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Abstrakt
Diplomová práca sa zaoberá kultúrnou politikou Kataru a otázkou národnej identity.
Hlavným cieľom bola analýza katarskej zahraničnej kultúrnej politiky a identifikácia jej
základných pilierov, ktoré majú svetovej verejnosti pomôcť vytvoriť si predstavu o Katare,
jeho kultúre a hodnotách.
Teoretické východisko pre analýzu zahraničnej katarskej kultúrnej politiky
predstavovali teórie verejnej diplomacie, kultúrnej diplomacie a nation brandingu, ktoré
definujú praktické prínosy zahraničnej kultúrnej prezentácie pre štát. Teórie verejnej a
kultúrnej diplomacie a nation brandingu takisto vymedzujú zásady úspešnej zahraničnej
prezentácie, zdôrazňujú rovnocennú rolu vládnych a nevládnych aktérov v tomto procese a
popisujú nástroje, ktoré najefektívnejšie pôsobia na cudzie publikum.
Na všeobecnú časť diplomovej práce naväzuje vlastná analýza katarskej verejnej a
kultúrnej diplomacie, ktorá začína opisom pilotných projektov kultúrnej diplomacie ako sú
televízna stanica al-Džazíra alebo otvorenie veľkého vzdelávacieho areálu Eduation City.
Následne si text všíma novej etapy katarskej kultúrnej politiky, ktorá je už podrobne
koncepčne definovaná v národných rozvojových projektoch. Nakoľko sa práca zaoberá
zahraničnou kultúrnou politikou Kataru, nemôže opomenúť reakcie svetových médií,
medzinárodných organizácií a arabských krajín na jeho aktivity.
Záver diplomovej práce zhŕňa výstupy jednotlivých kapitol a prekladá celkové
zhodnotenie katarských zahraničných kultúrnych aktivít, na základe ktorého je definovaná
národná identita Katarčana tak, ako ju má vnímať svetová verejnosť.

Abstract
This thesis deals with Qatar's cultural policy and question of national identity. The
main goal of the thesis was to analysis Qatar's foreign cultural policy and to identify its main
pillars. These pillars aim to help the foreign public to build their imagination of Qatar, its
culture and values.
The theoretical framework of the thesis goes back to theories of public diplomacy,
cultural diplomacy and nation branding. These theories define benefits of foreign cultural
presentation for state and specify conditions of successful presentation. Beside that they also
describe role of state and non-state actors in the process of foreign presentation and point out
the most effective tools towards foreign public.
The theoretical background is followed by an analysis of Qatar's public and cultural
diplomacy. The analysis starts with Qatar's initial projects which include the foundation of
satellite channel network al-Jazeera and opening of big education campus in Doha Education
City. Further chapters concentrate on new cultural policy as it is defined by national
development projects. Since the main topic of the thesis is Qatar's foreign cultural policy the
text includes also reactions of international media, organizations and other states to Qatar's
activities.
The conclusion of the thesis summarizes ideas of each chapter and offer a general
overview of Qatar's foreign cultural activities. Based on them the thesis draws a picture of the
national identity of a Qatari as it is supposed to be defined by the global public.

Predhovor
Inšpiráciou pre vznik tejto diplomovej práce bol študijný pobyt autorky v Katare
(august 2014 - jún 2015). Behom mesiacov strávených v hlavnom meste Dauha ju ani tak
nezaujal všadeprítomný stavebný ruch a bohatá ekonomika, ale jej pozornosť pritiahli
veľkolepé kultúrne projekty na výstavbu múzeí (napr. výstavba nového katarského
Národného múzea), množstvo konferencií a výstav (napr. knižný veľtrh) usporiadaných za
účasti hostí z celého sveta či početné univerzitné programy určené pre zahraničných študentov
(napr. v podstate bezplatný ročný kurz arabského jazyka, ktorého sa zúčastnila). Všetkými
kultúrnymi aktivitami prestupovala snaha prezentovať národnú katarskú identitu a neustále
zdôrazňovať výnimočné svetové a regionálne postavenie Kataru. Príjmy z ropy neboli nikdy
prezentované ako súčasť Kataru, boli chápané len ako prostriedok umožňujúci vyšší životný
štandard a kultúrne alebo ekonomické zveľaďovanie krajiny.
Na základe tejto skúsenosti si autorka vybrala ako tému diplomovej práce opis
katarskej kultúrnej politiky, ktorá je cielená predovšetkým na zahraničné publikum a
oboznamuje ho s katarskými hodnotami, kultúrou a históriou. Tieto aktivity nie sú
prvoplánové, ale prevádzané podľa jasne definovaných štátnych priorít a sledujú konkrétne
ciele. Reflektujú geografickú polohu Kataru, jeho veľkosť a kultúrne tradície. Inými slovami,
autorka sa pri písaní zaujímala, čo katarská vláda robí preto, aby sa pojem „Katar“ presadil na
medzinárodnom poli a bol vnímaný ako výraz pre krajinu, ktorou jedinou charakteristikou nie
je bohatstvo ropné, ale i bohatstvo kultúrne odlišujúce sa od svojich susedov a nesúce svetové
unikátnosti.
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1. Úvod
Katar je rozlohou neveľký emirát nachádzajúci sa na výbežku južného pobrežia
Perzského zálivu. Napriek faktu, že na mape ho je ľahké prehliadnuť, pre súčasný energetický
priemysel je tento malý emirát absolútne nepostrádateľný. Výnimočné postavenie Kataru
skutočne pramení vo vlastníctve tretích najväčších podpovrchových zásob zemného plynu na
svete a moci nad jedným z najväčších svetových ropných ložísk. Rozprávkovo bohaté príjmy
plynúce z predaja týchto nerastných surovín urobili z Kataru, kedysi chudobného emirátu
sužovaného extrémnou klímou, krajinu s najvyšším hrubým domácim produktom na
obyvateľa na svete.1
Čierne zlato za posledné desaťročia premenilo nielen Katar, ale i jeho ostatných
arabských susedov v Perzskom zálive, na ekonomicky veľmi príťažlivú oblasť, do ktorej sa za
prácou ročne sťahujú tisíce zahraničných robotníkov, podnikateľov, investorov a developerov.
V priebehu ani nie storočia sa z pôvodne obchodných centier lokálneho významu a
rybárskych osád stali niekoľkomiliónové mestá, ktoré lákajú západných turistov drahými
hotelmi, luxusnými obchodnými centrami či netradičnými zážitkami v púšti ako napr.
lyžovanie či adrenalínový akvapark.
Avšak ekonomická prosperita krajiny nie je sama o sebe hodnotou, na ktorej sa dá
vybudovať stabilná vyjednávacia pozícia na medzinárodnej scéne. Túto skutočnosť dávajú
bohatým arabských monarchiám Perzského zálivu pravidelne pociťovať tzv. tradičné arabské
štáty2, ktoré obviňujú ropné monarchie z propagácie kapitalizmu, konzumu, nekultúrnosti či
západného spôsobu života.3 Obvinenia sú často sprevádzané stereotypnými predstavami o
tamojšej spoločnosti, ktorej prototypom sa stal tučný Arab oblečený v tradičnej dlhej bielej
tunike, obklopený manželkami a slúžiaci záujmom svetových mocností. Netreba už ani
dodávať, že takýto prototyp Kuvajťana, Bahrajnčana, Emirátčana či Katarčana nie je práve
stelesneným cnostných arabských vlastností.
Pre zlepšenie povesti a posilnenie svojho postavenia na medzinárodnej scéne vyvíjajú v
1 Country Comparison – GDP per Capita [online]. Central Intelligence Agency [cit. 11.5.2016]. Dostupné z:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html.
2 Tradičné arabské krajiny – pomerne vágne označenie, ktoré sa užíva v novinárskom slovníku ako kontrast k
arabským krajinám Perzského zálivu, ktoré získali nezávislosť až v 70. rokoch minulého storočia. K
„novým“ arabským krajinám patria Kuvajt, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty.
3 Napr. v knihe o modernej arabskej kultúre je Dubaj opísaný ako utopistické a kapitalistické mesto
financované Západom. RABBAT, Nasser. Architecture. In: DWIGHT, F. Reynolds (ed.). The Cambridge
Companion to Modern Arab Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. S. 209-224.
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posledných desaťročiach ropné monarchie Perzského zálivu veľké úsilie. V súčasnom svete
nemusí takéto vylepšovanie obrazu krajiny prebiehať iba na oficiálnej diplomatickej úrovni a
jeho nositeľmi už nie sú výlučne oficiálni vyslanci štátu. Naopak, štátna i súkromná sféra
využíva v oblasti medzinárodných vzťahov čoraz častejšie prostriedky verejnej a kultúrnej
diplomacie, ktoré majú schopnosť vytvoriť pozitívne vnímanie krajiny u cieľového publika
alebo upraviť prevládajúci mylný názor. Verejná diplomacia krajín, v ktorej je zahrnutá i
kultúrna diplomacia, zameriava svoju činnosť na vybraté zahraničné publikum a v prípade, že
je úspešná, tak posilňuje postavenie štátu na medzinárodnej scéne po stránke politickej i
ekonomickej.
Dôležitým pojmom súvisiacim s prezentáciou krajiny v zahraničí je tzv. branding.
Tento pôvodne marketingový pojem si našiel svoje miesto i v politologickom slovníku, kde je
za tvorbu dobrého obrazu krajiny, teda jej značky, v zahraničí zodpovedný predovšetkým štát.
Vytvorená značka by mala predkladať taký obraz krajiny, ktorý odráža národnú identitu a
stotožnia sa s ňou štátny i neštátni aktéri majúci politické, obchodné alebo kultúrne styky so
zahraničím. Ako príklad úspešného brandingu z oblasti Perzského zálivu môže byť uvedená
značka Dubaj, dnes už takmer synonymum luxusného turizmu a obchodu.
V prvej časti predkladanej diplomovej práce autorka oboznámi čitateľa s pojmami
verejná diplomacia, kultúrna diplomacia a nation branding, ktoré sú nevyhnutné pre teoretický
rámec práce.

Tieto teoretické koncepty zaoberajúce sa prezentáciou kultúry zahraničnému

publiku predstavia čitateľovi hlavné motívy zahraničnej kultúrnej politiky, jej nástroje,
požadované výstupy a dopady.
Ďalšia časť práce sa zaoberá už konkrétne katarskou verejnou a kultúrnou
diplomaciou. Nakoľko autorka si je plne vedomá skutočnosti, že čitateľ nemusí byť
oboznámený s dôležitými geografickými, historickými a spoločenskými charakteristikami
Perzského zálivu a Kataru, druhá kapitola diplomovej práce najprv uvedie čitateľa do
všeobecnej problematiky vybraného regiónu, aby si mohol neskoršie informácie ľahšie
zasadiť do správneho kontextu. Následne kapitola predstaví špecifiká katarskej diplomacie
vzhľadom na jeho veľkosť a polohu. Zvyšné časti sú potom už výlučne venované katarskej
verejnej a kultúrnej diplomacie a ich kľúčovým nástrojom. Nakoľko sa práca venuje
katarským kultúrnym aktivitám, ktoré sú určené pre zahraničné publikum, tak posledná
kapitola reflektuje zahraničné ohlasy na katarskú kultúrnu diplomaciu.
Pre názornú ilustráciu fungovania katarskej kultúrnej politiky zaradila autorka do
10

práce i kapitolu, ktorá detailnejšie popisuje dve časti zahraničnej prezentácie krajiny. Tou
prvou sú samozrejme kultúrne aktivity a tou druhou, možno trochu prekvapivo, je šport. Obe
tieto aktivity spadajú v Katare pod spoločné ministerstvo a zasahujú domáce i zahraničné
publikum. Autorka ich vybrala ešte kvôli jednému spoločnému menovateľovi, ktorým je
európske publikum. S katarskými športovými aktivitami je oboznámený futbalový fanúšik,
umelecké kruhy zase poznajú katarské zberateľské nadšenie a múzeá.
V závere diplomová práca zhodnotí katarské kultúrne aktivity smerujúce do zahraničia
a ohodnotí ich úspešnosť. Rovnako sa pokúsi z jednotlivých uvedených aktivít poskladať
obraz Kataru a definovať tak prezentovanú katarskú jedinečnosť a národnú identitu.
Na tomto mieste je nevyhnutné zdôrazniť, že diplomová práca neobsahuje samostatnú
kapitolu alebo podkapitolu s problematikou katarskej rozvojovej pomoci a prípadného
financovania radikálnych skupín na územiach cudzích štátov. Rozvojová pomoc síce spadá do
kategórie verejnej diplomacie, ale v materiáloch, ktoré boli základom tohto textu, jej nie je
venovaná zásadná pozornosť. Nie je pochýb o tom, že táto oblasť má dopad na celkový obraz
Kataru v zahraničí, ale nakoľko je to téma značne neprehľadná a kontroverzná, nebola
zaradená do tejto diplomovej práce.

1.1 Metodológia
Autorka počas písania teoretickej časti práce vychádzala z dostupných knižných
publikácií a odborných článkov zameraných na problematiku verejnej a kultúrnej diplomacie
a s nimi súvisiacou témou nation brandingu.
Pokiaľ ide o praktickú časť práce, autorka sa opierala o dostupné odborné štúdie k
problematike verejnej diplomacie Kataru a rovnako prácu obohatila poznatkami, postrehmi a
materiálmi, ktoré sa jej podarilo nazbierať počas štipendijného pobytu na Katarskej univerzite
v Dauha. Nakoľko je katarská verejná diplomacia pomerne mladá záležitosť (môže sa datovať
od roku 1995), tak jej problematika nebola ešte komplexne spracovaná, z čoho vyplýva i
povaha použitých zdrojov. Väčšinu použitých materiálov tvoria odborné a novinové články,
ktoré vždy zachytávajú iba konkrétnu časť katarskej kultúrnej politiky (napr. futbal, múzeá).
Rovnako treba brať do úvahy i skutočnosť, že Blízky východ prechádza momentálne
búrlivým obdobím a je teda možné, že fakty uvádzané v práci k dnešnému dátumu, môžu
stratiť platnosť v krátkom časovom horizonte. S ohľadom na Katar, sa tieto zmeny môžu
týkať najmä preferencií zahraničnej politiky a investícií do kultúrnych projektov.
11

Vzhľadom na to, že Katar je krajinou, kde má angličtina postavenie neoficiálneho
hlavného jazyka, tak všetky názvy inštitúcií sú uvádzané v angličtine i arabčine. Autorka sa
pri práci s miestnymi názvami prikláňa užívaniu vždy toho variantu, ktorý je medzi
obyvateľmi Kataru zaužívaný a teda i frekventovanejší.

1.2 Poznámka k transkripcii
Pokiaľ ide o prepis z arabčiny do slovenčiny, tak autorka sa priklonila k
zjednodušenému variantu. Emfatické hlásky nie sú v prepisoch označené, glotálny záver
(hamza) je označený apostrofom, pre prepis hrtanovej znelej hlásky ʽajn sa používa horná
úvodzovka. Úžinová znelá hláska ghajn sa prepisuje ako gh. Pre dve arabské interdentálne
hlásky sa užíva prepisu th a dh. Pre odborné termíny prevzaté z arabčiny a geografické názvy
boli preferované normované prepisy.
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2. Kultúrna dimenzia zahraničnej politiky
Využívanie kultúry ako nástroja pre tvorbu zahraničnej politiky nie je nový fenomén.
Už od devätnásteho storočia využívali Angličania a Francúzi svoj kultúrny potenciál na
posilnenie vplyvu v kolóniách, druhá polovica dvadsiateho storočia zasa predstavuje obdobie
intenzívneho kultúrneho a ideologického súperenia medzi vtedajším Sovietskym zväzom a
Spojenými štátmi.
Samotný pojem kultúra je sám o sebe termín dosť široký a je teda nevyhnutné si
stanoviť, čo všetko môže kultúra v sebe zahrňovať. V oblasti zahraničnej kultúrnej politiky sa
používajú najčastejšie dve definície kultúry, užšia a širšia. Užšia definícia vymedzuje kultúru
na formy umeleckého vyjadrenia.4 Širšie chápanie kultúry, ktoré sa používa i pri zahraničných
kultúrnych vzťahoch, najlepšie vystihuje definícia UNESCO: „Kultúra je v najširšom zmysle
súhrn dištinktívnych duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emociálnych rysov, ktoré
charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Kultúra nezahŕňa iba umenie, ale tiež
životný štýl, základné práva človeka, hodnotové systémy, tradície a viery.“5
Zahraničná kultúrna politika sa dá zjednodušene rozdeliť do dvoch rovín – rovina
tradičnej diplomacie a rovina spätá s verejnou diplomaciou. Do roviny tradičnej diplomacie
spadá uzatváranie bilaterálnych a multilaterálnych dohôd v oblastiach spätých s kultúrou napr.
dohody medzi štátmi o kultúrnej spolupráci, medzinárodné dohody o ochrane svetového
kultúrneho dedičstva či dohody o spolupráci na vedeckých výskumoch. 6 S ohľadom na
povahu práce sa nasledujúca kapitola bude venovať predovšetkým kultúre v oblasti verejnej
diplomacie, ktorá sa neobmedzuje na sféru dohôd, ale obracia sa k medzinárodnému publiku.

4 TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní diplomacie. Francouzská zkušenost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2008. S. 10.
5 UNESCO. Mexico City Declaration on Cultural Policies [online]. Mexiko: UNESCO, 1982 [cit. 31.3.2016].
Dostupné z: http://portal.unesco.org/culture/en/files/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf .
6 TOMALOVÁ, Eliška, s. 11-12.
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2.1 Verejná diplomacia
Verejná diplomacia, ako už napovedá jej názov, patrí do sféry vládnych aktivít, ktoré
nie sú určené domácim obyvateľom, ale ich primárnym príjemcom je vybrané zahraničné
publikum. Jej postavenie v rámci celkových zahraničných aktivít štátu pomerne výstižne
popisuje americký profesor verejnej diplomacie Nicholas Cull. Nadradený pojem diplomacia
označuje podľa Culla mechanizmy zamedzujúce vojnám, ktoré si osvojili medzinárodný
aktéri, aby mohli spravovať

medzinárodné prostredie. Medzinárodným aktérom dnes už

nemusí byť iba štát, ale môžu sa ním stať nadnárodné spoločenstvá, nevládne organizácie,
teroristické skupiny a pod. Zatiaľ čo tradičnú diplomaciu chápe N. Cull ako snahu jedného
medzinárodného aktéra ovládať medzinárodný priestor prostredníctvom tajných vyjednávaní s
iným medzinárodným aktérom, verejná diplomacia je snaha medzinárodného aktéra
ovplyvňovať medzinárodné prostredie prostredníctvom komunikácie so zahraničným
publikom.7
Snaha zainteresovaných aktérov ovplyvňovať medzinárodné prostredie pomocou
komunikácie so zahraničným publikom nie je v zahraničných vzťahoch úplne nový jav.
Jedným z prelomových momentov v jej vývoji bol nepochybne vynález kníhtlače v 15.storočí,
ktorý umožnil dovtedy nevídané rýchle šírenie informácií. Ako uvádza Peterková, úspešným
historickým príkladom verejnej diplomacie je i medzivojnové Československo, ktoré sa
snažilo etablovať na medzinárodnej scéne v 20.rokoch minulého storočia.8 Oživenie záujmu o
verejnú diplomaciu ako dôležitú súčasť zahraničnej agendy je patrný najprv v USA a následne
i v ďalších krajinách po udalostiach 11.septembra 2001, ktorých príčiny hľadali politológovia
i v úpadku rozhlasového vysielania šíriaceho americké hodnoty v rozvojových krajinách.
Tieto rozhlasové stanice podporujúce americké hodnoty napr. demokraciu a ľudské práva sa
od pádu berlínskeho múru a skončenia ideologického súperenia medzi Západom a Sovietskym
zväzom postupne zatvárali.9
Peterková prekladá vo svojej publikácii definíciu, podľa ktorej verejná diplomacia v
praxi vlastne znamená vytváranie pozitívnych predstáv o danom štáte, jeho aktivitách a
hodnotách. K dosiahnutiu tohto cieľa slúži komunikácia so zahraničným publikom, ktorú
sprostredkováva jednak štátny aparát, jednak súkromné subjekty. 10 Britský politický analytik
7 CULL, Nicholas, J. Public Diplomacy: Lessons from the Past. Los Angeles: Figueora Press, 2009. S. 12.
8 PETERKOVÁ, Jana. Veřejná diplomacie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. S.
9.
9 LEONARD, Mark, STEAD, Cathrine a SWEMING, Conrad. Public Diplomacy. Londýn: The Foreign Policy
Centre, 2002. S. 2.
10 PETERKOVÁ, Jana, s. 13.
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M. Leonard zdôrazňuje, že verejná diplomacia je predovšetkým o budovaní vzťahov,
pochopení potrieb iných kultúr, sprostredkovaní národných priorít, vysvetľovaní stereotypov
a hľadaní spoločných oblastí záujmu. Práve reciprocita vzťahov medzi medzinárodným
aktérom a publikom je to, čo odlišuje verejnú diplomaciu od jednostranne smerujúcej štátnej
propagandy.11
Podľa M.Leonarda12 je verejná diplomacia založená na predpoklade, že povesť a
reputácia krajiny je verejný statok, ktorý môže aktivovať alebo naopak zabrániť
individuálnemu chovaniu jedinca. Medzi najdôležitejšie dopady verejnej diplomacie patrí
zvýšenie povedomia zahraničného publika o štáte a jeho pochopenie (ľudia o ňom viac
premýšľajú, upravujú si staré názory a vytvárajú si o štáte pozitívne predstavy). U
zahraničného publika vyvoláva dobre pripravená verejná diplomacia záujem o daný štát, ktorý
sa odrazí na posilnení väzieb v oblastiach vzdelávacej a vedeckej spolupráce, kúpou jeho
produktov či vnímaní štátu ako atraktívnej destinácie pre turizmus, štúdium alebo investície.
Verejná diplomacia má rovnako schopnosť presvedčiť zahraničnú verejnosť, aby v danom
štáte videla dôveryhodného politického partnera a podporila jeho politické pozície.
Podľa konceptu amerického akademika Josepha Nya13 je verejná diplomacia zdrojom
mäkkej moci štátu (soft power).Soft power predstavuje podľa Nya protiklad k tradičnej tvrdej
moci štátov (hard power) založenej na vojenskej a ekonomickej sile štátu, ktorá je konkrétna a
merateľná napr. počet tankov alebo rast hrubého domáceho produktu. Mäkká a tvrdá moc
slúžia v zahraničnej politike k tomu, aby zmenili preferencie ostatných hráčov na
medzinárodnej scéne. Zatiaľ čo tvrdá moc k tomu využíva donucovacie prostriedky napr.
vojna, mäkká moc formuje správanie protivníkov prostredníctvom sily atraktivity a
zvádzania. Mäkká moc je ťažko merateľná veličina, no ak je ideológia štátu dostatočne
atraktívna, zahraničná spoločnosť začne obdivovať jeho hodnoty a životný štýl, bude ho
nasledovať a pripíše legitimitu a morálnu autoritu vládnucemu režimu napr. morálna autorita
pápeža vo Vatikáne v rámci katolíckej cirkvi.
Za hlavné zdroje mäkkej moci označuje Nye 14 kultúru, politické hodnoty a zahraničnú
politiku štátu. Z kultúry je najdôležitejšie šíriť tie prvky, ktoré v sebe nesú univerzálne
hodnoty, pretože je u nich vyššia pravdepodobnosť, že dosiahnu želaného výsledného efektu
11 LEONARD, Mark, STEAD, Cathrine a SWEMING, Conrad, s. 8.
12 Ibid., s. 9.
13 NYE, Joseph, S. Soft Power. The Means to Success in the World Politics. New York: Public Affairs, 2004. S.
86.
14 Ibid., s. 30-36.
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na zahraničnú verejnosť. Dôležitosť mäkkej moci a verejnej diplomacie pre štáty sa podľa
Nya stupňuje hlavne v súčasnom období digitálneho veku, kedy sa vojna vo vyspelých
demokraciách stáva krajným až vylúčeným riešením konfliktov a štáty sa obracajú k
prostriedkom verejnej diplomacie, aby získali pevné miesto na medzinárodnej scéne.
Aby bolo možné vytvoriť si obraz o verejnej diplomacii štátu, je efektívne si ju
rozdeliť do troch úrovní, ktoré môžu byť jej účelom - politickú/vojenskú, ekonomickú a
kultúrnu/spoločenskú. Každá úroveň sa môže odohrávať v inom časovom horizonte a ich
význam pre štát sa odvíja od momentálnej politickej situácie na domácom a zahraničnom poli.
Z hľadiska časového horizontu sa pre každý účel rozlišujú tri obdobia pôsobnosti – reaktívne,
proaktívne a obdobie budovania vzťahov.
Reaktívna fáza trvá niekoľko hodín alebo dní a vzniká obyčajne ako bezprostredná
reakcia na určité politické udalosti napr. udalosti 11.septembra 2001 znamenali náhlu zmenu
priorít západných štátov, z ktorých najdôležitejšou sa stala vojensko politická agenda.15
V období niekoľkých týždňov až mesiacov sa odohráva proaktívna fáza, v ktorej už
cielene dochádza k ovplyvňovaniu obrazu štátu v zahraničí. K propagácii silnej a jednoduchej
myšlienky pomáha súčinnosť medzi inštitúciami v rôznych odboroch napr. obchod, kultúra,
cestovný ruch. Ako príklad je vhodné uviesť Španielsko a jeho prezentácia v zahraničí v štýle
Miróovho umenia, ktorou dalo jasne najavo odlúčenie s minulosťou a Frankovou diktatúrou.16
Obdobie budovania vzťahov trvá i niekoľko rokov a, ako už názov napovedá, jeho
cieľom je vznik stabilných vzťahov medzi krajinami. K tomu nedochádza prostredníctvom
individuálnych kontaktov diplomatov, akademikov alebo podnikateľov, ale dlhodobé vzťahy
medzi štátom a zahraničným publikom sú formované prostredníctvom štipendijných a
výmenných programov, vedeckých konferencií alebo workshopov.17
Úspešná verejná diplomacia musí spĺňať niekoľko predpokladov. Jeden z tých
najdôležitejších je existencia koncepcie verejnej diplomacie, ktorá určuje jej cieľové
publikum a prioritné štáty, nesie v sebe jasné hlavné myšlienky a vymedzuje pole pôsobnosti
pre vládne organizácie i nevládne subjekty.18 Proces vytvárania stratégie obvykle zahŕňa
analýzu bilaterálnych vzťahov a zistenie povesti štátu vo vybranej oblasti. Nasleduje fáza
stanovení cieľov, ktoré chce štát dosiahnuť a vybranie tém či námetov, ktoré budú predávané
15
16
17
18

LEONARD, Mark, STEAD, Cathrine a SWEMING, Conrad, s. 10.
PETERKOVÁ, Jana, s. 16.
LEONARD, Mark, STEAD, Cathrine a SWEMING, Conrad, s. 18.
Ibid., s. 98.
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publiku. Veľmi dôležité je, aby tieto témy boli vierohodné a skutočne odrážali identitu štátu a
jeho hodnoty.19 Učebnicovým príkladom neúspešnej verejnej diplomacie je propagácia
Sovietskeho zväzu v zahraničí ako krajiny, ktorá si váži etnické menšiny a slobodu slova.20
Ďalšou etapou plánovania verejnej diplomacie je podľa Peterkovej 21 identifikácia
cieľových skupín, na ktoré bude pôsobiť verejná diplomacia. Môžu nimi byť vedúce
osobnosti štátu tzv. opinion leaders, obchodní investori, vzdelávacie inštitúcie, náboženské
spoločenstvá, média a pod. Výberu cieľovej skupiny je prispôsobená i voľba vhodných
nástrojov, ktoré najefektívnejšie zapôsobia na publikum. Konkrétne nástroje zhŕňajú výstavy,
koncerty, prednášky, semináre, premietanie filmov či internetové prezentácie. K dôležitým
formám prezentácie sa radia tiež návštevy štátnych predstaviteľov. Záverečnou etapou
stratégie verejnej diplomacie by malo byť zhodnotenie jej úspešnosti a efektivity.

2.2 Kultúrna diplomacia
Kultúrna diplomacia, ako bolo naznačené už vyššie, sa môže chápať ako jedna z rovín
verejnej diplomacie. Z hľadiska časového horizontu sa kultúrna diplomacia sústredí
predovšetkým na budovanie dlhodobých a stabilných vzťahov medzi štátmi a vzájomné
kultúrne porozumenie, ktoré majú uľahčiť nadviazanie vzťahov v politickej a ekonomickej
oblasti.22
Dlhodobé zlepšenie vzťahov medzi dvomi štámi patrí k najdôležitejším efektom
kultúrnej diplomacie. Ako hovorí vo svojej eseji Lenczowski, jazyk kultúry je univerzálny a
jeho užívanie vnesie do vzťahu medzi štátom a zahraničnou verejnosťou rešpekt,
porozumenie a dôveru.23 Kultúrna diplomacia neprináša okamžité výsledky, účinkuje pomaly,
ale jej efekty sú o to trvalejšie a robia zahraničnú verejnosť odolnejšiu voči nepriateľskej
propagande a dočasným výkyvom v politických vzťahoch. Dobré kultúrne vzťahy môžu
pripraviť lepšiu pôdu na politické vyjednávanie alebo časom prerásť do lepších vzťahov
politických, komerčných alebo vojenských. Ako ďalej konštatuje Lenczowski, kultúra môže
slúžiť i ako demonštrácia národnej sily napr. získanie medailí pri športových podujatiach.
Kultúrna diplomacia je teda spôsob vytvárania pozitívneho obrazu o danom štáte v
19
20
21
22
23

PETERKOVÁ, Jana, s. 23-26.
CULL, Nicholas J., s. 44.
PETERKOVÁ, Jana, s. 27-29.
TOMALOVÁ, Eliška, s. 11.
LENCZOWSKI, John. Cultural Diplomacy, Political Influence and Integrated Strategy. In: WALLER,
Michael, J. Public Diplomacy, Counterpropaganda and Political Warfare. Washington: The Institute of
World Politics Press, 2008. S. 74-100.
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radoch zahraničnej verejnosti, na ktorom sa podieľajú vládni a nevládni aktéri. Práve miera, s
akou sa na tvorbe kultúrnej diplomacie podieľajú nevládni aktéri, odlišuje do určitej miery
kultúrnu diplomaciu od verejnej diplomacie. Inštitúcie a organizácie, ktoré vyvážajú kultúru
do zahraničia sa často dištancujú od politiky a nechcú byť s ňou vôbec spojované napr. britské
kultúrne centrum British Council funguje nezávislo na vláde, je striktne apolitické a
sústreďuje sa výlučne na oblasti vzdelávania, umenia a vedy.24
Nezávislosť kultúrnych inštitúcií a centier na vláde daného štátu zohráva, podľa
Gienow-Hechtovej, dôležitú úlohu pri prijímaní kultúry zahraničnou verejnosťou. Je v
poriadku, keď štát

podporuje vývoz národnej kultúry, ale pokiaľ zasahuje do behu

nevládnych inštitúcií, stráca táto kultúrna propagácia na príťažlivosti a dôveryhodnosti u
zahraničného publika. Dá sa teda konštatovať, že čím vzdialenejšie sú kultúrne programy od
vládnych zložiek, tým majú väčšiu šancu na úspech.25
Pri diskusii o role nevládnych aktérov na spoluvytváraní kultúrnej diplomacie sa nedá
nespomenúť fakt, že práve ich účasť patrí k najväčším úskaliam úspechu kultúrnej diplomacie
v zahraničí. Nevládne inštitúcie, veľké firmy alebo umelci, ktorí vystupujú pred zahraničným
publikom ako nositelia kultúry iného štátu, nutne nemusia sledovať vládnu líniu a ich konanie
sa môže dostať do rozporu s vládnymi záujmami. Ako príklad môže poslúžiť obraz Spojených
štátov amerických na Blízkom východe. Spojené štáty sa snažia vystupovať ako demokratická
krajina, ktorá si ctí ľudské práva a dôstojnosť, no na druhú stranu, hollywoodske filmy z
produkcie súkromných filmových štúdií, ktoré prenikajú na Blízky východ, sú plné erotických
scén a obnažených herečiek, čo poburuje domáce konzervatívne publikum.26
Dnes je kultúrna diplomacia súčasťou zahraničných politík väčšiny štátov. Kultúrna
diplomacia nemá však jednu definovanú podobu, ale zvolené nástroje propagácie kultúry a
rozdelenie investícií do projektov sa líšia v závislosti na spoločenských, ekonomických a
kultúrnych podmienkach štátov a politických a geografických priorít. Niektoré štáty disponujú
vlastnými kultúrnymi centrami napr. Goetheho Institut (Nemecko) alebo British Council
(Veľká Británia). Tie sa popri jazykovej výuke daného štátu venujú organizovaní kultúrnych
prednášok, výstav umenia alebo sprostredkovávaní študijných pobytov. 27 Predovšetkým
zvládnutie jazyka iného štátu je kľúčom k lepšiemu pochopeniu kultúry, pretože otvára dvere
24 TOMALOVÁ, Eliška, s. 19.
25 GIENOW-HECHT, Jessica, C., E. What Are We Searching For? Culture, Diplomacy, Agents and the State.
In: GIENOW-HECHT, Jessica, C., E., DONFRIED, Mark, C. Searching for a Cultural Diplomacy. New
York: Berghahn Books, 2010. S. 3-13.
26 LENCZOWSKI, John, s. 85.
27 TOMALOVÁ, Eliška, s. 29.
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k literatúre, filmovej produkcii či médiám cudzieho štátu.
K dôležitým prvkom kultúrnej diplomacie patria i dlhodobé výmenné programy
študentov, vedeckých pracovníkov alebo umelcov. Výskum, ktorý previedla inštitúcia British
Tourist Authority ukázal, že študenti majú po absolvovaní určitej časti štúdia v zahraničí
komplexnejšie pochopenie

kultúry a spoločnosti hostiteľského štátu. Študenti vnímajú

citlivejšie jeho pozitíva i negatíva, čo sa neskôr môže prejaviť v ich priateľskom politickom
alebo obchodnom postoji a podvedomej inklinácii k štátu, kde strávili časť štúdií. Pre
hostiteľské krajiny je to teda investícia do neskorších elít, ktorá sa vráti v budúcnosti.28
Aktivitou, ktorá takisto spadá do kultúrnej diplomacie je i zahraničné televízne a
rozhlasové vysielanie štátu. Z doterajšej situácie na mediálnom poli vyplýva, že takéto
vysielanie si kvôli jeho finančnej náročnosti môžu dovoliť iba veľké štáty, niekedy i v
spolupráci so súkromnými objektami.29 Zahraničné vysielanie má spravidla viac jazykových
mutácií a ideovo odráža spoločenské a politické hodnoty presadzované štátom, ktorý sa
podieľa na ich financovaní. Okrem toho program týchto televíznych staníc či rádií šíri
povedomie o jeho kultúre, histórii a ďalších vhodných charakteristikách. K najznámejším
mediálnym spoločnostiam, ktoré disponujú viacerými jazykovými verziami a sú spojované so
štátnym záujmom, patria BBC, France 24 alebo al-Džazíra. Pokiaľ ide o Spojené štáty
americké, tak tie sponzorujú stanice naklonené ich politike napr. rozhlasové vysielanie Radio
Farda alebo satelitná stanica al-Hurra.
Spomedzi ďalších nástrojov kultúrnej diplomacie je dôležité, predovšetkým s ohľadom
na región Blízkeho východu a Katar, spomenúť náboženskú diplomaciu. V sekulárnej
európskej a americkej spoločnosti nie je náboženstvu v zahraničných vzťahoch pripisované
významné postavenie, jeho význam v diplomatických vzťahoch však rastie smerom na
východ od Európskej únie. V posledných rokoch zohráva kľúčové postavenie v náboženskej
diplomacii medzináboženský dialóg, o ktorý sa snažia najmä stúpenci abrahámovských
náboženstiev.30 Cieľom medzináboženského dialógu je prekonať vzájomné odlišnosti a
zdôrazňovať prvky, ktoré majú židovstvo, kresťanstvo a islam spoločné napr. vieru v jedného
boha alebo vybrané etické oblasti.

28 LEONARD, Mark, STEAD, Cathrine a SWEMING, Conrad, s. 19.
29 TOMALOVÁ, Eliška, s. 26.
30 LENCZOWSKI, John, s. 90.

19

2.3 Značka krajiny
S narastajúcou dôležitosťou komunikácie so zahraničnou verejnosťou sa popri
koncepte verejnej diplomacie dostal do popredia záujmu politológov i anglický termín nation
branding (v preklade teda tvorba národnej značky). Nation brandingu (často sa čitateľ stretne
i s viac-menej synonymným pojmom country branding) sa dnes venuje už celá rada publikácií
alebo odborných časopisov, pričom častokrát býva dávaný do súvislosti s verejnou
diplomaciou.
Ako už samotný názov napovedá, nation branding je termín prevzatý z
marketingového prostredia. Tvorca konceptu nation brandingu, Simon Anholt, vysvetľuje, že
súčasný globalizovaný svet predstavuje výzvu nie iba pre firmy a ich produkty, ale tiež pre
štáty.31 Štáty sa ocitajú uprostred globálneho trhu, kde musia medzi sebou súťažiť o
pozornosť, rešpekt a dôveru investorov, turistov, konzumentov a médií. Pozitívna národná
značka tak môže predstavovať veľkú výhodu na tomto trhu štátov. Národnú značku alebo
slovami Anholta konkurenčnú identitu, znázorňuje hexagonom, na ktorého vrcholoch sú
jednotlivé zložky konkurenčnej identity – turizmus, obchodné značky, politika, investície,
kultúra a obyvateľstvo. V ideálnom prípade by mali byť všetky tieto oblasti pozitívne
vnímané zahraničným publikom.
Ako popisuje Szondi, nation branding môže byť definovaný ako strategická
prezentácia štátu, ktorá má za cieľ vytvoriť dobrú povesť štátu. Nation branding je úspešný
vtedy, keď túto prezentovanú národnú značku obyvatelia daného štátu skutočne žijú. Z toho
vyplýva, že pri vytváraní štátnej značky sa kampane sústreďujú na domáce publikum do
rovnakej miery ako na zahraničné. Obyvatelia sa stávajú najdôležitejšími propagátormi
úspešnej značky a zároveň cieľová skupina brandingových kampaní. 32 V tomto bode stojí
nation branding blízko brandingu veľkých korporácií. V oboch prípadoch sú kampane veľmi
komplexné a popri vytváraní dobrej povesti majú zjednotiť obyvateľov/zamestnancov a
vyvolať pocit hrdosti na štát/zamestnávateľa.33
Medzi kľúčové elementy vytvárania značky v marketingu patria identita značky, jej
obraz a umiestnenie. Ako uvádza Keith Dinnie, medzi identitou, teda tým, čím vec alebo
31 ANHOLT, Simon. What is a Nation Brand? [online]. Superbrands [cit. 6.4.2016]. Dostupné z:
http://www.superbrands.com/turkeysb/trcopy/files/Anholt_3939.pdf.
32 SZONDI, György. Public Diplomacy and Nation Branding. Conceptual Similarities and Differencies
[online]. Netherlands Institute of International Relations Clingeldael, 2008 [cit. 8.4.2016]. Dostupné z:
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20081022_pap_in_dip_nation_branding.pdf.
33 DE CHERNATONY, Laslie. Adapting Brand Theory to the Context of National Branding. In: DINNIE,
Keith. Nation Branding. Concepts, Issues, Practice. Oxford: Elsevier, 2008. S. 16-22.
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človek skutočne je, a obrazom, teda vo verejnosti rozšíreným dojmom, čo vec alebo človek
reprezentujú, existuje vzťah vyplnený predsudkami a stereotypmi.34 Aby bolo možné tieto
predsudky prekročiť, je dôležité podrobiť jednotlivé zložky identity a jej obrazu dôkladnej
analýze, z ktorej sa potom vyvodí ďalší postup propagácie. Obvykle sa tento postup v
marketingu aplikuje na produkty, služby a korporácie, ale marketingoví odborníci ho
prispôsobili i na model štátu. Ako sa jednotlivé zložky identity produktu dajú demonštrovať
na národnej identite ukazuje Tabuľka 1. Ako ďalej opisuje Dinnie, v marketingovej kampani
je následne dôležité vybrať tie zložky identity, ktoré majú diferencovanú vlastnosť a sú pre
verejnosť atraktívne napr. úmysel propagovať Poľsko primárne ako krajinu s krásnou
prírodou by sa nestretol so záujmom v zahraničí, pretože príroda je príliš univerzálna
vlastnosť štátov a poľská príroda nedisponuje vzhľadom na geografický kontext dostatočne
príťažlivými špecifikami.35
Zložka identity značky
Vízia značky

Prejav v nation-brandingu
Strategický dokument, na ktorom sa zhodne tím vytvorený pre potreby
nation-brandingu. Tím by mal združiť zástupcov vládnej sféry,
štátneho a súkromného sektoru a občianskej spoločnosti.

Rozsah značky

Náčrt priemyselných odvetví a cieľových trhov, kde je štát schopný
konkurencie. Musí obsahovať čiastkové stratégie pre odvetvia ako je
turizmus, vzdelanie, domáce investície a pod.

Meno značky

Hrá rolu najmä pri štátoch, ktoré sú známe pod dvomi názvami napr.
Holandsko ( v angličtine Holland i Netherlands)

Kódy vyjadrenia

Národná vlajka, jazyk, symboly

Každodenné správanie

Politické/vojenské správanie, diplomatické aktivity, riadenie
medzinárodných vzťahov

Čo robí značku odlišnou?

Jedinečnosť národa stelesnená v jeho histórií, obyvateľstve a kultúre.

Naratívna identita

Národné mýty, hrdinovia, príbeh o získaní nezávislosti

Zástanca ideológie

Ľudské práva, trvalo udržateľný rozvoj a pod.

Tabuľka 1: Zložky identity značky a ich manifestácia v nation-brandingu36

Nation-branding má samozrejme aj svojich kritikov, podľa ktorých sa so štátom nedá
zaobchádzať ako s produktom. Jeden z najsilnejších hlasov vystupujúcich proti silnej
marketingovej orientácii nation-brandingu patrí paradoxne už zmienenému tvorcovi tohto
34 DINNIE, Keith. Nation Branding. Concepts, Issues, Practice. Oxford: Elsevier, 2008. S. 41-42.
35 Ibid., s. 43-46.
36 Ibid., s. 44.
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konceptu Simonu Anholtovi. Podľa Anholta sa trh so štátmi nepodobá trhu s produktmi,
pretože štáty nie sú na predaj, nemôžu zmeniť dizajn a nedajú sa simplifikovať do jednej vety.
Pod jeho ostrú paľbu sa dostáva trend posledných rokov, kedy si štáty prenajímajú
marketingové firmy, aby vytvorili vhodný obraz štátu vysielaný v zahraničí. Ako zdôrazňuje,
žiadne efektívne výsledky tieto kampane nepriniesli a nedokázali zmeniť obraz štátu u
zahraničného publika napr. ani miliónové kampane platené vládou Južnej Kórey nedokázali
vyvolať väčší záujem o túto krajinu u západného publika. Pokiaľ je štát vystavený
negatívnym stereotypom a predsudkom, tak najúčinnejšia cesta ich potlačenia je spoločenská
zmena a prijatie adekvátnych ekonomických, ústavných alebo sociálnych reforiem, ktorých
efektivita a ohlas potlačí predchádzajúce nepriaznivé predstavy. Zmena národnej reputácie je
proces dlhodobý, trvajúci i niekoľko rokov, a nemožno ho skrátiť najlepšou reklamnou
kampaňou.37
Nezodpovedanou ostáva ešte otázka, čo má teda nation branding spoločné s verejnou
diplomaciou. Akademici, marketingoví experti i diplomati sa v zodpovedaní na túto otázku
rozchádzajú do takej miery, že bolo vytvorených päť rôznych modelov možného vzťahu
medzi nation brandingom a verejnou diplomaciou. Na jednom póle stoja zástancovia
argumentu, podľa ktorého je nation branding iba moderné pomenovanie pre verejnú
diplomaciu. Proti nim na opačnom póle stoja stúpenci myšlienky, že nation branding a verejná
diplomacia sú úplne oddelené množiny. Medzi týmito dvomi protichodnými myšlienkovými
prúdmi sú tí, ktorí stavajú nation branding a verejnú diplomaciu do rôznych závislých
vzťahov.38
Všeobecne sa dá povedať, že verejná diplomacia a nation branding majú spoločný
odrazový bod, ktorým je zahraničné vnímanie štátu. Zatiaľ čo sa verejná diplomacia
zameriava na udržiavanie a pozdvihnutie medzinárodných vzťahov, pre nation branding je
dôležitá projekcia národnej identity na domácej i medzinárodnej úrovni. Projekcia národnej
identity je príťažlivá predovšetkým pre malé štáty, ktoré potrebujú dať vedieť o svojej
existencii, alebo pre štáty, ktoré prešli politickou alebo spoločenskou reformou a chcú túto
informáciu doručiť svetovej verejnosti. Nation branding sa vyznačuje väčšou
koordinovanosťou a intenzitou aktivít, ktoré cielia na širokú verejnosť a nie iba na jej vybranú

37 ANHOLT, Simon. Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations
[online]. In: Exchange. The Journal of Public Diplomacy. 2011, vol. 2, no. 1, s. 6-12 [cit. 7.4.2016].
Dostupné z: http://surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/1/.
38 SZONDI, György.
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časť ako je tomu v prípade verejnej diplomacie.39

39 MELISSEN, Jan. Wielding Soft Power. The New Public Diplomacy. Haag: Netherlands Institute of
International Relations Clingeldael, 2005. S. 22-25.
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3 Katar na politickej scéne
3.1 Všeobecná charakteristika Kataru
3.1.1 Geografia
Katar je rozlohou neveľký emirát ležiaci na severovýchodnom pobreží Arabského
polostrova. Územie Kataru sa rozprestiera na malom výbežku pevniny o rozlohe asi 11 600
km2 a z troch svetových strán ho obmývajú vody Perzského zálivu. Na juhu je Katar spojený
pevninou so svojím jediným suchozemským susedom, Saudskou Arábiou.
Klimatické prostredie južného pobrežia Perzského zálivu vždy predstavovalo výzvu
pre domorodé obyvateľstvo. Extrémne suché počasie, teploty dosahujúce päťdesiat stupňov
Celzia, vysoká vlhkosť a nedostatok vodných zdrojov boli v minulosti príčinou riedkej
hustoty osídlenia Perzského zálivu, a tak je prirodzené, že tu nevznikali slávne kráľovstvá,
nerozvíjali sa vedy, umenie, literatúra alebo architektúra.40 Tunajšie podnebie bolo šokom pre
Európanov, a preto nie je prekvapením, že miestodržiteľ indického námorníctva, Brit J. H.
Grubb, ktorý ako prvý Európan zanechal správu o svojej návšteve Kataru, napísal v roku
1822: „Je to najbiednejšie miesto na zemi, ani stebielko trávy, ani iný náznak vegetácie.
Dobrá voda sa získava niekde ďaleko.“41
Vnútrozemie Kataru nebolo nikdy trvalo osídlené. Počas krátkych a príjemných
zimných mesiacov, ktoré trvajú od októbra do apríla, prichádzali do Kataru kočovníci so
svojimi stádami a táborili v blízkosti oáz. Na pobreží Kataru sa nachádzali menšie prístavné
mestá, ktorých obyvatelia sa živili rybolovom, lovom perál alebo obchodovaním. Ako
zdôrazňujú katarské zdroje, práve more a púšť sú základnými prvkami, ktoré formovali
podobu katarskej kultúry. Katarčania s obľubou hovoria, že ich krajina je barmá´íja, teda
obojživelná.42

40 COMMINS, David. The Gulf States. A Modern History. New York: I.B.Tauris and Co, 2012. S. 6.
41 JOHNSTONE, T. M. a WILKINSON, J. C. Some Geographical Aspects of Qatar [online]. In: The
Geographical Journal. 1960, vol. 126, no. 4. [cit. 14.4.2016]. Dostupné z:

http://www.jstor.org/stable/1793379.
42 AL-ANSARÍ, Muhammad Džábir. Turáth al-Qatar wa thaqáfatuhá 'l-muʽásira. Dauha: Manšúrát idárat ththaqáfa wa 'l-funún, 1980. S. 10.
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3.1.2 História
Pokiaľ ide o históriu Kataru, tak neprezrádza veľa informácií. Ako bolo spomenuté, v
Perzskom zálive sa neodohrávali udalosti určujúce chod dejín. Perzským zálivom už od čias
Mezopotámie prechádzali obchodné cesty spájajúce Blízky východ s Indiou a ďalekým
východom. Perzský záliv nemá logický prirodzený prístav, preto sa história tejto oblasti
vyznačuje vzrastom a pádom prístavov v závislosti na politickej, ekonomickej a spoločenskej
situácii napr. Hormuz stratil dominantné postavenie v oblasti po zvýšení daní.43 Na území
Kataru v histórii nebol prístav, ktorý by dominoval celej oblasti, a až do 19. storočia bol
Katarský polostrov považovaný za oblasť spadajúcu pod správu Bahrajnu. Katar mal v oblasti
povesť útočiska vyhnancov z okolitých oblastí a základne pirátov.44
Katar sa v histórii objavuje výraznejšie až od 18.storočia a to najprv v súvislosti s
rozvojom obchodu s perlami a vzrastom prístavu Zubára, ktorý sa nachádza v severozápadnej
časti polostrova. Koncom 18. storočia malo mesto okolo 5000 obyvateľov, čo bolo na
vtedajšie pomery vysoké číslo. Zubára profitovala jednak z námorného obchodu a obchodu s
perlami a jednak z úpadku prístavu Basra (dnes na území Iraku), ktorá sa dostala pod
nadvládu Iránu. Zubára bola založená príslušníkmi dynastie Chalífa. Rod Chalífa postupne
migroval z oblastí centrálneho Arabského polostrova do Kuvajtu a odtiaľ pozdĺž pobrežia až
na Bahrajn, ktorý bol pod ich nadvládou od roku 1783 až dodnes.45
Z prelomu 18. a 19. storočia je pre súčasnú katarskú historiografiu dôležitá postava
piráta Rahmu bin Džábir (asi 1760-1826). Jeho kmeň prišiel na Katarský polostrov v
rovnakom čase ako kmeň Chalífa a takisto sídlil v Zubáre, no kvôli kmeňovým nezhodám
presídlil na sever polostrova a uchýlil sa k pirátstvu ako hlavnému zdroju príjmov. Rahma
prepadával najmä lode patriace vládnucemu rodu Chalífa, ktorých sa snažil pripraviť o
nadvládu nad Katarom. Aby ich vyhnal z Kataru, uzatváral spojenectvá so silnejúcim
saudským štátom, neskôr i s Ománom. Jeho námorným akciám sa dostalo v oblasti veľkého
ohlasu a svoju kariéru zavŕšil v roku 1826, kedy potom, čo prehral námornú bitku proti
bahrajnskej výprave, vyhodil svoju loď so sebou a osemročným synom na palube do
vzduchu.46
Po Rahmovej smrti ostal Katar bez jasného vodcu a z medzinárodných zmlúv
uzatvorených v tejto dobe medzi Britmi, ktorí sa snažili o kontrolu nad oblasťou Perzského
43
44
45
46

COMMINS, David, s. 4.
ZAHLAN, Rosemarie Said. The Creation of Qatar. New York: Barnes and Noble Books, 1979. S. 14.
FROMHERZ, Allen Z. Qatar. A Modern History. Washington: Georgetown University Press, 2012. S. 46.
ZAHLAN, Rosemarie Said, s. 27-33.
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zálivu, a Bahrajnom vyplýva, že Katar bol i naďalej vnímaný ako bahrajnské teritórium. Katar
slúžil i naďalej ako útočisko rebelom z dynastie Chalífa, čo napokon vyústilo do zvýšeného
napätia medzi Bahrajnom a katarskými kmeňovými vodcami. Situáciu vyriešil až zásah
Veľkej Británie a v septembri roku 1868 priplávala ku katarským brehom anglická loď The
Vigilant s predstaviteľom britskej Východoindickej spoločnosti, plukovníkom Lewisom
Pellym (1825-1892). Ten si na jej palubu pozval zástupcov katarských kmeňov a uzatvoril s
nimi dohodu, v ktorej Británia uznáva Katar nezávislým na Bahrajne a Katar sa zrieka
pirátskych aktivít. Muhammad bin Ál Thání (žil asi 1788-1878) bol určený ako ten, kto má
dohliadať na plnenie katarských záväzkov voči Veľkej Británii. Prečo bol vybraný práve
príslušník kmeňa Thání nie je dodnes veľmi jasné, isté ale je, že táto dohoda uznala Katar ako
nezávislý emirát na čele s dynastiou Thání.47
Kmeň Thání nepatrí k pôvodným katarským kmeňom, ale prináleží k starobylému
beduínskemu kmeňu Tamím48, pôvodne sídliacemu na území asi dvesto kilometrov
juhozápadne od Kataru v dnešnej Saudskej Arábii. Rodina Thání prišla na územie Kataru
zhruba v tej dobe ako dynastia Chalífa a zo strategických dôvodov sa ich základňou po
vypuknutí sporov s Bahrajnom stala dedina al-Bidʽa (dnes hlavné mesto Dauha).49
Legendami opradenou postavou z dynastie Thání je Muhammadov syn Džásim bin
Muhammad Ál Thání (žil asi 1825-1913), ktorý je považovaný za zjednotiteľa Kataru a
symbol boja za národnú nezávislosť. Nový emír prevzal správu Kataru v roku 1878, kedy bol
Katar opäť pod správou Osmanskej ríše a Džásim obdržal osmanský titul správcu územnej
jednotky qá'im maqám. Obdobie Džásimovej vlády je vyplnené politickým manévrovaním
medzi územnými nárokmi saudského štátu, Osmanskej ríše a Bahrajnu podporovaného
Britmi. Aby uchránil Katar pred ambíciami rastúceho saudského štátu v Nadžde, tak Džásim
na znak uznania ich vplyvu formálne prijal wahhábistickú50 interpretáciu islamu, ktorej sa štát
nezriekol dodnes. Okrem mocenského tlaku z južnej strany, musel Džásim čeliť i Osmanskej
ríši usilujúcej o väčší vplyv v Zálive. Veľký význam pre neskorší vývoj krajiny mala najmä
námorná bitka proti osmanským lodiam pri Wadžbe roku 1893, kedy sa Džásimovi podarilo
zjednotiť katarské kmene, vybojovať víťazstvo a uchrániť svoju moc nad krajinou. Toto
47 FROMHERZ, Allen Z., s. 41-50.
48 Kmeň Tamím – jedná sa o jeden z najstarších arabských kmeňov, z ktorého pochádzajú mnohí klasickí
arabskí básnici napr. umajovskí básnici Džarír (z. asi 732) a al-Farazdaq (z. asi 732). Pre ďalšie informácií
viď napr. OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Praha: Atlantis, 1995.
49 GOMBÁR, Eduard. Kmeny a klany v arabské politice. Praha: Nakladatelství Karolinium, 2004. S. 72.
50 Wahhábizmus – termín, ktorý sa používa na označenie interpretácie islamu podľa Muhammada bin
ʽAbdulwahháb. Jeho učenie zdôrazňuje jednotu a nedeliteľnosť Boha. Pre viac informácií viď napr.
publikáciu ŤUPEK, Pavel. Saláfitský islám. Praha: Academia, 2015.
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víťazstvo si Katarčania každoročne pripomínajú počas veľkolepých osláv Národného dňa (v
arabčine jaum al-watan) 18. decembra.51
Nestabilitu pre ekonomickú a politickú situáciu Kataru na prelome storočí
predstavovali i potýčky s Bahrajnom. Tie boli opäť vyvolávané členmi bahrajnskej vládnucej
rodiny, ktorí sa po vnútorných nezhodách uchyľovali do Zubáry. Títo bahrajnskí rebeli
plánovali zo Zubáry odvetné akcie proti materskej krajine, čím obmedzovali plynulosť
obchodu na Bahrajne. Námorné šarvátky medzi krajinami znepokojovali Veľkú Britániu,
pretože mohli ohroziť bezpečnosť lodí a zisky plynúce z obchodu. Katar tak musel čeliť
odvetným útokom Británie, ktorá bombardovala Zubáru i ďalšie mestá na pobreží. Napriek
občasnému vojnovému stavu s európskou veľmocou, katarská elita sa netajila tým, že má
záujem podpísať s Veľkou Britániou podobnú protektorátnu zmluvu ako Bahrajn a ďalšie
arabské emiráty na východ od Kataru. Vo zmluve videla predovšetkým ochranu pred veľkými
mocnosťami, ktoré Katar obklopovali, a záruku plynulého obchodovania na mori. Nakoľko
bol ale Katar súčasťou Osmanskej ríše, rozhovory o katarskej otázke sa odkladali a k jej
podpisu prišlo až 3.11.1916 za vlády nového emíra ʽAbdulláha (vláda 1913-1945). Od tohto
dátumu sa Katar formálne stáva súčasťou britského koloniálneho systému v oblasti Perzského
zálivu, ktorý sa označuje pojmom Trucial States (tzv. zmluvné štáty).52
Obdobie po prvej svetovej vojne bolo jedno z najťažších, aké kedy obyvatelia
Perzského zálivu zažili. V 20.rokoch minulého storočia prerazili na svetové trhy umelé perly
vyrábané v Japonsku, čo znamenalo dramatický pokles záujmu o prírodné morské perly. V
praxi to znamenalo, že väčšina obyvateľov Perzského zálivu prišla o hlavný zdroj príjmu a
zrútil sa celý systém súvisiaci s výlovom, distribúciou a predajom perál.53 Okrem
ekonomickej krízy a hladomorov sa oblasťou prehnala i epidémia španielskej chrípky, ktorá
vyhladila celé dediny.54 Ekonomická kríza začala ustupovať až na konci 30.rokov a súvisela s
objavením ropných ložísk a začiatkom jej ťažby.
Ťažba ropy predstavuje výrazný míľnik v histórii Kataru a celého Perzského zálivu.
Koncesiu na ťažbu ropy získala v Katare britská spoločnosť Anglo - Iranian Oil Company,
ktorá začala s ťažbou v roku 1936. Až do 70.rokov plynú dejinné udalosti v Katare viacmenej pokojne, ťažba ropy prináša zisky kráľovskej rodine a štát bohatne. V roku 1971 sa
51 RAHMAN, Habibur. The Emergence of Qatar. The Turbulent Years 1627-1916. New York: Routledge,
2005. S. 125-145.
52 Ibid., s. 215-230.
53 POTTER, Lawrence G. (ed.). The Persian Gulf in History. New York: Palgrave Macmillan, 2009. S. 17.
54 AL-MURÍCHÍ, Ibrahím bin ʿAlí. Al-kunz. Dauha: Ibrahim bin Ali Heritage Centre, 2010. S. 32.
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Veľká Británia kvôli zvyšujúcim sa nákladom na udržanie kolónií sťahuje z Perzského zálivu
a Katar sa stáva samostatným štátnym útvarom. O rok neskôr dochádza k prevratu a vládnuci
emír Ahmad bin ʽAlí (vláda 1960-1972) je počas loveckej výprave v Iráne odstavený od moci
a nahrádza ho jeho bratranec šajch55 Chalífa bin Hamad Ál Thání (vláda 1972-1995).56
Emír Chalífa sa stáva absolutistickým vládcom Kataru a počas jeho vlády dochádza k
rozšíreniu armádnych zložiek, konsolidácii katarskej identity a založeniu štátnej univerzity.
Katar sa pod Chalífovou vládou zaradil k neveľkému počtu krajín Blízkeho východu, ktoré
vstúpili do procesu priemyselnej výroby. Absolutistické postavenie, ktoré si nárokoval
Chalífa, však značne komplikovalo rozvoj krajiny, keďže Chalífa musel byť informovaný o
každej podpísanej zmluve, investícii či stavebnom projekte.57
Narastajúca nespokojnosť so systémom distribúcie moci v štáte a pomalým rozvojom
viedla k ďalšiemu domácemu prevratu, ktorý sa odohral v roku 1995. Počas pobytu vo
Švajčiarsku Chalífu zosadil v nekrvavom prevrate jeho syn Hamad bin Chalífa Ál Thání
(vláda 1995-2013). Hamad sa vlády ujal veľmi aktívne a od jeho nástupu je možné postrehnúť
v politickom vývoji Kataru proces demokratizácie. V Katare začína vysielať satelitná televízia
al-Džazíra, ktorá sa razom stáva najsledovanejším spravodajským kanálom na Blízkom
východe. Hamadova manželka, charizmatická šajcha Móza (viď Príloha 1), sa zasa venuje
rozsiahlym charitatívnym a vzdelávacím projektom. Hamad sa takisto snaží o diverzifikáciu
štátnych príjmov a do popredia sa dostáva spracovanie zemného plynu.58 V roku 2013 Hamad
abdikoval na svoju pozíciu a 25. júna 2013 vládu nad Katarom preberá jeho syn, Tamím bin
Hamad Ál Thání (nar. 1980).

55
56
57
58

Šajch/šajcha – rodový aristokratický titul (mužský i ženský) náležiaci členom vládnucej rodiny.
FROMHERZ, Allen Z., s. 65-70.
Ibid, s. 75.
Ibid., s. 83-86.
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3.1.3 Spoločnosť
Počet obyvateľov Kataru v súčasnosti dosahuje číslo 2,5 milióna 59. Prevažnú časť z
tohto čísla tvoria cudzinci s pracovnými alebo študijnými vízami, pričom Katarčania by mali
podľa neoficiálnych odhadov tvoriť iba 10-15% z celkového počtu obyvateľov.60 V bežných
turistických materiáloch sa záujemca o tejto neveľkej spoločnosti dozvie, že hoci Katar prijal
wahhábistickú interpretáciu islamu, tak spoločnosť je oveľa liberálnejšia v porovnaní so
susednou Saudskou Arábiou. Katarské ženy môžu pracovať a šoférovať auto a mladí
Katarčania si občas zájdu na drink. Turistkám nie je zakázané obliekať si vyzývavé oblečenie
a v kozmopolitnej spoločnosti odvezie turistu v taxíku Pakistanec, jedlo mu v reštaurácii
prinesie Filipínec a oblečenie si kúpi na trhu od Inda.61
Vlastná katarská spoločnosť je ale o niečo zložitejšia a komplexnejšia a zďaleka nie
tak liberálna ako by sa mohlo zdať. Katarská spoločnosť je výsledkom stáročia trvajúcich
obchodných a kultúrnych interakcií medzi Indickým oceánom, Afrikou, Blízkym východom a
Európou. Napriek svojej multikultúrnej povahe je spoločnosť ešte stále rozdelená do
kmeňových štruktúr, systému typického pre spoločnosti Arabského polostrova. Alshawi a
Gardner vo svojej štúdii o kmeňoch v Katare veľmi zjednodušene rozdelili katarské kmene do
siedmich základných kategórií, pričom jednu z nich vyčlenili špeciálne pre vládnucu rodinu
Thání.62 Druhú skupinu tvoria dva pôvodné katarské beduínske kmene Murra a Hudžr. Tretia
skupina patrí beduínskym kmeňom, ktoré prišli v minulosti do Kataru ako nájomní vojaci a na
katarskom území sa natrvalo usadili. Dôležité postavenie v spoločnosti má i ďalšia skupina
pôvodne bahrajnských kmeňov, ktoré sa živili obchodovaním a trhu s perlami. Ďalšie dve
skupiny kmeňov pozostávajú z potomkov perzských prisťahovalcov, ktorí svoju arabskú
identitu deklarujú alebo ju, naopak, odmietajú a hlásia sa k perzskej kultúre. Posledná skupina
zahŕňa kmene prišlé na katarské územie z Jemenu. K tomuto deleniu je možné ešte pripočítať
zvláštnu skupinu potomkov afrických otrokov, ktorí sa plne integrovali do domácej
spoločnosti.
59 Idžmálí 's-sukán al-mutawádžidún fí qatar [online]. Wizárat at-tachtít at-tanmawí wa 'l-ihsá', 2016 [cit.
23.4.2016]. Dostupné z:
http://www.mdps.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/statistics_ar/monthly_preliminary_figures_on_popula
tion_ar.
60 WINCLER, Onn. How Many Qatari Nationals are There? [online]. Middle East Forum, 2015 [cit.
16.4.2016]. Dostupné z: http://www.meforum.org/5081/how-many-qataris.
61 WALKER, Jenny. Qatar. In: Oman, UAE and Arabian Peninsula. Londýn: Lonely Planet Publications Pty
Ltd, 2013. S. 232-233.
62 ALSHAWI, A. Hadi a GARDNER, Andrew. Tribalism, Identity and Citizenship in Contemporary Qatar
[online]. In: Anthropology of Middle East. 2013, vol. 3, no. 2., s. 46-59 [cit. 16.4.2016]. Dostupné z:
https://www.academia.edu/8022833/Tribalism_Identity_and_Citizenship_in_Contemporary_Qatar.
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Ako vyššie citovaná štúdia ďalej uvádza, príslušnosť ku kmeňu zohráva v katarskej
spoločnosti dôležitú úlohu. Spoločenská pozícia členov katarskej spoločnosti sa odvíja od sily
a funkčnosti kmeňa, ktoré určujú tri aspekty: ekonomická sila kmeňa, vzťah medzi vzdelaním
a kmeňovou príslušnosťou a loajalita kmeňa potvrdená volebnými výsledkami. Sila a veľkosť
kmeňa znamenajú v praxi rôzny prístup k vládnym pozíciám, podiel na ziskoch zo štátom
kontrolovaných zdrojov, možnosti kandidovať vo voľbách alebo presadzovaniu nárokov na
územie.
Napriek rozdielnemu vplyvu kmeňov na spoločenský a politický vývoj, je katarská
spoločnosť ako celok pomerne homogénna. Vládnuci režim nie je pod reformným tlakom a o
kroky smerujúce k obmedzeniu emírovej autoritatívnej moci nie je medzi obyvateľmi valný
záujem. Emír má v radách domáceho obyvateľstva stabilné postavenie a teší sa veľkému
rešpektu. Katarčania sú známi svojou až notorickou politickou apatiou a neúčasťou na
politickom procese.63 Nezasahovanie obyvateľstva do politiky vládnucej rodiny nie je
automatické, ale podmienené účasťou obyvateľov na rozdeľovaní príjmov plynúcich z predaja
ropy a plynu. Lojalita voči režimu prináša Katarčanovi bezplatnú zdravotnú starostlivosť,
neobmedzenú a neplatenú spotrebu elektriny, vody a plynu, zaistené pracovné miesto
(priemerný ročný plat Katarčana je okolo stotisíc dolárov) a príspevky na svadbu a bývanie.
Táto nepísaná spoločenská zmluva medzi štátom a obyvateľstvom sa v Katare nazýva safqat
al-hukm (v preklade zmluva o moci).64

63 EHTESHAMI, Anoushiravan a WRIGHT, Steven. Political Change in Arab Oil Monarchies: from
Liberalization to Enfranchisement [online]. In: International Affairs. 2007, vol. 83, no. 5, s. 913-932 [cit.
21.4.2016]. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/227724744_'Political_Change_in_the_Arab_Oil_Monarchies_Fro
m_Liberalization_to_Enfranchisement'.
64 Qatar: ath-thará' wa 'th-thaman [film]. Réžia BBC Arabic, 2014.
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3.2. Katar na politickej scéne
3.2.1 Katar ako malý štát
Ako bolo ukázané v predchádzajúcich kapitolách, Katar nemal v histórii jednoduché
postavenie. Musel čeliť mocenským ambíciám silnejších štátov a impérií, ktoré ho chceli
ovládnuť a zahrnúť pod svoju správu. I keď by sa mohlo zdať, že Katar tento tlak ustál a svoje
pevné miesto na mape potvrdil slávnostným vyhlásením nezávislosti v roku 1971, jeho
veľkosť zostáva i naďalej jedným z definujúcich faktorov určujúcich správanie Kataru na
medzinárodnej scéne, a tým pádom i podobu jeho verejnej a kultúrnej diplomacie.
Katar patrí do kategórie štátov, ktoré bývajú označované ako „malé štáty“. Neexistuje
jedna všeobecne prijímaná definícia, čo je to malý štát. J.E. Peterson vo svojej štúdii hovorí,
že veľkosť krajiny meraná v kilometroch a počet jej obyvateľov sú veličiny, ktorých silu je
možné posudzovať iba s ohľadom na susedné štáty.65 Katar v geografickom kontexte
Perzského zálivu nemusí byť definovaný ako malý štát, pretože ostatné emiráty majú
podobnú, ba dokonca i menšiu, rozlohu. V definícii malých štátov sú oveľa viac ako územná
rozloha a hustota zaľudnenia dôležité iné skutočnosti napr. obmedzenosť ľudských zdrojov. V
Katare i susedných Spojených arabských emirátoch nemá domáce obyvateľstvo, vzhľadom na
jeho nízku početnosť, schopnosť obsadiť všetky pracovné pozície potrebné na udržanie tempa
dynamickej ekonomiky a architektonického rozvoja. Samotný každodenný život v Katare a
ostatných emirátoch Perzského zálivu je úplne závislý na kvalifikovanej a nekvalifikovanej
pracovnej sile z iných častí sveta.
Pre malý štát je typické, že nedisponuje prostriedkami vyššie popísanej tvrdej moci, a
tak sa môže stať objektom záujmu silnejšieho štátu z jeho okolia. Príkladom takého
mocenského nárokovania silnejšieho hráča na územie malého štátu je napr. iracká invázia do
Kuvajtu na začiatku deväťdesiatych rokov alebo konflikt o stanovenie hraníc medzi Saudskou
Arábiou a Katarom (vyriešený až dohodou v roku 2002). Významnou odlišnosťou, s ktorou sa
potýkajú všetky malé štáty je otázka legitimity. Aby bol štát vnímaný ako životaschopný,
musí disponovať určitými atribútmi, medzi ktoré patrí územie, obyvateľstvo, vláda a v
neposlednom rade uznanie medzinárodným spoločenstvom. S otázkou nedostatočnej
legitimity sa potýkali emiráty Perzského zálivu najmä v rokoch po vyhlásení nezávislosti.66
65 PETERSON, J. E. Qatar and the World: Branding for a Micro-State [online]. In: Middle East Journal. 2006,
vol. 60, no. 4., s. 732-748 [citované 18.4.2016]. Dostupné z:
http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/peterson_-_qatar_and_the_world.pdf.
66 Ibid., s. 735.
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Pretože malé štáty nedisponujú dostatočnou vojenskou, politickou a ekonomickou
silou, verejná diplomacia pre nich predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov, ako môžu
medzinárodnému spoločenstvu tlmočiť svoje názory, postoje a požiadavky. Verejná
diplomacia malých štátov sa do značnej miery odlišuje od verejnej diplomacie veľkých štátov.
Rozdielny je predovšetkým cieľ činnosti verejnej diplomacie. Zatiaľ čo veľké štáty sa usilujú
o zlepšenie vzťahov či napravenie svojho imidžu, malé štáty sa snažia verejnou diplomaciou
upozorniť svetovú verejnosť na svoju existenciu. Veľa malých štátov sa potýka s problémom
určitej neviditeľnosti a prostriedkami verejnej diplomacie alebo nation-brandingu sa usilujú o
pritiahnutie pozornosti. Diplomacia malých štátov sa iba málokedy sústredí na obhajobu
vykonaných politických a vojenských krokov a postojov pred svetovou verejnosťou, čo je
častokrát skutočnosť, ktorá stojí za marketingovými kampaňami veľkých krajín.67
Ďalšou výraznou črtou verejnej diplomacie malých štátov je šírka a intenzita tém
prezentovaných v zahraničí. Je typické, že veľké štáty pokrývajú svojimi aktivitami veľké
množstvo kultúrnych a spoločenských tém vhodných k prezentácii. Naopak úspešná verejná
diplomacia malých štátov si vyberá iba také oblasti, ktoré odlíšia daný štát na medzinárodnom
poli a majú kapacitu pritiahnuť pozornosť. Takáto politika sa nazýva diplomaciou medzery (v
angličtine tzv. niche diplomacy) a sústredí sa na prezentáciu pomerne úzkej škály tém.
Medzerou sa v tomto prípade myslí určitá činnosť alebo oblasť, ktorú iné krajiny opomínajú,
a štát by v nej mohol rozvinúť svoje aktivity. Takto by mohol štát dosiahnuť váženého
postavenia na medzinárodnom poli, ktorého názory je potreba brať do úvahy napr. Nórsko sa
prezentuje ako medzinárodný vyjednávač mieru medzi znepriatelenými stranami.68
J.E. Peterson nedáva túto pred svetom prezentovanú odlišnosť malých štátov do
súvislosti s diplomaciou medzery, ale spojuje ju so stratégiou prežitia malých štátov. Podľa
jeho teórie si musia malé štáty osvojiť tri základné kroky nevyhnutné pre prežitie v
medzinárodnom prostredí. Prvým z nich je dosiahnutie určitého modus vivendi so silnejšími
susedmi navzdory všetkým provokáciám. Druhým je získanie silného ochrancu v prípade
napadnutia silným susedom a konečne tretím krokom je nájsť takú komoditu alebo servis,
ktorý nejakým spôsobom obohacuje okolité štáty, región a prípadne i celý svet. Takáto
komodita dodáva štátu legitimitu a demonštruje okolitému svetu, že daný malý štát funguje
lepšie ako samostatná entita než ako súčasť väčšieho celku napr. Monacké kniežatstvo, vo
67 BÁTORA, Jozef. Public Diplomacy in Small and Medium-Sized States: Norway and Canada [online]. Haag:
Netherlands Institute of International Relations ´Clingendael´, 2006 [citované 18.4.2016]. Dostupné z:
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20050300_cli_paper_dip_issue97.pdf.
68 PETERKOVÁ, Jana, s. 35-37.
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svete známe kasínami, silným bankovým sektorom a rezortmi pre najbohatšiu klientelu, by
ako súčasť Francúzska podliehalo obmedzujúcim zákonom.69
Poslednou typickou vlastnosťou, ktorú je vhodné zmieniť pri verejnej diplomacii
malých štátov, je otázka počiatočnej legitimity. Veľké štáty disponujú dostatkom zdrojom a
ich záujmy, podobne ako iné charakteristiky, sa dajú definovať vojenskými alebo
ekonomickými termínmi. Malé štáty však tieto prostriedky nemajú a celkom úspešne zvládli
definovať svoje záujmy príťažlivými termínmi ako humanitárna pomoc alebo udržovanie
mieru. Táto charakteristika umožňuje malým štátom oveľa jednoduchšiu spoluprácu s
nevládnymi aktérmi a humanitárnymi organizáciami. Ľudskoprávne aktivity, za ktorými stoja
veľké mocnosti typu USA, budú s najväčšou pravdepodobnosťou v cieľovej krajine
interpretované ako prejav imperializmu, ale rovnaká kampaň spustená nórskou vládou bude
vnímaná ako prejav solidarity s chudobnými krajinami.70

69 PETERSON, J. E., s. 741.
70 BÁTORA, Jozef, s. 8.

33

3.2.2 Katar a verejná diplomacia
O počiatkoch katarskej verejnej diplomacie sa môže hovoriť až od 90. rokov minulého
storočia, kedy sa odohral už spomínaný prevrat na domácej politickej scéne a vlády nad
emirátom sa ujal Hamad bin Chalífa Ál Thání, podporovaný armádnymi zložkami i
susednými štátmi. Do roku 1995 sa zahraničná politika Kataru pohybovala v súlade s krokmi
Saudskej Arábie. Po nástupe nového emíra je viditeľná snaha Kataru vymaniť sa spod vplyvu
svojho veľkého suseda a viesť nezávislú zahraničnú politiku. Od tohto roku začína Katar
využívať nástrojov verejnej diplomacie, aby dosiahol pevného postavenia a uznania na
medzinárodnom poli. Sústredí sa na budovanie značky a strategických partnerstiev, podporuje
rozvoj médií, kultúry, športu, vzdelávania a zväčšuje objem humanitárnej pomoci.71
Keď šajch Hamad vo svojich 44 rokoch uskutočnil palácový prevrat, okamžite zahájil
program smerujúci k modernizácii krajiny. V prvom rade sa obklopil poradným zborom
technokratov, ktorí mu pomáhali viesť krajinu. Toto nové vedenie štátu bolo vekovo oveľa
mladšie než jeho náprotivky v iných arabských štátoch. Okrem toho, všetci technokrati mali
skúsenosť so západným systémom vzdelávania, odkiaľ čerpali inšpiráciu pre ďalšie
smerovanie krajiny. Sám emír Hamad je absolventom kráľovskej vojenskej akadémie v
Sandhurste vo Veľkej Británii.72
Za architekta novej katarskej zahraničnej politiky je považovaný emírov mladší brat
šajch Hamad bin Džásim bin Džabir Ál Thání. V médiách familiárne prezývaný HBJ patril
šajch Hamad

k najvplyvnejším politikom Perzského zálivu. Funkciu katarského ministra

zahraničia vykonával nepretržite od roku 1992 až do nástupu nového emíra, kedy sa stiahol z
politického života. Okrem toho, že je to v súčasnosti jeden z najbohatších mužov planéty, stojí
za úspechmi katarskej diplomacie a bol to on, ktorý určil i smerovanie katarskej verejnej
diplomacie.73 Podieľal sa na vytvorení katarskej ústavy prijatej v roku 2004, ktorá v 7. článku
definuje priority zahraničnej politiky:
„Zahraničná politika štátu Katar je založená na princípe upevňovania mieru a bezpečnosti
71 ABDULLAH, Jamal. Analysis: Qatarʹs foreign policy: the old and the new [online]. Al Jazeera, 2014
[citované 18.4.2016]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/11/analysis-qatar-foreignpolicy—2014111811274147727.html.
72 PULLIAM, Sara. Qatarʹs Foreign Policy. Building an International Image [online]. Káhira: The American
University in Cairo, 2013 [citované 18.4.2016]. Dostupné z:
http://schools.aucegypt.edu/huss/pols/khamasin/Documents/Qatar's%20Foreign%20Policy_%20Building
%20an%20International%20Image%20-%20Sara%20Pulliam.pdf.
73 LAW, Bill. Smooth operator: Qatar's ex-prime minister breaks his silence [online]. Middle East Eye, 2015
[citované 21.4.2016]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/columns/smooth-operator-qatar-s-ex-pmbreaks-his-silence-1374778660.
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štátov prostredníctvom podpory mierových riešení medzinárodných konfliktov. Zahraničná
politika by mala podporovať právo národov na sebaurčenie, nemala by vstupovať do
vnútorných záležitostí štátov a Katar by mal spolupracovať s národmi podporujúcimi mier.“74
Rola Kataru ako sprostredkovateľa dialógu medzi znepriatelenými stranami v
medzinárodných konfliktoch je kľúčovým pilierom katarskej verejnej diplomacie. Katar na
tomto poli vyvíja úsilie od počiatku Hamadovej vlády a všeobecne možno konštatovať, že
katarská iniciatíva zaznamenala i úspechy. Zaujímavé je si položiť otázku, prečo si Katar
zvolil úlohu mediátora ako vhodný spôsob prezentácie pred zahraničným publikom. Podľa
Mehrana Kamravu, rozhodovala pri výbere zahraničnopolitických tém práve diplomacia
medzery. V čase, keď sa Katar rozhodoval o podobe zahraničnej politiky, tak mená jeho
susedov v Perzskom zálive už boli vo svete relatívne známe a ľudia si ich spájali s určitou
činnosťou. Nemalo by zmysel Katar prezentovať ako križovatku obchodu (túto značku majú
Spojené arabské emiráty) alebo finančné centrum (značka Bahrajnu). Rola mediátora bola
logickou voľbou s potenciálom zabezpečiť pre štát medzinárodnú prestíž.75
Rola mediátora medzinárodných vzťahov bola však i tak pomerne nezvyčajným
výberom, pretože na medzinárodnej scéne sa malé štáty obvykle nepúšťajú do vyjednávania
mierových podmienok a väčšinou ostávajú pasívne neutrálne napr. Omán. Katar sa však
potreboval zapísať do povedomia svetovej verejnosti a dať o sebe vedieť. Rola mediátora by
krajine zaručila dobrú značku v zahraničí a povesť rozumného a zrelého hráča, ktorý sa
zaujíma o otázky mieru a stability. Šajch Hamad chcel z Kataru vytvoriť akúsi arabskú verziu
Švajčiarska t.j. bohatý, nezávislý a bezpečný štát.76
Situovanie Kataru do pozície neutrálneho hráča prináša so sebou i ďalšie výhody.
Katar sa touto voľbou stavia do pozície nezainteresovaného hráča, čo znižuje počet jeho
potencionálnych oponentov. Zároveň je to štát - mierotvorca v regióne známom až chronickou
nestabilitou a náchylnosťou k vojenským konfliktom. Súčasne má Katar, ako malý štát, väčšiu
počiatočnú legitimitu. Tradiční ochrancovia mieru na Blízkom východe – Saudská Arábia a
Egypt sú známi svojou snahou udržať v regióne status quo a uchrániť svoje záujmy. Katar je
však príliš malý na veľké mocenské ambície a jeho mierové aktivity majú potenciál byť

74 Isdár ad-dastúr ad-dá´im li-dawlat Qatar [online]. Al-Meezan [citované 18.4.2016]. Dostupné z:
http://www.almeezan.qa/mojportal/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=6672&lawId=2284&language=ar.
75 KAMRAVA, Mehran. Mediation and Qatari Foreign Policy [online]. In: Middle East Journal. 2011, vol. 65,
no. 4, s. 539-556 [citované 18.4.2016]. Dostupné z:
http://www18.georgetown.edu/data/people/mk556/publication-61175.pdf.
76 MILES, Hugh. Al-Jazeera. How Arab TV News Challenged the World. Londýn: Abacus, 2005. S. 16.
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verejnosťou vnímané ako uveriteľné a úprimné.77
Medzi najväčšie katarské úspechy na mierovom poli sa počíta podpísanie Memoranda
o porozumení medzi sudánskou vládou a najväčšou rebelskou skupinou v Dárfure v roku
2011. Zaujímavé je, že súčasťou dokumentu bol i dodatok, že všetky ďalšie jednania
prebehnú v Dauha za účasti katarských diplomatov. Nemenej dôležitá je i účasť Kataru ako
neutrálnej strany v uvoľnení vnútropolitického napätia v Libanone v roku 2008, ktoré hrozilo
prerásť do novej občianskej vojny. Ako ďalší príklad úspešnej katarskej diplomacie býva tiež
uvádzané sprostredkovanie rozhovorov medzi afganským radikálnym nábožensko-politickým
hnutím Taliban a vládou USA v júni 2010.78

3.2.3 Katar a kultúrna diplomacia
Nástup nového emíra v roku 1995 znamenal tiež začiatok nezávislej kultúrnej
diplomacie Kataru. I na tomto prípade si Katar musel vybrať také aktivity, ktoré by ho
vymedzili voči ostatným štátom v oblasti Blízkeho východu a zároveň zlepšili jeho postavenie
na medzinárodnom poli. Ako bolo zmienené už v úvode, Perzský záliv nie je svetovou
verejnosťou vnímaný ako historické a kultúrne centrum. Aby sa Dauha zbavila nelichotivej
nálepky anonymného mesta Perzského zálivu postaveného za ropné príjmy a plného
nákupných centier, musela katarská vláda zvoliť vhodné kultúrne nástroje, ktoré by jej
vytvorili novú, príťažlivejšiu značku.79 Podľa Ulrichsena má branding praktikovaný Katarom
päť základných zložiek, ktoré tvoria stanica al-Džazíra, vzdelávanie a kultúra, športové
udalosti, turizmus a rozvoj nových ekologickejších palív.80
Ostáva nezodpovedanou otázkou, čo presne emír sledoval vo februári 1996, keď
necelý rok po svojom nástupe vydal dekrét, ktorým zakladal novú satelitnú televíziu alDžazíru. Či bol jeho úmysel naozaj vytvoriť pre Katar novú značku alebo chcel konkurovať
svojmu najväčšiemu súperovi v zahraničných vzťahoch, Saudskej Arábii, alebo sledoval iba
finančný zisk, nie je dodnes úplne jasné. S počiatočnou emírovou investíciou takmer 137
miliónov dolárov začala al-Džazíra vysielať ešte v novembri roku 1996 a bez zveličovania je
možné povedať, že znamenala revolúciu v televíznom vysielaní na Blízkom východe.81
77 KAMRAVA, Mehran, s. 540.
78 KAUSSLER, Bernd. Tracing Qatar´s Foreign Policy and it´s Impact on Regional Security [online]. Dauha:
Arab Centre for Research and Policy Studies, 2015 [citované 18.4.2016]. Dostupné z:
http://english.dohainstitute.org/file/get/d31b5ea7-be0b-4a01-b37a-e0df9dc663a9.pdf.
79 PETERSON, J. E., s.742 – 743.
80 ULRICHSEN, Kristian Coates. Qatar and the Arab Spring. Oxford: Oxford University Press, 2014. S. 48.
81 MILES, Hugh, s. 27-29.
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Al-Džazíra bola prvá arabská satelitná televízna, ktorá vysielala nepretržité 24hodinové spravodajstvo. Pevné miesto a slávu v mediálnom priestore jej prinieslo v roku 1998
priame vysielanie z Iraku, ktorý sa ocitol pod paľbou amerických a britských leteckých síl v
rámci vojenskej operácie proti vtedajšiemu vládnucemu irackému režimu. Al-Džazíra bola
takisto jediná televízia, ktorá v roku 2000 prinášala zábery z druhého palestínskeho povstania
proti Izraelu (z arabčiny známemu i pod pojmom druhá intifáda) a ako jediná disponovala
počas amerických útokov v Afganistane vlastnou kanceláriou v Kábule. Popri terénnej práci
redaktorov sú dôležité i vlastné programové formáty televízie, v ktorých nechýba kritika
arabských režimov, nastolenie kontroverzných tém či búrlivé diskusie.82
Al-Džazíra sa v prvých rokoch nového storočia stala najdôležitejším hráčom v
arabskej mediálnej sfére. Prieskum z roku 2002 prevedený v arabských krajinách ukazuje, že
al-Džazíru považovalo arabské obyvateľstvo za jednu z troch najdôležitejších televíznych
staníc. Navyše z prieskumu vyplýva, že jej spravodajstvo považovalo publikum za
dôveryhodné. K jej kredibilite nepochybne prispievali i nahnevané reakcie predstaviteľov
arabských režimov, ktoré televízia kritizovala. Saudská Arábia označila al-Džazíru za
pornografické spravodajstvo a Líbya stiahla na určitú dobu z Kataru svojho veľvyslanca. Nie
je pochýb o tom, že al-Džazíra dala Kataru pevné miesto na mape a kvôli reálnym dopadom
jej vysielania (diplomatické nóty alebo odvolávanie veľvyslancov z Dauha) bola dokonca
označená za silnejšieho politického hráča než je samotný Katar. V roku 2005 bola al-Džazíra
vyhodnotená ako 5.najsilnejšia značka na svete.83
Založením satelitnej televízie a aktívnou účasťou na medzinárodných mierových
vyjednávaniach však ambície katarskej verejnej diplomacie nekončili. Už vyššie bolo
uvedené, že Katar sa, v porovnaní so svojimi susedmi v Perzskom zálive, nemohol pýšiť
komoditou alebo servisom, ktorá by ho jasne definovala. Katar sa stal relatívne bohatou
krajinou až v 80.rokoch minulého storočia, teda v dobe, kedy jeho susedia už mali etablované
pozície v regionálnej a medzinárodnej politike. Bahrajn sa stal vyhľadávaným finančným a
obchodným centrom a obľúbenou víkendovou destináciou pre domácich obyvateľov Zálivu.
Kuvajt spájal svoje meno s obchodom so zlatom a výrobou tradičných plachetníc (v arabčine
zvaných dáu) užívaných v oblasti Indického oceána. Najväčšiemu záujmu svetových médií i
verejnosti z oblasti sa samozrejme teší Dubaj, kozmopolitné centrum luxusu, modernizmu,
82 Ibid., s. 37-68.
83 POWERS, Shwam a GILBOA, Eytan. The Public Diplomacy of Al Jazeera. In: SEIB, Philip (ed.). New
Media and the New Middle East. New York: Palgrave Macmillan, 2007. S. 53-80.
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architektonickej megalománie a turizmu.84
Uvedomujúc si silnú konkurenciu, zvolil si Katar ako pole svojej pôsobnosti oblasť, o
ktorú nikto dovtedy záujem neprejavil – vzdelávanie. Katar sa rozhodol vydobyť si
dominantnú pozíciu a stať sa regionálnym centrom vedy a vzdelávania. Tvárou nových
vzdelávacích aktivít sa stala emírova druhá manželka, šajcha Móza.85 V roku 1995 založil
emír polosúkromnú neziskovú organizáciu Qatar Foundation (v arabčine Mu'ssasat Qatar),
ktorej cieľom je finančná podpora vzdelávacích a výskumných projektov, podpora vedy a
umenia a celkového rozvoja spoločnosti. Vládnuca elita vidí vo financovaní týchto projektov
cestu, ako by sa Katar mohol v budúcnosti zbaviť svojej ekonomickej závislosti na ťažbe ropy
a zemného plynu a stať sa ekonomikou založenou na poznatkoch a ľudskom potenciáli.86
Jeden z najväčších projektov Qatar Foundation je nepochybne založenie Education
City (v arabčine Madínat at-taʽlím). Práce na projekte Education City sa začali v roku 1997 a
okrem toho, že pokrýva plochu 14 km2, zahŕňa v sebe pobočky šiestich prestížnych
amerických univerzít, jednej britskej a jednej francúzskej univerzity, základné a stredné školy a
vedecké a výskumné centrá.87 Katar sa projektom Education City stal suverénnym lídrom v
oblasti vzdelávania na Arabskom polostrove a centrom vedeckého výskumu a kritického
myslenia.88
Ako sa čitateľ dozvie podrobnejšie v nasledujúcej kapitole, nielen médiá a vzdelávanie
pomohli umiestniť v očiach svetovej verejnosti Katar na mapu.

V posledných rokoch sa

Katar snaží pritiahnuť záujem veľkých médií a verejnosti športovými udalosťami, z ktorých
najväčšou je nepochybne hosťovanie svetového futbalového šampionátu v roku 2022. Aby
bola značka Katar kompletná, tak jej nesmie chýbať ani prezentácia domácej kultúry a
histórie, ktorá sa odohráva predovšetkým v novovybudovaných múzeách, počas putovných
výstav alebo vedeckých konferencií.

84
85
86
87
88

PETERSON, J. E., 741.
Miles, Hugh, s. 18.
Al-hulm [online]. Mu'assasat Qatar [cit. 25.4.2016]. Dostupné z: https://www.qf.org.qa/about-ar/about-ar.
Ibid.
ULRICHSEN, Kristian Coates, s. 52.
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3.2.4 Katarská národná vízia 2030
Katar sa chce prezentovať ako moderná krajina, ktorá vie čo chce a má svetu čo
ponúknuť. Je pochopiteľné, že pre úspech tohto cieľa sa štát musí vyhnúť účasti na ad hoc
vytvorených politických, spoločenských alebo kultúrnych projektov, ktoré by emirátu iba
ťažko vytvárali jednoznačne definovateľnú značku na medzinárodnom poli. Aby štát pôsobil
navonok i dovnútra ucelene, sebavedome a moderne, spustil v roku 2008 emír Hamad projekt
Katarskej národnej vízie 2030 pod vedením vtedajšieho následníka trónu a dnes už emíra,
šajcha Tamíma. Katarská národná vízia je asi 40-stránkový dokument, ktorý predkladá
ambiciózny program národného rozvoja do roku 2030. Dokument vymedzuje základný
rozvojový rámec štátu do ďalších rokov a definuje základné národné priority na domácej i
svetovej politickej scéne.89 Nasledujúci text stručne popíše body dôležité pre medzinárodnú
politiku a kultúrnu diplomaciu, ktoré určujú katarské smerovanie a preferencie.
Podľa Katarskej národnej vízie sa štát musí zameriavať na štyri oblasti rozvoja –
ľudský, spoločenský, ekonomický a environmentálny. Z textu dokumentu jasne vyplýva, že
štát a jeho obyvatelia sú si dobre vedomí skutočnosti, že bohaté prírodné zdroje sú
vyčerpateľnou komoditou, a preto je dôležité zabezpečiť štátu iný zdroj príjmov. Tým by sa
mala stať už spomínaná ekonomika poháňaná poznatkami a inováciami. Nevyhnutným
predpokladom transformácie ekonomiky je preto kvalitný vzdelávací systém dosahujúci
svetovú úroveň, na ktorom pracuje Katar už od nástupu emíra Hamada. Všetky stupne
vzdelávania by mali podporovať kreativitu a analytické myslenie a z Kataru by sa malo stať
centrum vedeckého výskumu a intelektuálnej aktivity.
Pokiaľ ide o spoločenský rozvoj, tak text sa vyjadruje bližšie i k zahraničnej orientácii
Kataru. Katar by sa mal viac sústrediť na lepšiu ekonomickú, politickú a kultúrnu spoluprácu
s krajinami združenými v Rade pre spoluprácu arabských krajín Zálivu 90 a arabskými a
islamskými krajinami, ktoré sú členmi Arabskej ligy 91 a Organizácie islamskej spolupráce.92
Katar má i naďalej zotrvávať v aktívnej úlohe udržiavateľa mieru v konfliktných oblastiach a
89 Ru'ja Qatar al-wataníja. Dauha: Al-amána al-ʽáma li-t-tachtít at-tanmawí, 2008.
90 Rada pre spoluprácu arabských krajín Zálivu (v angličtine Gulf Coorperation Council - GCC, v arabčine
Madžlis taʽáwun li-duwal al-chalídž al-ʽarabíjja) – regionálna politicko-ekonomická únia združujúca arabské
štáty Perzského zálivu s výnimkou Iraku. Pre viac informácii viď napr. oficiálne stránky Rady:
https://www.gcc-sg.org/eng.
91 Arabská liga (v angličtine Arab League, v arabčine Džámiʽat ad-duwal al- ʽarabíjja) – regionálna organizácia
arabských štátov Blízkeho východu a severnej Afriky so sídlom v Káhire. Pre viac informácii viď napr.
oficiálne stránky: http://www.lasportal.org/Pages/Welcome.aspx.
92 Organizácia islamskej spolupráce (v angličtine Organization of Islamic Coorperation, v arabčine
Munazzamat at- taʽáwun al-islámí) – medzinárodná organizácia, ktorá sa snaží zastupovať záujmy moslimov
a hájiť ich práva. Pre viac informácii viď napr. stránky: http://www.oicun.org/2/24/20140324031549266.html.
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pracovať v záujme medzinárodnej bezpečnosti. V záujme zachovania svetového mieru by sa
mal Katar viac angažovať v programoch kultúrnej a náboženskej výmeny a viesť
medzináboženský dialóg. Pomerne novým prvkom v zahraničnej politike je zvýšený záujem o
humanitárnu pomoc.
Zvyšné dve časti rozvojového plánu neprinášajú pre kultúrnu diplomaciu nové témy.
Oddiel venovaný ekonomickému rozvoju opakuje potrebu diverzifikácie ekonomiky.
Posledná kapitola o environmentálnom rozvoji sa zaoberá prírodným dedičstvom a
zdôrazňuje nevyhnutnosť prijať kroky vedúce k jeho ochrane.
Všeobecný rámec Katarskej národnej vízie doplnila o konkrétne kroky Katarská
národná rozvojová stratégia vydaná v roku 2011.93 Tá pre jednotlivé rozvojové odvetvia
stanovila hlavné priority, formulovala požadované výsledky projektov a určila správne orgány
zodpovedné za jednotlivé odvetvia.
Preferencie kultúrnej politiky Kataru pre roky 2011-2016 sú zaradené v časti o
spoločenskom rozvoji.94 Dokument vyzdvihuje dôležitosť zachovania katarských kultúrnych
špecifík a

opakovane zdôrazňuje úlohu islamu ako základného piliera katarskej národnej

identity. Kultúra by sa mala stať platformou pre vybudovanie národnej hrdosti a
medzikultúrneho porozumenia a vláda by mala chrániť a rozvíjať katarské národné dedičstvo,
aby zachovávala národnú identitu a posilnila rodinnú súdržnosť. Katar by sa mal snažiť
pritiahnuť umelecké talenty, aby zabezpečil kultúrnemu sektoru rýchlejší rast, a samotný
emirát by sa mal stať aktívnou kultúrnou destináciou a centrom kultúrnej výmeny.
Dosiahnutie týchto cieľov zlepší v budúcnosti kultúrny blahobyt všetkých obyvateľov Kataru
a posilní postavenie Kataru ako centra arabskej kultúry.
Aby Katar odolal silnejúcemu tlaku globalizácie, ktorá so sebou prináša i dominantné
postavenie západnej kultúry, musí vláda podporovať domáce a regionálne projekty
vyzdvihujúce dištinktívne rysy katarskej kultúry (hudba, poézia, tanec a rozprávačstvo).
Podľa katarskej vízie, musia tieto projekty obsahovať prvok medzikultúrnej výmeny, pretože
iba vtedy majú potenciál osloviť medzinárodnú verejnosť. Prostredníctvom udeľovanie
kultúrnych grantov by sa v Katare mali rozvinúť rozličné druhy medzinárodných kultúrnych
projektov , vzniknúť nové kultúrne organizácie, ktoré by vychovávali nádejných umelcov, a
financovať kultúrny výskum, ktorý by obsahoval analýzy a štúdie o medzikultúrnej spolupráci
a riadení kultúrneho sektoru. Katar by mal hostiť vysoko profilované a vplyvné výstavy,
93 Istratídžíja 't-tanmija 'l-wataníja 2011-2016. Dauha: Al-amána al-ʽáma li-t-tachtít at-tanmawí, 2011.
94 Ibid., s. 202-211.
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festivaly, workshopy, konferencie a sponzorovať preklady.
Kľúčovým aktérom podpory kultúrnej politiky je podľa dokumentu o národnej
stratégii Ministerstvo kultúry, umenia a dedičstva (v arabčine Wizárat ath-thaqáfa wa 'l-funún
wa 't-turáth). Dokument predpokladá, že do tejto vládnej iniciatívy by sa mali zapojiť i médiá.
Súkromné a verejné televízie, noviny a rádiá by nemali iba pasívne prinášať správy o
kultúrnom dianí, ale mali by sa stať spolutvorcami týchto aktivít a snažiť sa osloviť
predovšetkým mladých ľudí využitím sociálnych sietí ako sú Facebook, Twitter alebo
Instagram.
Neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej politiky sa stala ochrana a zveľaďovanie
historických pamiatok a archeologických lokalít, ktoré majú v prvom rade pripomínať
Katarčanom ich históriu a národnú identitu a v druhom rade osloviť turistov prichádzajúcich
do Kataru. Táto katarská iniciatíva by mala byť v ideálnom prípade zavŕšená zapísaním
vybranej katarskej archeologickej lokality na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.95
V neposlednom rade sa katarská vláda na domácom poli zaviazala k rozšíreniu
umeleckej výchovy na základných a stredných školách a rozvíjaniu nádejných umeleckých
talentov. Vyššie umelecké vzdelanie v oblasti designu a technológií, fotografie, filmu a
digitálnych médií môžu katarskí študenti obdržať na americkej univerzite Virginia
Commonwealth University in Qatar so sídlom v Education City.
Katarská národná rozvojová stratégia sa v závere kapitoly o kultúre zaoberá i
samotnou otázkou kultúrnej diplomacie. Kultúrne iniciatívy, ktoré vyniesli krajine najviac
pozornosti v zahraničí a zaslúžia si ďalšie investície, zahŕňajú vysielanie televíznej stanice alDžazíra, hosťovanie športových podujatí a vysokoškolské vzdelávanie. Na regionálnej a
medzinárodnej úrovni plánuje Katar zohrávať kľúčovú úlohu v šírení náboženskej tolerancie a
medzináboženského dialógu. Hlavným nástrojom tejto náboženskej diplomacie sú katarské
iniciatívy v podobe organizácie každoročnej konferencie U.S. - Islamic World Forum, ktorá
má posilniť vzťahy medzi USA a moslimskými krajinami, alebo konferencie Interfaith
Conference, ktorá sa zase snaží o väčší rešpekt a spoluprácu medzi náboženstvami.
Pokiaľ sa Katar bude riadiť vyššie uvedenými princípmi, tak je veľká
pravdepodobnosť, že i do budúcna, bude naďalej organizovať najdôležitejšie regionálne
kultúrne podujatia, konferencie a sympóziá. Široká škála kultúrnych projektov učiní z Kataru
95 Kataru sa tento plán naplniť v roku 2013, kedy bola archeologická lokalita Zubárá zapísaná do Svetového
dedičstva UNESCO. Al Zubara Archeological Site [online]. UNESCO World Heritage Centre [cit. 5.5.2016].
Dostupné z: http://whc.unesco.org/en/list/1402.
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centrum arabskej kultúry a zároveň učiní z krajiny vyhľadávanú kultúrnu destináciu.96

3.2.5 Arabské jaro a zmeny preferencií
Arabské jaro predstavovalo veľkú skúšku pre katarskú diplomaciu neutrality a
nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Katar (a predovšetkým satelitná stanica
al-Džazíra) sa postavil na stranu arabskej ulice a začal podporovať hlasy demonštrantov
volajúce po slobode a odstránení starých režimov. Al-Džazíra býva občas považovaná za
jedného z hlavných hýbateľov udalostí Arabského jara, pretože vysielala štátnymi televíziami
nezverejňované zábery demonštrácií a násilností na uliciach. Tieto zábery vyvolali ohlasy v
ďalších arabských krajinách a spôsobili šírenie revolučných ideí.97
Jamal Abdullah vo svojej štúdii hovorí o druhom období katarskej verejnej
diplomacie, ktoré prichádza s nástupom súčasného emíra Tamíma bin Hamad Ál Thání v roku
2013. Dospieva k záverom, že význam verejnej diplomacie narastá predovšetkým po
udalostiach Arabskej jari98, kedy dochádza k prehodnocovaniu dovtedy Katarom
presadzovanej politiky neutrality voči vonkajším politickým udalostiam. Verejná diplomacia
venuje podľa Abdullaha zvýšenú pozornosť domácim otázkam a snaží sa očistiť meno krajiny
od kampaní západných médií, ktoré nesúhlasia s katarskou regionálnou politikou, obviňujú
štát z podpory teroristických skupín a zdôrazňujú potláčanie ľudských práv a slobôd v
krajine.99

96 Ibid., s. 210.
97 ANTWI-BOATENG, Osman. The Rise of Qatar as Soft Power and the Challenges [online]. In: European
Scientific Journal. 2013, vol. 2, s. 39 – 51 [cit. 26.4.2016]. Dostupné z:
http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2337/2210.
98 Arabská jar – termín, ktorý sa používa na označenie vlny rozsiahlych protestov a demonštrácií proti
diktátorským režimom, ktoré prebiehajú v arabskom svete od roku 2010. Pre viac informácií viď napr.
publikáciu od MENDEL, Miloš. Arabské jaro. Historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě.
Praha: Academia, 2015.
99 ABDULLAH, Jamal.
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3.2.6 Medzinárodné ohlasy na katarskú kultúrnu politiku
Katarská aktivita na medzinárodnej scéne v oblasti verejnej alebo kultúrnej diplomacie
nezostala samozrejme bez odozvy. Katar si v politicky turbulentnej oblasti Blízkeho východu
vytvoril imidž politicky stabilného štátu, ktorý je garantovaný prítomnosťou amerických
vojsk na základni juhozápadne od Dauha. Vďaka trvalej americkej prítomnosti je Katar
vnímaný ako ideálny mediátor medzi záujmami USA a krajinami Blízkeho východu.100 Na
druhej strane, Kataru je táto politika neutrality často vytýkaná. V štúdii o katarskej politike
Lina Khatib píše, že Kataru chýba koherentná stratégia zahraničnej politiky a viac ako
medzinárodný mier sa zaujíma o vlastnú bezpečnosť.101 Podľa jej slov sa Katar snaží svojim
neutrálnym postojom udržať konflikty čo najďalej od svojich hraníc. Katarská aktivita v
mierových rozhovoroch je poháňaná strachom z anonymity na medzinárodnom poli, ktorá
spôsobuje zraniteľnosť štátu (to mal byť prípad Kuvajtu v roku 1990). Samotný mierový
aktivizmus podlieha takisto tvrdej kritike. Katarským politikom býva opakovane vyčítaný
spôsob vedenia mierových rozhovorov. Nielenže katarskí politici poskytujú znepriateleným
stranám finančné odmeny za ich účasť na mierových rokovaniach (ako dôkaz slúžia katarské
investície v južnom Libanone a Sudáne), ale mierový proces prebieha vo svetle reflektorov a
za neustálej prítomnosti médií, čím sa síce znižuje šanca na vyriešenie konfliktu, ale zlepšuje
sa obraz Kataru pred verejnosťou.102
Katarská neutralita mala za následok i napäté diplomatické vzťahy medzi Katarom a
jeho susedmi v Perzskom zálive, predovšetkým Saudskou Arábiou. Katar sa totiž neobmedzil
na sprostredkovanie mierových rozhovorov, ale ako jediná arabská krajina nadviazal oficiálne
obchodné vzťahy s Izraelom a v roku 1996 bola dokonca na katarskom území otvorená jeho
oficiálna obchodná kancelária. Ako reakciu na toto spojenectvo Saudská Arábia bojkotovala
summit GCC konaný v Dauha. Okrem toho Katar udržiava vzťahy s krajinami (napr. Irán) a
politicko – náboženskými hnutiami (napr. palestínske hnutie Hamás), ktoré vystupujú proti
Saudskej Arábii.103
Nakoľko katarskí vládni predstavitelia sú známi tým, že často vystupujú v médiách a
vysvetľujú politiku svojho štátu, dostali i oni príležitosť reagovať na tieto kritické ohlasy.
Sám emír Hamad sa v roku 2012 v interview pre americkú televíznu stanicu CBS vyjadril o
100ANTWI-BOATENG, Osman, s. 40.
101KHATIB, Lina. Qatar's foreign policy: The limits of pragmatism [online]. In: International Affairs. 2013,
vol. 89, no. 2., s. 417 - 431 [cit. 25.4.2016]. Dostupné z: http://iisdb.stanford.edu/pubs/24060/INTA89_2_10_Khatib.pdf.
102KAMRAVA, Mehran, s. 542.
103PETERSON, J.E., s. 742.
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katarskej politike veľmi stručne a pritom výstižne. Moderátor počas interview položil emírovu
otázku, či si myslí, že politika priateľstva s každým štátom je vhodným riešením v
medzinárodných vzťahoch. Emír mu na to s úsmevom odpovedal protiotázkou: „A nemyslíte
si, že je to dobrá politika pre tak malú krajinu?“104
Nie je prekvapujúce, že medzinárodnej kritiky sa dočkala i populárna stanica alDžazíra. Ako bolo už vyššie spomenuté, arabské vlády neboli zvyknuté na takú mieru kritiky,
aká zaznievala z programov

katarskej televízie, a ich pobúrenie malo vplyv na vzťah s

katarskou vládou. Okrem týchto reakcií, ktoré ale zvyšovali popularitu televízie medzi
obyvateľstvom Blízkeho východu, čelí al-Džazíra i kritickým hlasom západných médií. Pred
Arabským jarom sa kritika sústredila na skutočnosť, že na al-Džazíre neexistuje objektívne
spravodajstvo voči katarskému režimu. Vedenie televízie zásahy katarskej vlády do
programového zloženia opakovane popiera, faktom ale zostáva, že televízia sa katarským
domácim a zahraničným otázkam vyhýba.105
Ťažké časy pre katarskú stanicu prišli s Arabským jarom. Na jeho začiatku sa
celoplošne zvýšila jej sledovanosť a obľuba na Blízkom východe. Sýrsky režim obvinil alDžazíru z vysielania falošných záberov z demonštrácií a prišlo k zatknutiu jej reportérov v
Egypte a Sýrii.106 Obrat vo vnímaní al-Džazíry prichádza v septembri roku 2011 po rezignácii
dlhoročného riaditeľa stanice Waddáha Chanfara (nar.1969), ktorý bol nahradený členom
katarskej kráľovskej rodiny Ahmadom bin Džásim Ál Thání. Tento krok občas býva
vysvetľovaný ako katarská snaha mať v búrlivých časoch viac kontroly nad stanicou.107
Televízii tento zásah ubral na dôveryhodnosti, ktorá bola naštrbená i priklonením sa Kataru (a
tým pádom i al-Džazíry) na stranu vládnucej rodiny počas protivládnych protestov na
Bahrajne.108
Bez medzinárodnej odozvy nezostali ani katarské vzdelávacie projekty. Prítomnosť
amerických vzdelávacích inštitúcií prilákala do Kataru stovky zahraničných študentov, ktorí
by mohli v budúcnosti inklinovať vo svojich obchodných, kultúrnych alebo politických
aktivitách ku Kataru. Katarské nadšenie pre vzdelávanie a výskum si všimol i renomovaný
vedecký časopis Science, ktorý vyzdvihol najmä snahu reformovať celý vzdelávací systém a
104Qatar: A tiny country asserts powerfull influence [televízny program]. CBS News, 15. 1. 2012. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=b_ZuXbOtBbo.
105MILES, Hugh, s. 38.
106Al-qissa 'l-kámila li-muhákamat sahafíjí 'l-Džazíra fí misr [online]. Al-Džazíra, 2015 [cit. 25.4.2016].
Dostupné z: http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/25/ -صحفيي-لمحاكمة-الكاملة-القصة
بمصر-الجزيرة.
107PULLIAM, Sara, s. 1.
108KHATIB, Lena, s. 419.
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vysoké percento dievčat na univerzitách v Katare.109
Menej priaznivé ohlasy ako príchod medzinárodných univerzít do Kataru vyvolali
udalosti späté s Centrom pre slobodu médií v Dauha (Doha Centre for Media Freedom, v
arabčine Markaz ad-Dauha li-hurijat al-iʽlám). Centrum bolo založené v októbri 2008 a
vzniklo ako spoločný projekt Qatar Foundation a nevládnej organizácie Reportéri bez hraníc.
Centrum pre slobodu médií bolo prvou organizáciou svojho druhu na Blízkom východe,
regióne známym prísnou mediálnou cenzúrou. Počiatočné nadšenie vyvolalo menovanie
prvého riaditeľa pre Centrum, ktorým bol samotný Robert Menard, jeden zo zakladateľov
Reportérov bez hraníc. Ničmenej, Menard nevydržal vo svojej funkcii ani rok a rezignoval v
máji 2009. Ako oficiálny dôvod svojho rozhodnutia uviedol nepriechodnosť miestnej
byrokracie a opozíciu voči jeho práci z katarskej strany. Katar nie je zvyknutý na kritiku
domácej politiky a bez nej nie je možné, podľa Menardových slov, zabezpečiť pre prácu
Centra dôveryhodnosť.110
Z mediálneho prieskumu, ktorý mapoval výskyt Dubaju, Kataru a Bahrajnu v médiách
a na sociálnych sieťach počas rokov 2009-2011 vyplýva, že iba dve udalosti vyvolali o túto
oblasť naozaj zvýšený záujem svetovej verejnosti. Jednou z nich bolo vypuknutie protestov na
Bahrajne a tou druhou, mediálne známejšou, bol výber Kataru ako usporiadateľskej krajiny
Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2022. Hosťovanie majstrovstiev sveta dalo Kataru
miesto na mape pre široké rady športových fanúšikov. Z výsledkov prieskumu je možné
vyčítať, že kontexty, v ktorých sa Katar objavoval vo zvýšenej miere v médiách alebo na
sociálnych sieťach, boli väčšinou späté s futbalovými majstrovstvami alebo organizáciou inej
športovej udalosti.111
Pokiaľ ide o kritické hlasy na adresu katarskej športovej politiky, tak tie zaznievajú
najmä v súvislosti s prípravou na svetový šampionát vo futbale. Katar sa nezdá byť fanúšikom
ani novinárom vhodnou voľbou na jeho usporiadanie z niekoľkých dôvodov: vysoká vlhkosť
ovzdušia, neexistencia štadiónov a dostatočného množstva lôžok pre fanúšikov, reštrikcie na
používanie alkoholických nápojov v Katare, chýbajúca infraštruktúra a hlavne, tradícia hrania
futbalu v Katare. Okrem toho, Kataru je vytýkané porušovanie ľudských práv robotníkov

109LONE, Frank. Qatar Taps Wells of Knowledge [online]. In: Science. 2006, vol. 312, no. 5770, s. 46 – 47 [cit.
25.4.2016]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3845964?seq=1#page_scan_tab_contents.
110ULRICHSEN, Kristian Coates, s. 55.
111GOVERS, Robert. Brand Dubai and its Competitors in the Middle East: An image and reputation analysis
[online]. In: Place Branding and Public Diplomacy. 2012, no. 8., s. 48 – 57 [cit. 25.4.2016]. Dostupné z:
http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/v8/n1/full/pb201130a.html.
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pracujúcich na dokončení štadiónov a podplácanie vedúcich členov FIFA.112

112BOOTH, Robert. 'We will be ready , inshallah.': inside Qatar's $200bn World Cup [online]. The Guardian,
14. 11. 2015 [cit. 26.4.2016]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/football/2015/nov/14/qatar-worldcup-200-billion-dollar-gamble.
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4. Nástroje katarskej kultúrnej politiky
Nasledujúci kapitola sa bude zaoberať konkrétnymi kultúrnymi a športovými
aktivitami Kataru, ktoré sú súčasťou kultúrnej diplomacie a majú pomôcť vytvoriť Kataru
silnú značku a zabezpečiť pevné postavenie v medzinárodných vzťahoch. Ako bude ďalej
ukázané, tieto dve aktivity majú v Katare k sebe blízko i inštitucionálne. Hosťovanie
športových udalostí najviac priťahuje záujem zahraničnej verejnosti. Podpora kultúrnych
aktivít a projektov je zasa dôležitá pre upevňovanie a demonštráciu katarskej národnej
identity a jej správna prezentácia má schopnosť pritiahnuť pozornosť zahraničných turistov a
ovplyvniť ich celkové vnímanie Kataru.

4.1. Ministerstvo kultúry a športu
Katarská národná stratégia určila ako hlavného aktéra zodpovedného za katarskú
kultúrnu politiku Ministerstvo kultúry, umenia a dedičstva. K dnešnému dátumu ministerstvo
s týmto názvom už neexistuje, nakoľko na začiatku roku 2016 zmenil katarský emír zloženie
a štruktúru vládneho kabinetu. Motorom týchto zmien mala byť najmä klesajúca cena ropy,
ktorá prinútila zálivové emiráty zaviesť úsporné opatrenia a obmedziť výdaje. Katar je navyše
pre nadchádzajúcim majstrovstvám vo futbale pod tlakom obchodných únií a ľudskoprávnych
organizácií, ktoré žiadajú dodržiavanie ľudských práv robotníkov pracujúcich na dokončení
štadiónov a prijatie reformných krokov. Emírovo rozhodnutie tak môže byť interpretované i
ako snaha odstaviť od moci starších politikov a nastoliť nový politický kurz.113
Krátenie štátnych výdajov sa dotklo i kultúry. V rámci úsporných opatrení prišlo k
zlúčeniu Ministerstva kultúry, umenia a dedičstva s Ministerstvom pre mládež a šport, a tak
vznikol nový orgán nahradzujúci svojich predchodcov – Ministerstvo kultúry a športu (v
arabčine Wizárat ath-thaqáfa wa-r-rijáda). Do jeho čela bol menovaný bývalý minister pre
mládež a šport, Sálih bin Ghánim al-ʽAlí (nar. 1966).114 Al-ʽAlí je už skúsený katarský politik.
V Spojených štátoch získal technické vzdelanie a po návrate do vlasti v roku 1992 začal
politickú dráhu na Ministerstve pôdohospodárstva. Po vystriedaní niekoľkých politických
postov sa v roku 2011 stal poradcom v kancelárii vtedajšieho následníka trónu Tamíma bin
113DORSEY, James. Subtle Policy Changes Could Reinforce Qatari Focus on Sports [online]. The Huffington
Post, 29.1.2016 [cit. 26.4.2016]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/james-dorsey/subtle-policychanges-cou_b_9118368.html.
114FAHMY, Peter K.. Qatar's Emir replaces foreign minister in Cabinet shake up [online]. Doha news,
27.1.2016 [cit.26.4.2016]. Dostupné z: http://dohanews.co/qatars-emir-orders-cabinet-shakeup/.
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Hamad Ál Thání. Keď sa Tamím stal novým katarským emírom, menoval svojho poradcu do
čela Ministerstva kultúry a športu.115
Nakoľko ministerstvo vzniklo pomerne nedávno, nie je doteraz jasná jeho organizačná
štruktúra, presné personálne zloženie a iné aktivity, ktoré zastrešuje. Internetové prezentácie
nahradených ministerstiev sú momentálne neaktívne.116

4.2. Katarské kultúrne projekty
4.2.1 Katar a multikultúrne aktivity
Koncepčný rámec katarskej kultúrnej politiky bol opísaný v predchádzajúcej kapitole.
Aby početne malá katarská kultúra odolala globalizačným tlakom, tak sa vládne orgány pustili
do ochrany katarského kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie pred zahraničnou verejnosťou.
Ako vysvetľujú vo svojej štúdii Exell a Rico, tak hnacím motorom zveľaďovania národnej
kultúry nebolo spočiatku prilákanie turistov (čo je bežný prípad), ale akési zakonzervovanie a
demonštrácia tradičnej kultúry Arabského polostrova, ktorá sa vytráca zo spoločnosti od 60.
rokov minulého storočia po ropnej revolúcii a zmene životného štýlu naprieč celou
spoločnosťou. Pre túto vykorenenosť kultúrnych koreňov a rýchlu zmenu životného štýlu z
východného na západný sa stal Katar a ostatné zálivové emiráty terčom nelichotivých
poznámok, ktoré spochybňujú existenciu kultúrnych tradícií na Arabskom polostrove. I z
tohto dôvodu boli vybrané základné piliere tradičnej kultúry Arabského polostrova, na ktoré
sa s pátosom obracajú reklamné kampane a i sami Katarčania. Základnými piliermi
prezentácie tradičnej kultúry Arabského polostrova sa stali ťavie závody, výlov perál,
beduínska poézia, sokoliarstvo a hudba.117
Jeden z najväčších projektov, ktoré zastupujú katarskú kultúru a zároveň majú
medzinárodný potenciál, je Katárá. Katárá je pomenovanie, ktoré označovalo Katar na
mapách už od staroveku, a bolo použité na projekt kultúrnej dediny otvorený v roku 2010.
Dedina vystavaná na morskom pobreží v typickej lokálnej architektúre má nielen prezentovať
katarskú kultúru, ale hostiť medzinárodné kultúrne udalosti (výstavy, workshopy alebo
115Saʽádat as-sajjid Sálih bin Ghánim al-ʽAlí [online]. Madžlis al-wuzará', 2013 [cit. 27.4.2016]. Dostupné z:
http://www.cm.gov.qa/Arabic/councilofministers/Pages/Ali-al-maded.aspx.
116Oficiálne webové stránky Ministerstva kultúry a športu fungujú v súčasnosti iba v arabčine a neobsahujú
informácie o jeho každodennom fungovaní, zoznam oddelení ministerstva a ani katarské kultúrne priority
[navštívené 27.4.2016]. Dostupné z: https://www.mocs.gov.qa/Arabic/AboutUs/Pages/default.aspx.
117EXELL, Karen a RICO, Trinidad. 'There is no heritage in Qatar': Orientalism, colonialism and other
problematic histories [online]. In: World Archeology. 2013, vl. 45, no. 4, s. 670-685 [cit. 3.5.2016]. Dostupné
z: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00438243.2013.852069. S. 674.
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koncerty) a stať sa centrom interakcie západnej a východnej kultúry. S početnými výstavnými
priestormi, koncertnými sálami a divadlami sa chce kultúrna dedina zaradiť medzi svetových
lídrov multikultúrnych aktivít. Na jej čele stojí od jej otvorenia Katarčan Chálid bin Ibrahím
as-Sulajtí.118
Letmý pohľad na kultúrny program v Katárá od začiatku roku 2016 nenechá nikoho na
pochybách, že vedenie kultúrnej dediny sa snaží o čo najväčšiu kultúrnu pestrosť. V januári
bol v spolupráci s UNESCO slávnostne zahájený prvý ročník Festivalu kultúrnej diverzity,
ktorý trval od januára do mája 2016 a zúčastnili sa na ňom zástupcovia z 20 krajín. V rámci
festivalu vystúpili napr. tanečné zoskupenia z Indie, Gruzínska či Nairobi. V priestoroch
kultúrnej dediny sa pravidelne organizujú

umelecké workshopy napr. japonské umenie

skladanie papiera – origami, workshopy fotografovania a pod.119
Katárá nezabúda na prezentáciu vlastnej katarskej kultúry, a preto vo februári prebehol
už tradičný katarský festival Halál (v arabčine Maharadžán halál Qatar, ukážky v Prílohe 2),
ktorý priťahuje predovšetkým návštevníkov z oblasti Perzského zálivu. Počas festivalu
prebiehajú dražby drahých plemien oviec od medzinárodných chovateľov, volí sa najkrajšia
ovca a predvádza sa tradičný mužský bojový beduínsky tanec, ʽarda. Na festivale sa
predávajú lokálne jedlá a prebiehajú ukážky tradičných remesiel. 120 Autorka môže iba
potvrdiť, že Halál Festival sa teší veľkej obľube u domáceho obyvateľstva. Mužská časť
návštevníkov trávi hodiny sledovaním burzy oviec a ich dražbou, zatiaľ čo ženy a deti sa
venujú okolným kultúrnym atrakciám napr. návštevy beduínskych stanov, príprava jedla,
detské vystúpenia, nákupy a pod. Vstup na festival nie je nijako spoplatnený.
4.2.2 Filmové ambície
Kultúrnym odvetvím, pomocou ktorého si chce Katar vydobyť svoje miesto na mape,
je i film. Filmovú produkciu zastrešuje nezisková a nezávislá kultúrna inštitúcia Doha Film
Institute (DFI,v arabčine Mu'assasat ad-Dauha li-l-aflám), ktorú založila v roku 2010 šajcha
Majjása bint Hamad bin Chalífa Ál Thání. DFI bol založený s cieľom šíriť filmovú kultúru a
vzdelanie a vybudovať v Katare dynamický filmový priemysel. Inštitúcia takisto finančne
podporuje začínajúcich filmárov v Katare a na Blízkom východe.121
118About Katara [online]. Katara [cit. 3.5.2016]. Dostupné z: http://www.katara.net/en/About-Katara.
119What's on [online]. Katara [cit. 3.5.2016]. Dostupné z: http://www.katara.net/en/whats-on.
120TAMIM, Baba. For visitors, Halal Qatar Festival is a blast from past [online]. Doha News, 25.2.2016 [cit.
3.5.2016]. Dostupné z: http://dohanews.co/tag/halal-qatar-festival/.
121The Institute [online]. Doha Film Institute [cit. 4.5.2016]. Dostupné z:
http://www.dohafilminstitute.com/institute.
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DFI v spolupráci s kultúrnou dedinou Katárá a medzinárodným filmovým festivalom
Tribeca122 spustila projekt filmového festivalu Doha Tribeca Film Festival. Napriek tomu, že
festival nepresiahol 4 ročníky, zaradil sa medzi najdôležitejšie kultúrne udalosti v regióne.
Počas 5 dní sa na rôznych miestach v Dauha premietali kvalitné filmy zo svetovej produkcie a
takisto veľký priestor dostali i filmy arabských režisérov. Festivalu sa podarilo prilákať veľké
hviezdy hollywoodskeho (napr. Antonio Banderas, Robert de Niro) i arabského filmového
plátna (napr. Omar Šaríf).123
Napriek svojej úspešnosti sa Doha Tribeca Film Festival nedočkal ďalších ročníkov.
Dôvody nie sú doteraz celkom jasné, ale je pravdepodobné, že za týmto rozhodnutím stojí i
nové vedenie Doha Film Institute na čele s obchodným riaditeľom ʽAbdulʽazízom bin Chátir.
Nové vedenie bolo do čela DIF zvolené po neúspechu film Čierne zlato (v angličtine Black
Gold), ktorého výroba stála 55 miliónov dolárov a vznikala v katarsko – tunisko – taliansko francúzskej koprodukcii. Dej filmu sa odohráva v prvej polovici 20. storočia v Saudskej
Arábii a zachytáva dobu objavenia ropných ložísk. Napriek arabskej účasti na výrobe boli
hlavné postavy filmového deja rozdané cudzincom, čo mal byť dôvod, prečo film stratil na
dôveryhodnosti a potenciály.124
Filmový festival Tribeca bol však vzápätí nahradený iným festivalom s
medzinárodnými ambíciami, Ajyal Youth Film Festival (v arabčine Mahradžán adžjál assínamá'í). Festival Ajyal sa v prvom rade sústredí na mladého diváka a má podporiť jeho
kreatívne myslenie a záujem o okolitý svet. Počas troch ročníkov sa premietali rozmanité
filmy, od tých určených na deti predškolského veku až po filmovú tvorbu zameranú na
dospelého diváka. Filmové premietania sú zoradené do kategórií podľa veku cieľového
diváka, dĺžky filmu (špeciálna sekcia krátkometrážnych filmov) alebo krajiny výroby
(zvláštna sekcia s názvom Made in Qatar).125
Určite stojí za zmienku, že filmy s katarským financovaním postupne prenikajú i na
svetové filmové festivaly. Český divák mal možnosť zhliadnuť na poslednom ročníku
122Tribeca Film Festival– medzinárodný filmový festival založený v roku 2002 v newyorskej štvrti Manhattan.
Jeho zakladateľmi sú Robert de Niro, Craig Hatkoff a Jane Rosenthal. Festival bol založený ako odpoveď na
teroristické útoky v septembri 2001 s cieľom vrátiť kultúrny život na spodný Manhattan. Viac inforámcií na:
https://tribecafilm.com/festival/.
123RITMAN, Alex. Doha festival settles into its role as a trendsetting cultural event [online]. The National,
31.10.2011 [cit. 4.5.2016]. Dostupné z: http://www.thenational.ae/arts-culture/film/doha-festival-settles-intoits-role-as-a-trendsetting-cultural-event.
124RITMAN, Alex. Whatever happened to the Qatari film industry? [online]. The Guardian, 6.3.2014 [cit.
4.6.2016]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/film/2014/mar/06/qatari-film-industry-doha-festivalblack-gold.
125Film Guide. Ayjal Youth Film Festival. Dauha: Doha Film Institute, 2015.
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filmového festivalu Febiofest konaného v marci 2016 v Prahe až dve snímky s katarskou
koprodukciou – Mediterranea a Mustang.126
4.2.3 Múzejná politika
Túžba zachovať kultúru, národnú identitu a tradičný spôsob života v prostredí, kde sa
počas života jednej generácie úplne zmenil spôsob životného štýlu, predstavuje výzvu pre
emiráty Perzského zálivu. Radikálna zmena životného štýlu vyvoláva pocity nespokojnosti,
túžbu po zachovaní minulosti a predaní minulých skúseností ďalším generáciám.
Sedemdesiate roky minulého storočia sú svedkami vzniku konceptu vymedzovania a
upevňovania dávnej kultúrnej identity ako „dedičstva“. V Katare a okolitých emirátoch
prezentácia dedičstva vyústila do trendu zakladania národných múzeí, ktoré mali zachovávať
národnú identitu a súčasne od seba navzájom odlišovať jednotlivé emiráty. Národné múzeum
bolo v Katare otvorené v roku 1975 v bývalej rezidencii katarských emírov (v súčasnosti je
zatvorené).127
Nový impulz do rozvoja národného dedičstva vniesol nástup emíra Hamada k moci v
roku 1995. V roku 2000 bola založená Qatar Tourism Authority (v arabčine al-Haj'a 'lʽámma li-s-sijáha), inštitúcia, ktorá má plánovať, regulovať a propagovať rozvoj turizmu v
Katare. Qatar Tourism Authority má ukázať zahraničným turistom unikátne kultúrne
dedičstvo a zaujímavé atrakcie.128 No a práve toto kultúrne dedičstvo uchovávané v múzeách
sa stalo hlavnou kultúrnou atrakciou pre zahraničných turistov. Rozvoj a budovanie múzeí
chápe katarský národný plán rozvoja turizmu ako poznávaciu značku Kataru .129
Medzi strategické múzeá, na ktoré sa sústredia propagačné letáky o Katare, patrí
Múzeum islamského umenia, Múzeum moderného umenia (viď Príloha 3) a Katarské národné
múzeum (otvorené bude tento rok – pozn. autorky).130 Hlavné organizačné teleso stojace za
muzeálnymi aktivitami je nevládna inštitúcia Qatar Museums (v arabčine Matáhif Qatar)
založená bývalým emírom v roku 2005. Rozvoj muzeálnych projektov v Katare je spätý s
postavou už spomínanej šajchy Majjásy bint Hamad bin Chalífa Ál Thání. Samotná katarská
vládnuca rodina je v umeleckej sfére pomerne známa, pretože už 50 rokov sa intenzívne
venuje vykupovaniu umeleckých diel a predmetov pochádzajúcich z východnej i západnej
126Program [online]. Febiofest, 2016 [cit. 4.5.2016]. Dostupné z: http://febiofest.cz/cs/filmy?do=filterFormsubmit&section=&country=178&director=&filmname=&search=Hledat.
127EXELL, Karen a RICO, Trinidad, s. 676.
128Nazra ʽámma [online]. Al-haj'a 'l-ʽáma li-s-sijáha [cit. 4.5.2016]. Dostupné z:
http://corporate.qatartourism.gov.qa/ar-qa/aboutqta/overview.aspx.
129Qatar National Tourism Sector Strategy 2030. Dauha: Qatar Tourism Authority, 2012. S. 8.
130Ibid., s. 8.
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kultúry.131
Najvýraznejším katarským múzeom je Múzeum islamského umenia (v angličtine
Museum of Islamic Art – MIA, v arabčine Mathaf al-fann al-islámí) otvorené od roku 2008.
Na prvom mieste je potreba zdôrazniť unikátnu architektúru múzea, ktorú navrhol čínsky
architekt M.I. Pei. Nakoľko je to múzeum islamského umenia, predlohou mu bola jedna z
najstarších zachovaných stavieb v islamskom svete, Ibn Túlúnova mešita v Káhire. MIA
disponuje jednou z najväčších zbierok islamského umenia na svete, ktoré pochádza z rôznych
historických období, a jeho kolekcie sú k videniu bez nutnosti kúpy vstupného lístka. 132
Katarské múzeum je späté novovybudovanou pobrežnou cestou s centrom mesta a tvorí tak
neodmysliteľnú súčasť scenérie Dauha. Múzeum je obklopené vždyzeleným parkom s
kaviarňami, ktorý sa stal obľúbeným výletným miestom pre rodiny a dejiskom kultúrnych
udalostí.
Stále muzeálne zbierky sú v sálach vystavené jednak podľa druhu umenia (kaligrafia,
islamská veda, figurálne umenie, islamské vzory) a jednak podľa oblasti a obdobia, z ktorého
diela pochádzajú (India, Irán a centrálna Ázia, Egypt a Sýria). Na najvyššom poschodí sú
umiestnené dočasné zbierky požičané z iných múzeí. Od apríla minulého roku do júna 2016 je
to zbierka portrétov kadžárovských133 žien z 19. storočia v Iráne. Výstava má ukazovať
premeny vnímania ženskej krásy v Iráne na prahu modernity.134 Okrem umeleckých zbierok
disponuje

múzeum i knižnicou a výukovými priestormi, ktoré sú s centrálnou budovou

spojené honosným nádvorím.
Druhým najdôležitejším múzeom v Katare je Arabské múzeum moderného umenia
Mathaf (v angličtine Mathaf – Arab Museum of Modern Art, v arabčine Mathaf – Al-mathaf
al-ʽarabí li-l-fann al-hadíth) otvorené v roku 2010 a so sídlom v komplexe Education City.
Mathaf je sponzorovaný nadáciou Qatar Foundation a muzejnou inštitúciou Qatar museums.
Múzeum vlastní viac ako 9000 umeleckých diel, čo z neho robí najväčšie múzeum svojho
druhu na svete.135 Samozrejme, spolupráce s múzeami po svete iba ďalej zviditeľňujú Katar a
robia mu dobrú značku. Tento rok umelecké zbierky Mathafu našli dočasný domov v
131Qatar's culture queen [online]. The Economist, 31.3.2012 [cit. 4.5.2016]. Dostupné z:
http://www.economist.com/node/21551443.
132An iconic buiding on the Doha waterfront [online]. Museum of Islamic Art [cit. 4.5.2016]. Dostupné z:
http://www.mia.org.qa/en/about/the-museum-building.
133Kadžárovci – dynastia vládnuca v Iráne v rokoch 1794-1925.
134Exhibition in MIA [online]. Museum of Islamic Art [cit. 5.5.2016]. Dostupné z:
http://www.mia.org.qa/en/whats-on/exhibitions-at-mia.
135 Mathaf: Arab Museum of Modern Art [online]. Mathaf: Arab Museum of Modern Art [cit. 4.5.2016].
Dostupné z: http://www.mathaf.org.qa/en/about-us.
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španielskom Madride.136
V súvislosti s múzejnou politikou v Katare je zaujímavé sledovať urputný zápas, ktorý
prebieha v tejto oblasti medzi monarchiami Perzského zálivu, predovšetkým Katarom a
najbohatším emirátom Spojených arabských emirátov, Abú Zabí. V Abú Zabí vznikli projekty
na vybudovanie pobočiek dvoch veľkých múzeí, Louvre Abu Dhabi a Guggenheim Abu
Dhabi, na umelo vytvorenom ostrove Saʽdiját (v preklade ostrov šťastia). Oba emiráty si
nárokujú titul hlavného mesta arabskej kultúry a práve výstavba múzeí im v tom má pomôcť.
Za povšimnutie stojí i fakt, ktorého sa dotkol autor analýzy o múzeách v Abú Zabí. Tharoor
uvádza, že tieto múzejné aktivity nie sú v prvom rade určené pre domáce obyvateľstvo, ale
majú pritiahnuť najmä zahraničných turistov a podielať sa na diverzifikácii štátnych
príjmov.137
Vo svojej analýze o zálivových múzeách porovnáva ďalší autor, Nicolai Ouroussoff,
taktiež aktivity Kataru a Abú Zabí a dospieva k záveru, že katarská politika budovania múzeí
je veľmi metodická v porovnaní s aktivitami Abú Zabí, ktoré označuje za prvoplánové a príliš
západne orientované. Múzeá lokalizované v Abú Zabí, najmä projekt Guggenheimovo múzea,
opisuje autor článku ako kultúrny kolonializmus Západu, ktorý zabúda na arabské a islamské
tradície. Naopak, katarské zbierky sa sústreďujú viac na Východ a vyzdvihujú dôležitosť
kultúrnej výmeny a jej prínosu pre civilizácie.138

136World's largest collection of modern and contemporary Arab art visits Spain [online]. Art Daily, 9.2.2016
[cit. 4.5.2016]. Dostupné z: http://artdaily.com/news/84971/World-s-largest-collection-of-modern-andcontemporary-Arab-art-visits-Spain-#.VypdNWN6f-Y.
137THAROOR, Thanishk. The Louvre comes to Abu Dhabi [online]. The Guardian, 2.12.2015 [cit. 5.5.2016].
Dostupné z: http://www.theguardian.com/news/2015/dec/02/louvre-abu-dhabi-guggenheim-art.
138OURUSSOFF, Nicolai. Building Museums, and a Resh Arab Identity [online]. The New York Times,
26.11.2010 [cit. 4.5.2016]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2010/11/27/arts/design/27museums.html.
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4.3 Katarská športová politika
4.3.1 Vytváranie stratégie
O športe je obecne možné povedať, že je to vcelku nekontroverzná téma. Športové
úspechy národných reprezentantov dostávajú krajinu do povedomia širokej verejnosti a
zároveň ich prípadný neúspech nutne neznamená stratu štátnej prestíže. Hosťovanie
dôležitých svetových či regionálnych pretekov a zápasov zasa vylepšuje obraz krajiny a v
národných štatistikách dvíha počty turistov. Opomenutá nesmie ostať ani skutočnosť, že
športovým turistom štát môže ukázať svoje bohatstvo, silu, atraktivitu a kultúru a zmeniť tak
ich vnímanie krajiny, častokrát zaťažené stereotypmi. Aktívna športová politika prevádzaná
na globálnej alebo lokálnej úrovni môže i malému štátu vydobyť stabilné miesto na
medzinárodnej politickej scéne a dať mu čestný titul rešpektovaného partnera.

Inými

slovami, atraktivita športových úspechov a podujatí sa prenesie na štát, a tým ho obohatí o
mäkkú moc.139
V predchádzajúcich statiach bol vysvetlený program katarského plánu národného
rozvoja, ktorý, okrem iných položiek, obsahoval i zmienku o športe. Hlavné záujmové oblasti
športových investícií sú zhrnuté a podrobne opísané vo vládnom dokumente Katarská
športová stratégia, ktorý vyšiel v roku 2011. 140 Dokument vymedzuje šesť prioritných
športových oblastí, na ktoré sa majú sústrediť katarská politika a investície – výchova atlétov,
športový manažment, hosťovanie medzinárodných udalostí, športové vzdelanie, propagácia a
reklama a športové a rekreačné zariadenia.
Šport je starostlivo premysleným nástrojom katarskej zahraničnej politiky na
pritiahnutie medzinárodnej pozornosti. Katar sa má profilovať ako centrum športovej
turistiky, k čomu má dopomôcť i hosťovanie svetovo významných športových šampionátov
alebo zápasov. Popri úlohe hostiteľskej krajiny by sa chcel Katar presadiť i ako štát, ktorý
medaily za športové výkony nie iba rozdáva, ale i získava. Získavanie medailí v praxi
znamená investície do vyhľadávania a výchovy nádejných športových talentov. Zaujímavým
bodov katarskej stratégie športového rozvoja je i zmienka o podpore športových klubov,
komisií a federácií, ktorá sa neodohráva iba na lokálnej, ale i medzinárodnej úrovni.
Koordináciou domácich a zahraničných aktivít by štát chcel docieliť, aby sa šport stal
súčasťou katarskej národnej identity, s ktorou je plne stotožnené domáce obyvateľstvo a
oboznámené zahraničné publikum.
139ANTWI-BOATENG, Osman, s. 45-46.
140Sport Sector Strategy 2011-2016. Dauha: Qatar Olympic Committee, 2011.
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Spojnicou a kostrou športových aktivít v Katare je Katarská olympijská komisia (v
angličtine Qatar Olympic Committee, v arabčine Al-ladžna 'l-úlimbíja 'l-qataríja) založená v
marci 1979. Jej súčasným generálnym riaditeľom je člen vládnucej rodiny Saʽúd bin
ʽAbdurrahmán Ál Thání. Organizačnou náplňou komisie je koordinácia športových udalostí,
podpora športu medzi verejnosťou (napr. vyhlásenie Národného dňa športu) a samozrejme
propagácia olympijských hodnôt.

Okrem tejto, dalo by sa povedať i zastrešujúcej

organizácie, fungujú v Katare jednotlivé športové zväzy napr. Katarský futbalový zväz,
Katarský hádzanársky zväz, Katarský zväz ľahkej atletiky a pod.141
4.3.2 Katar ako hosťovská krajina
Odpoveď na otázku, prečo práve Katar je ideálnou destináciou svetových šampionátov
dáva katarská oficiálna brožúrka s názvom Qatar Sport Opportunities 2015.142 Podľa nej je
Katar v prvom rade prirodzene logickou destináciou pre kultúrne a športové výmeny, nakoľko
sa nachádza medzi dominantným Západom (Európa, Amerika) a Východom (Čína, India,
Japonsko), ktorého ekonomický a politický význam neustále rastie. Sám štát Katar tejto
prirodzenosti ďalej dopomáha vytváraním dopravných spojení a budovaním potrebnej
športovej infraštruktúry.
Najvýznamnejším katarským dopravným uzlom je nepochybne medzinárodné letisko
Hamad International Airport (v arabčine Matár Hamad ad-daulí) otvorené začiatkom roku
2014, ktorého kapacity sú pripravené odbaviť ročne až 30 miliónov cestujúcich. 143 Vlajkovou
leteckou spoločnosťou Kataru sú Qatar Airways (v arabčine Al-chutút al-džauíja 'l-qataríja),
vlastnené katarskou vládou. Hoci letecká spoločnosť bola založená v roku 1993, tak jej
orientácia na poskytovanie prvotriednych služieb a zaradenie sa medzi najrýchlejšie rastúce
aerolinky sa datujú do roku 1997. V tomto roku predstavil vtedajší emír Hamad modernú
víziu Qatar Airways a do ich čela menoval nového výkonného riaditeľa, Katarčana Ahmada
Al-Bákir, ktorý zotrváva vo svojej funkcii až do súčasnosti. Qatar Airways lietajú do viac ako
150 destinácií rozmiestnených takmer na všetkých kontinentoch.144
141Al-manásib al-qijádija 'l-qataríja fí-l-haj'át ar-rijádíja 'd-daulíja wa-l-iqlímíja [online]. Dauha: Al-ladžna 'lúlimbíja 'l-qataríja [cit. 30.4.2016]. Dostupné z:
http://www.olympic.qa/SiteCollectionImages/documents/Sport_figures_of_Qatar.pdf.
142Qatar Sports Opportunities 2015. Dauha: Qatar Olympic Committee, 2015.
143Len pre porovnanie: susedné letisko v Dubaji prepraví ročne takmer 80 miliónov cestujúcich. EL GAZZAR,
Sheeren. Dubai International Airport retains position as world’s busiest for international passenger traffic
[online]. The National, 1. 2. 2016 [cit. 30.4.2016]. Dostupné z:
http://www.thenational.ae/business/aviation/dubai-international-airport-retains-position-as-worlds-busiestfor-international-passenger-traffic.
144The Qatar Airways Story [online]. Qatar Airways, apríl 2016 [cit. 1.5.2016]. Dostupné z: .
https://www.qatarairways.com/iwov-resources/temp-docs/press-kit/The%20Story%20of%20Qatar
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Čo sa týka domácej športovej vybavenosti, tak emirát disponuje momentálne 18
štadiónmi, z ktorých sú všetky schopné pojať viac ako 10 000 divákov. Až 14 štadiónov je
určených pre futbal.145 Podľa záväzkov daných Medzinárodnej futbalovej federácii FIFA má
Katar do roku 2022 vystavať 9 nových veľkokapacitných futbalových štadiónov (najmenší s
kapacitou 19 000 divákov, najväčší s kapacitou až 80 000 divákov). 146 Okrem výstavby
štadiónov prebiehajú konštrukčné práce na zlepšení verejnej dopravy (projekt podzemného
metra) a zvýšení kapacity lôžok pre turistov.147
Katarské štadióny a športoviská hosťovali doteraz niekoľko celosvetovo dôležitých
šampionátov. V Katare prebiehajú každoročné turnaje s medzinárodnou účasťou (napr.
tenisový turnaj Qatar Exxon Mobile Open, cyklistický závod UCI Cycling Tour of Qatar) i
jednorázové, ale marketingovo dôležité, podujatia s veľkou prestížou. Najväčšou športovou
udalosťou usporiadanou v Katare boli v roku 2006 Ázijské hry. Regionálne významné bolo i
hosťovanie Arabských hier v roku 2011. Najväčším rivalom v pritiahnutí medzinárodných
športových udalostí na svoje územie sú Kataru Spojené arabské emiráty napr. v Dubaji
prebieha každoročne vo februári tenisový turnaj Dubai Tennis Championship, ktorý patrí do
bodovo lepšie hodnotenej kategórie než Qatar Exxon Mobile Open.148
Rýchle tempo budovania infraštruktúry potrebnej pre svetový futbalový šampionát
upriamujú pozornosť svetových médií a verejnosti na nedodržiavanie ľudských práv v Katare.
V Katare, podobne ako i v okolitých monarchiách, sa prichádzajúca pracovná sila stáva
súčasťou tzv. sponzorského systému (v arabčine nizám al-kafála). To znamená, že každý
zahraničný pracovník v Katare má svojho sponzora (zamestnávateľ), ktorý mu zabezpečí
pracovné víza a prácu. V praxi sa to ale častokrát prejaví i zadržiavaním pasov,
obmedzovaním osobnej slobody, porušovaním pracovnej zmluvy (nižšie platy, prekročenie
pracovného času), nútenou prácou alebo bývaním v zdravotne nevyhovujúcich ubytovniach. 149
Zneužívanie pracovnej sily vytvára presne opačný efekt, ktorého sa Katar snaží svojimi
aktivitami docieliť. Katar dostal v nejednom svetovom médiu nálepku despotickej
konzervatívnej monarchie s otrokárskymi praktikami. Túto nelichotivú charakteristiku emirát
%20Airways%20-%20English.pdf
145Stadiums in Qatar [online]. World Stadiums [cit. 1.5.2016]. Dostupné z:
http://www.worldstadiums.com/middle_east/countries/qatar.shtml.
146Bid Evaluation Report: Qatar [online]. FIFA, 2010 [cit. 1.5. 2016]. Dostupné z:
http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/33/74/56/b9qate.pdf. S. 12-13.
147Ibid., s. 16-19.
148Pre viac podrobností viď napr. oficiálnu stránku Asociácie profesionálnych tenistov:
http://www.atpworldtour.com/en/tournaments.
149Amnesty International Report 2015/2016. Londýn: Amnesty International, 2016. S. 299-300.
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potvrdil minulý rok, keď boli v Katare zatknutí novinári britskej stanice BBC, ktorí zbierali
materiály na reportáž o právach nekvalifikovaných migrantov pracujúcich na stavbách
futbalových štadiónov.150 Na druhej strane, Katar sa snaží reagovať na medzinárodné ohlasy
vydávaním nových zákonov o práci migrantov.151
4.3.3 Medzinárodné sponzorstvo
Medzinárodné sponzorstvo je dôležitá časť marketingovej prezentácie Kataru. Logá
katarských spoločností sa už nejaký čas objavujú na dresoch športovcov, v reklamných
spotoch počas zápasov alebo na plagátoch umiestnených okolo hracích kurtov a športovísk.
Bežný divák ich vedome nevníma, ale v podvedomí mu ostane tvar loga a meno Kataru.
Kľúčovým aktérom investícií do domáceho a zahraničného športu je spoločnosť Qatar
Sports Investments (v arabčine Qatar li-l-istithmárát ar-rijádíja), ktorá je vetvou veľkej
investičnej spoločnosti Qatar Investment Authority (v arabčine Džiház Qatar li-listithmárát).152 Na čele športovej vetvy spoločnosti stojí Katarčan Násir Ghánim al-Chilajfí,
bývalý reprezentant Kataru v tenise.153
Najviditeľnejšou investíciou Qatar Sports Industry bola v roku 2011 kúpa parížskeho
futbalového klubu Paris-Saint-Germain (PSG). Ako uvádza analýza Financial Times, PSG bol
parížskym klubom, o ktorom obyvateľ francúzskeho hlavného mesta nemusel nikdy počuť.
Jeho domovský štadión Parc des Princes zíval počas zápasov prázdnotou a drvivú väčšinu
návštevníkov tvorili obyvatelia sociálne slabších parížskych predmestí. Všetko sa ale zmenilo
potom, čo klub dostal katarských majiteľov. Prečo si Katar vybral zo všetkých európskych
futbalových klubov práve krívajúci PSG vysvetľuje teória medzery na trhu opísaná už vyššie.
Paríž bol ako jedno z mála európskych veľkomiest bez viditeľného futbalového klubu, diera
na futbalovej mape západnej Európy s potenciálnymi 12 miliónmi fanúšikov (počet
obyvateľov Paríža a okolia) Katarskí investori hľadajúci nové obchodné príležitosti toto
pochopili a rozhodli sa riskovať. V roku 2012 boli do klubu nakúpení noví hráči za
150WEAVER, Matthew. FIFA to investigate arrest of BBC news team in Qatar [online]. The Guardian,
18.5.2015 [cit. 1.5.2016]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2015/may/18/fifa-to-investigatearrest-of-bbc-news-team-in-qatar.
151KHATRI, Shabina S. Changes to Qatar's kafala law to take effect Dec. 14th 2016 [online]. Doha News,
25.12.2015 [cit. 1.5.2016]. Dostupné z: http://dohanews.co/report-changes-qatars-kafala-law-take-effect-dec14-2016/.
152Qatar Investment Authority – investičná spoločnosť založená v roku 2005 a plne vlastnená Katarskou
vládou. Jej cieľom je podieľať sa na vytvorení od ropy nezávislej štátnej ekonomiky prostredníctvom
investícií do strategických odvetví. Viac informácií na: http://www.qia.qa/AboutUs/Pages/QIA-at-aglance.aspx.
153Madžlis al-idára [online]. Qatar Sports Investment, 2012 [cit. 2.5.2016]. Dostupné z:
http://www.qsi.com.qa/ar/?page_id=7.
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rekordných 145 miliónov eur, pričom PSG sa podarilo prilákať i švédsku futbalovú legendu s
balkánskymi koreňmi Zlatana Ibrahimoviča. Katarský sponzor investoval veľké sumy do
mediálnych kampaní, zmeny loga a rekonštrukcie štadiónu, čo niekoľkonásobne zvýšilo počty
divákov a jeho zisky boli v roku 2013 piate najvyššie spomedzi európskych futbalových
klubov (399 miliónov eur). Výsledky investícií sa prejavili i na umiestnení. PSG od roku 2013
nepretržite kraľuje francúzskej najvyššej futbalovej súťaži Ligue 1 (predtým vyhral iba v
rokoch 1994 a 1986).154
Katarské angažovanie vo francúzskom športe nezostalo bez domácej odozvy. Katarské
financie a manažment priniesli klubu mnoho výhod. Paríž má klub, ktorý má potenciál vyhrať
európsku futbalovú Ligu majstrov UEFA, a klub, na ktorého zápasy chodia stovky fanúšikov.
Skvelou reklamou pre Katar je i fakt, že prezident PSG, už spomínaný Násir Ghánim alChulajfí, sa teší vo Francúzsku všeobecnej obľube a dostalo sa mu od francúzskych
športových fanúšikov neoficiálneho titulu najobľúbenejšieho prezidenta futbalového klubu. 155
Katarská politika vyvoláva ale i negatívne hlasy, ktoré bijú na francúzsku nacionálnu nôtu a
ostro vystupujú proti „predávaniu Francúzska“ Kataru. 156 S nevôľou u tradičnej základne
fanúšikov PSG z predmestí sa stretlo navýšenie ceny vstupeniek na zápasy, ktoré sa stali tejto
mládeži, prostej od finančných prostriedkov, neprístupné.157
4.3.4 Medailové ambície
Sponzorstvo zahraničných klubov alebo hosťovanie svetových šampionátov dodávajú
Kataru príťažlivosť a atraktivitu, ale jeho úloha v športe je potiaľto skôr pasívna. Katar ale
investuje obrovské obnosy peňazí i do výchovy športovcov, ktorí môžu pre Katar vybojovať
cenné kovy. Najdôležitejšou inštitúciou, ktorá sa venuje výchove športovcov, je Aspire
Academy (v arabčine Akádímíja Aspájr). Aspire Academy je síce financovaná vládou, ale
prezentuje sa ako nezávislá inštitúcia. Bola založená v roku 2004 a svoju činnosť sústreďuje
na vyhľadávanie a výchovu mladých športových talentov. Aspire Academy regrutuje
nádejných športovcov v prvom rade na katarských školách a ponúka im štipendiá na získanie
154KUPER, Simon. Can Paris's Saint-Germain become the word's richest sport club? [online]. The Financial
Times, 28.3.2014 [cit. 2.5.2016]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/2/ae88a0b2-b53a-11e3-af9200144feabdc0.html.
155Votre president préféré de Ligue 1 (1ER). Al-Khelaïfi: «J'ai beaucoup appris au contact des autres
présidents de L1.» [online]. France Football, 18.12.2015 [cit. 2.5.2016]. Dostupné z:
http://www.francefootball.fr/news/al-khelaa-fi-a-j-ai-beaucoup-appris-au-contact-des-autres-pra-sidents-del1a/617754.
156Viď napr. publikáciu: RATIGNIER, Vanessa a PÉAN, Pierre. Une France sous influence. Quand le Qatar
fait de notre pays son terrain du jeu. Paríž: Fayard, 2014.
157KUPER, Simon.
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stredoškolského vzdelania so zameraním na rozvoj ich športového talentu. 158 Vyhľadávanie
talentov prebieha i na medzinárodnej úrovni. V roku 2005 bol založený projekt Aspire
Football Dreams, ktorý testuje futbalový talent chlapcov v rozvojových krajinách Ázie,
Afriky a Latinskej Ameriky. Každoročne prechádzajú talentovými skúškami stovky 14ročných chlapcov, ktorým sa v prípade úspechu otvára cesta k profesionálnemu futbalu.159
Nakoľko je Katar mladý štát, jeho účasť na svetových športových podujatiach nemá
dlhú históriu. Katar sa zúčastnil Olympijských hier po prvýkrát v roku 1984 v americkom
meste Los Angeles a prvú medailu (bronzovú) získal až o osem rokov neskôr na olympiáde v
Barcelone v behu na 1500 metrov. Na poslednej olympiáde v Londýne získal Katar 2
bronzové medaily v skoku do výšky a streľbe. Veľký úspech na domácej pôde znamenalo pre
Katar i 2. miesto na majstrovstvách sveta v hádzanej. Veľký futbalový úspech projektu Aspire
Football Dreams znamenalo prvé miesto katarských futbalistov na ázijskom šampionáte AFC
U-19, v ktorom súťažia národné tímy zložené z futbalistov do 19 rokov.160
Veľkú medzinárodnú kritiku katarskej politiky vyvoláva rozsiahle a rýchle
udeľovanie, či skôr prepožičanie, katarského občianstva športovcom reprezentujúcim emirát.
Katar sa bráni tvrdeniami, že zmena národnosti nie je v športovom svete nič nové a robí to
každý. Na druhej strane, len málokto to robí v tak rozsiahlom meradle – iba za rok 2005
pribudlo Kataru 38 nových obyvateľov, ktorí boli z jednej africkej krajiny, Kene. Títo atléti si
so zmenou pasov zmenili i svoje africké mená na arabské. Dalo by sa povedať, že i z hľadiska
ľudských práv je táto zmena občianstva pomerne diskutabilná. Športovec ostáva Katarčanom
iba počas vykonávania aktívnej športovej kariéry a jeho pas neznamená prístup k všetkým
výhodám pravého Katarčana.161

158Overview [online]. Aspire Academy [cit. 3.5.2015]. Dostupné z: http://www.aspire.qa/aboutus.aspx.
159Aspire Football Dreams [online]. Aspire Academy [cit. 3.5.2016]. Dostupné z:
http://www.aspire.qa/FootballAspireDreams.aspx.
160Qatar Sports Opportunities 2015, s. 33.
161REICHE, Danyel. Investing in sporting success as a domestic and foreign policy tool: the case of Qatar
[online]. In: International Journal of Sport Policy and Politics. 2014 [cit. 3.5.2016]. Dostupné z:
https://www.aub.edu.lb/fas/pspa/politics-sports/Documents/Reiche-2014-Qatar-Sport%20Policy.pdf.
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5. Záver
Ústrednou témou diplomovej práce bola katarská kultúrna politika, konkrétne tá časť,
ktorá nejakým spôsobom prezentuje krajinu pred zahraničným publikom na domácej scéne a
za hranicami. Podľa hypotézy formulovanej na začiatku práce by táto kultúrna politika mala v
očiach svetovej verejnosti vytvárať jednotný celok, ktorý by jasne definoval, čo je Katar a kto
sú Katarčania.
Prvá kapitola predstavila teoretický rámec, ktorý vysvetľuje snahy štátov o kvalitnú
prezentáciu pred zahraničným publikom. Bolo ukázané, že výhody plynúce zo získania
všeobecných sympatií sa môžu premeniť na merateľné veličiny v podobe prílivu turistov či
nových investícií. Pomocou úspešnej verejnej a kultúrnej diplomacie sa i malý štát ako Katar
môže stať atraktívnym, a tým sa obohatiť o mäkkú moc, ktorá zlepší jeho vyjednávacie
postavenie na medzinárodnej scéne. Následne bola opísaná koncepcia verejnej a kultúrnej
diplomacie Kataru, s ktorou sa pokúša preraziť vo svete od nástupu emíra Hamada k moci.
Program národného rozvoja Katarská národná vízia 2030 vymedzuje hlavné oblasti štátnych
investícií a jeho doplnkové dokumenty (Katarská národná rozvojová stratégia, Katarská
športová stratégia) spracovávajú podrobnejšie zvolené stratégie pre danú oblasť.
Pritiahnutie pozornosti svetovej verejnosti a médií však vyžaduje dobrú stratégiu.
Podľa marketingových teórií výber prvkov zastupujúcich malú kultúru nesmie byť príliš
všeobecný a zároveň musí obsahovať body, ktoré by tvorili spojnicu s ostatnými kultúrami.
Vo sfére verejnej diplomacie si Katar vybral pomerne netypickú cestu a snaží sa o pripísanie
titulu sprostredkovateľa mieru a neutrálnej strany v medzinárodných konfliktoch. O túto
neutralitu sa snaží i jeden z najsilnejších prvkov katarskej verejnej diplomacie, spravodajská
stanica al-Džazíra. Kultúrna diplomacia sa sústreďuje na to, aby si štát získal povesť centra
kvalitného vyššieho vzdelávania v regióne Blízkeho východu. Pre tento účel Katar prilákal na
svoje územie zahraničné univerzity, financuje vedecké konferencie, výskumy či výmeny
študentov. Prezentácia kultúrneho dedičstva sa zase sústredí na budovanie nových múzeí a
rozvoj projektov kultúrnej výmeny, ktoré by Katar pretvorili na nové kultúrne a umelecké
centrum Blízkeho východu. V neposlednom rade má byť Katar synonymom pre šport, o čom
svedčia počty katarských štadiónov a veľké investície do výchovy nových športovcov.
Katar je v procese budovania si medzinárodnej reputácie, ale ponúka sa otázka, čie
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uznanie si chce vlastne emirát získať. Z predloženej analýzy kultúrnych aktivít a katarských
oficiálnych dokumentov vyplýva, že oblasťou jeho záujmu je predovšetkým región Blízkeho
východu. Katar zasahuje do riešenia konfliktov odohrávajúcich sa na Blízkom východe,
rovnako al-Džazíra sa zaoberá najmä regionálnymi otázkami. Zbierky Múzea islamského
umenia zasa vystavujú umelecké a historické predmety z arabskej a islamskej histórie a
Arabské múzeum moderného umenia už svojim názvom prezrádza cieľ záujmu. Rovnako
vyššie spomenutý katarský plán na rozvoj turizmu kladie turistov a arabských krajín na druhé
miesto (prvé miesto patrí korporátnej turistike) v rámci optimálneho zloženia návštevníkov
Kataru.162
Nebolo by odvážne tvrdiť, že Katar sa svojou politikou snaží dosiahnuť pozíciu
akéhosi regionálneho lídra. K tomu mu majú pomôcť prostriedky verejnej a kultúrnej
diplomacie, najmä edukačné a kultúrne projekty. Tieto jeho ambície sa nezdajú vo svetle
súčasných reálií Blízkeho východu nereálne. Katar je krajina, ktorá nie je bezprostredne
ohrozená vojnovým konfliktom, nesužuje ju ekonomická ani politická kríza a má dostatok
prostriedkov, aby svoj plán financoval. Nespornú výhodu má aj v porovnaní so susednými
Spojenými arabskými emirátmi. Katarská spoločnosť nie až taká kozmopolitná, Dauha
nepriťahuje tisíce západných turistov ročne, čím si zachováva istý punc autenticity. 163 Autorka
sa domnieva, že Katar sa svojimi aktivitami pokúša nielen o lepšiu regionálnu pozíciu, ale
zároveň sa snaží hrať úlohu akéhosi sprostredkovateľa medzi východnou a západnou
kultúrou. Katar využíva západné vzdelávacie systémy, vytvára si po európskom vzore
divadelné a symfonické formácie, ale vždy sa ich snaží obohatiť o vlastný kultúrny rozmer,
ktorý reflektuje arabské, islamské a regionálne zvyky a tradície (napr. na koncerte katarského
filharmonického orchestra sa hrajú lokálne folklórne skladby s využitím tradičných
nástrojov).
V diplomovej práci bola niekoľkokrát vyslovené otázky: „Čo je Katar?“ a „Kto je
Katarčan?“, ktoré vytvorili základný rámec analýzy týkajúcej sa katarskej kultúrnej politiky
založenej na terminológii verejnej diplomacie. Závery tejto analýzy priniesli mnoho
poznatkov, z ktorých vyplynulo, že Katar chce byť vnímaný ako moderný štát snažiaci sa
prijímať zo Západu to dobré a zároveň rešpektovať svoju tradičnú kultúru. Prezentuje sa ako
liberálny štát, kde priestor na vyjadrenie dostane každý jedinec. Vystupuje ako krajina
vedomá si faktu, že ropa nepotečie navždy, a tak investuje do svojho najväčšieho kapitálu –
162
163

Qatar National Tourism Sector Strategy 2030, s. 8.
Až 48% katarských turistov tvoria obyvatelia Perzského zálivu, nasledovaní turistami z Ázie. Ibid., s. 7.
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výchovy nasledujúcich generácií. Katar je i spojnica medzi dvomi svetmi a spája ľudí rôznych
národností pomocou kultúry a športu. Snaží sa byť vizionársky, plný veľkých plánov a snov.
Takýto obraz chce Katar budovať a takúto identitu Katarčana vytvoriť, ale jej upevnenie musí
ešte prekonať nejednu prekážku.
Z hľadiska fungovania verejnej diplomacie vykazuje katarský model dôležitú
odlišnosť od popísanej teórie. Teória verejnej a kultúrnej diplomacie tvrdí, že na ich tvorbe sa
podieľa súkromný i vládny sektor. Avšak zdá sa, že v Katare má vplyv na zahraničnú politiku
iba štátna zložka, ktorú tvorí okruh vládnucej rodiny. I inštitúcie, ktoré samé seba prezentujú
ako nezávislé, sú väčšinou finančne odkázané na vládne dotácie alebo im predsedajú členovia
vládnucej rodiny. Je ale otázne, či absencia nevládnych kruhov zohráva nejakú úlohu na
výslednej podobe zahraničnej prezentácie štátu. Katar je homogénna spoločnosť, ktorej
obyvatelia sú politicky nezainteresovaní a riadenie krajiny prenechávajú vládnucej rodine.
Naviac k tomu, odhadovaný počet Katarčanov je asi 300 tisíc a je teda viac než
pravdepodobné, že väzby medzi emírom a ostatnými kmeňmi a rodinami sú veľmi silné.
V texte diplomovej práce bolo niekoľkokrát zdôraznené, že vizionárska katarská
diplomacia vyvoláva niekedy skôr rozpačité reakcie zahraničnej verejnosti. Napriek katarskej
snahe, štát má stále nálepku porušovateľa ľudských práv a slobôd. Dobré meno Kataru v
zahraničných médiách úplne ničí sponzorský systém zamestnávania zahraničnej pracovnej
sily a zneužívania ich statusu v Katare. Želiezkom v ohni, ktoré podnecuje roztržité pocity
voči Kataru je i nesloboda slova a zákaz kritiky na adresu katarskej vlády. Katarskí
predstavitelia síce popierajú priamu cenzúru, ale autocenzúra je viditeľná na reportážach alDžazíry i v iných katarských médiách. Futbaloví športoví fanúšikovia zase obviňujú Katar z
korupcie a kupovania hlasov, ktoré boli potrebné na zvolenie Kataru miestom svetového
futbalového šampionátu v roku 2022. Veľká skúška čaká katarskú politiku v lete tohto roku,
kedy si odchovanci Aspire Academy zmerajú na olympiáde v Brazílii sily so svetovou
špičkou. Veľkou výzvou katarskej zahraničnej politiky je i súčasná politická situácia na
Blízkom východe, ktorá už odklonila Katar od neutrálneho kurzu a je otázne, či i v budúcnosti
nezapríčiní prehodnotenie katarskej politiky.
Predkladaná diplomová práca nezachytila všetky aspekty katarskej zahraničnej
kultúrnej politiky. Snažila sa zasadiť kultúrne aktivity do širšieho rámca a predstaviť ich ako
súčasť katarských rozvojových plánov. Primárnym cieľom autorky nebolo vymenovať všetky
aktivity Kataru na kultúrnom poli, ale vybrať na ilustráciu tie kľúčové a tie, ktoré by mohli
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byť nejakým spôsobom blízke čitateľovi. Ako bolo spomenuté už v úvode, do práce neboli
zaradené katarské aktivity na poli humanitárnej a rozvojovej pomoci, ktoré sa takisto
podieľajú na vytváraní obrazu Kataru v zahraničí. Zaradenie tejto oblasti by nepochybne
doplnilo celkový obraz katarskej verejnej diplomacie. Ďalej by bolo určite zaujímavé do
hĺbky sledovať jednotlivé zložky katarskej kultúrnej politiky a analyzovať ich aktivity a
výstupy. Rovnako prínosné by bolo zamerať pozornosť na porovnanie kultúrnych diplomacií
arabských monarchií Perzského zálivu, zmapovať ich trecie plochy a zachytiť jemné
odlišnosti ich zahraničných prezentácií. Autorka dúfa, že jej práca bude dobrým
východiskovým bodom pre budúce štúdie zaoberajúce sa dynamickou oblasťou Perzského
zálivu.
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Príloha 1
Profil: Móza bint Násir al-Misnad
Šajcha Móza bint Násir al-Misnad164 je v súčasnosti nepochybne svetovo mediálne
najznámejším členom katarskej vládnucej rodiny. Je matkou terajšieho katarského emíra a
druhou z troch manželiek bývalého katarského emíra Hamada bin Chalífa Ál Thání.
Šajcha Móza pochádza z katarského kmeňa Al-Misnad a narodila sa 8. augusta 1959
na severe Kataru v pobrežnom mestečku Al-Chór. Jej rodina žila po dlhé roky v exile v
Egypte a Kuvajte kvôli nezhodám šajchinho otca s vtedajším vládnucim emírom Chalífom.
Rodina sa vrátila do Kataru v roku 1977, keď si vtedy 18-ročná Móza brala za manžela syna
emíra Chalífu, Hamada. Móza v tom čase študovala sociológiu na Katarskej univerzite. Svoje
štúdium zakončila obdržaním bakalárskeho diplomu.165
Šajcha Móza sa začala objavovať na verejnosti po roku 1995, keď sa jej manžel stal
novým katarským emírom a ona vystupovala po jeho boku. Bezprostredne po jeho nástupe sa
Móza stala prezidentkou nadácie Qatar Foundation, ktorej predsedá dodnes. Šajcha je tvárou
katarskej vízie o vytvorení novej katarskej spoločnosti založenej na ľudskom potenciály. Jej
meno je pevne späté s financovaním vzdelávacích projektov v Katare a v oblastiach Blízkeho
východu. Medzi jej najznámejšie projekty patrí Silatech, sociálna iniciatíva, ktorá sa snaží
riešiť pálčivý problém nezamestnanosti mladých ľudí na Blízkom východe. 166 Šajcha Móza
zastáva niekoľko významných postov v rámci Organizácie spojených národov. V roku 2003
bola menovaná špeciálnou vyslankyňou organizácie UNESCO pre základné a vyššie
vzdelanie. V roku 2010 sa pridala k projektu OSN Rozvojové ciele tisícročia, pričom sa
členkou výkonnej skupiny zameranej na 2. cieľ, ktorý rieši univerzálnu dostupnosť
základného vzdelania. Za svoju činnosť obdržala šajcha čestné doktoráty na viacerých
zahraničných univerzitách napr. Georgetown University alebo Texas A&M University.167
Viac než podpora vzdelávacích programov preslávil katarskú šajchu v zahraničí jej
164Foto šajchy - zdroj: http://www.qf.org.qa/about/about.
165ANTHONY, Andrew. Sheikha Mozah: the (un)acceptable face of Qatar’s global expansion [online]. The
Guardian, 14.12.2014 [cit. 11.5.2016]. Dostupné z:
http://www.theguardian.com/theobserver/2014/dec/14/sheikha-mozah-acceptable-face-qatar-globalexpansion.
166Min nahnu [online]. Silatech [cit. 11.5.2016]. Dostupné z: http://www.silatech.com/ar-qa/home_arQA/about-us/overview.
167As-síra adh-dhátijja [online]. Moza bint Nasser [cit. 11.5.2016]. Dostupné z:
http://www.mozabintnasser.qa/ar/Pages/MozabintNasser/Biography.aspx.
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nápadný štýl obliekania, ktorý sa vymyká tradičným katarským konvenciám.168 Na verejných
vystúpeniach doma v Katare síce šajcha uprednostňuje skôr tradičnejšie modely šiat a strihov,
ale v zahraničí je známa výberom šiat, ktoré mali iba nedávno premiéru na prehliadkových
mólach (model je vždy prispôsobený tak, aby viac-menej zodpovedal islamským
náboženským predpisom). Na sociálnych sieťach vznikajú stránky, ktoré mapujú jej štýl,
všímajú si ju módni blogeri, bulvárne plátky i seriózne noviny.169
Šajcha Móza môže byť právom pokladaná za symbol moderného Kataru. V očiach
svetovej verejnosti je vnímaná ako vzdelaná, moderná, sebavedomá a elegantná žena, ktorá
vystúpila z tieňa svojho manžela, a dokázala sa presadiť v tradičnej patriarchálnej spoločnosti.

Šajcha Móza (vpravo) na hudobnom festivale v
Maroku v máji 2016. Na sebe má model z
kolekcie haute couture od francúzskeho návrha
Jeana Paula Gaultiera.170

168Typickým ženským odevom, ktorý nosia domorodé obyvateľky arabských monarchií Perzského zálivu na
verejnosti, je dlhá čierna tunika (v arabčine ʽabája), ktorá zahaľuje ženské telo od krku po päty a je
dostatočne široká, aby neukazovala ženské krivky. Tento typ odevu samozrejme dopĺňa pokrývka hlavy
zahaľujúca vlasy, krk, výnimočne i tvár a oči.
169Vôbec prvá stránka venovaná štýlu katarskej šajche bola spustená v roku 2012 na sociálnej sieti tumbl
[online]. Tumbr [cit. 11.5.2016]. Dostupné z: http://sheikhamozahfashion.tumblr.com.
170Ibid.
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Príloha 2
Katarský festival Halál v Dauha, 28.2.2015 – 9.3.2015171

Dražba oviec

Ukážka tradičného beduínskeho stanu

171 Foto autorka

III

Prezentácia tradičných detských odevov a riekaniek

Kedysi hojne sa v Katare vyskytujúci druh dropa (v arabčine habárí) dnes bojuje o prežitie

IV

Príloha 3
Múzeum islamského umenia172

172Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Doha_Museum_of_Islamic_Art.

V

Arabské múzeum moderného umenia – Mathaf173

173Zdroj: http://www.mathaf.org.qa/en/.
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