, struktura, financování. V Praze: Informační centrum OSN, 

2014, 15 s. ISBN 978-80-86348-18-6. 

 

PAN-EVROPA, http://www.panevropa.cz/?cat=10, aktualizováno: leden 2010, citováno 

2.7.2015 

 

PEŠEK J. Jednota evropské kultury: Evropská identity před rozšířením roku 2004 a po 

něm Praha: FSV UK, 2008, 20 s. ISSN 1801-5999   

 

SMITH D. ANTHONY National Identity and the Idea of European Unity. International 

Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 68, No. 1 (Jan., 1992), pp. 

55-76  

 

SUREYNEK, A. Základy sociologického výzkumu. 1.vyd. Praha: Management Press, 

2001, 160 s. ISBN 80-726-1038-4.  

 

TODOROV T., BRACHER R. European identity. South Central Review Volume 25, 

No. 3, Fall 2008, 13 p.  

 

VOGT, JULIE ANNA  From policy to identity: regions at the heart of the European 

project. PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE). 

2012 

 

http://www.panevropa.cz/?cat=10


   

 

44 

  

ZÁPADNÍ EVROPSKÁ UNIE. Text of Modified Brussels Treaty (Paris, 23 October 

1954). Western European Union,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

45 

  

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Seznam dokumentů Evropské Unie (seznam) 

Příloha č. 2: Frekvenční tabulka indikátorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

46 

  

Přílohy 
 

 

Příloha č. 1: Seznam dokumentů Evropské unie 

 

 

Název                        Organizace    Počet států  Místo    Doba 

 

Bruselský pakt, Pařížské dohody   Bruselský pakt,        5,  Brusel,   1948, 

            Západní Evropská Unie    7  Paříž    1954 

 

Slučovací smlouva          Evropská Společenství    6  Brusel    1967   

 

Deklarace Evropské identity         Evropská Společenství    9  Kodaň      1973 

 

Maastrichtská smlouva         Evropská Unie   12  Maastricht   1993 

 

Lisabonská smlouva          Evropská Unie   27  Lisabon   2009 
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Příloha č. 2: Frekvenční tabulka indikátorů 

 

 "identity" "principle/principles/values" 

"European 

identity" 

Bruselský pakt 0 2 0 

Slučovací smlouva 0 0 0 

Deklarace evropské 

identity 1 1 8 

Maastrichtská smlouva 2 10 0 

Lisabonská smlouva 1 7 0 

 

 

 

 


