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Abstrakt 

Předkládaná práce se věnuje otázce metod ovlivňování zahraniční politiky států v post-

sovětském regionu ze strany Ruské federace. Konkrétně jejich zkoumání probíhá na 

příkladech dvou států, Gruzie a Běloruska, na které je aplikována metoda srovnávací 

případové studie. U zkoumaných případů je přitom pozornost kladena zejména na využití 

ruské měkké síly s cílem dosáhnout hlavního cíle ruské zahraniční politiky v kontextu těchto 

států – a to zamezit jejich případnému členství v Severoatlantické alianci. Teoretický základ 

nám poskytuje práce Josepha Nye a dalších teoretiků mezinárodních vztahů, zabývajících se 

právě měkkou silou a jejím využíváním a účinností v mezinárodních vztazích. 

U obou zkoumaných případů zjišťujeme, jaké byly použitý metody využívající měkkou sílu, a 

to v bezpečnostní, politické i ekonomické sféře. Dále jaká byla jejich účinnost a výsledný 

efekt a zda Rusko použilo v daném případě i tvrdou sílu. Oba případy pak následně 

porovnáváme, hodnotíme efekt využití daných metod a v případě, že byl výsledný efekt 

rozdílný snažíme zjistit, proč tomu tak bylo. Z daného srovnání následně tvoříme teorii, která 

má za cíl zodpovědět na základě čeho volí Ruská federace jaké metody ovlivňování ostatních 

států. Abychom tuto námi vytvořenou teorii mohli otestovat, provedeme její aplikaci na 

případu třetího zkoumaného státu, Ukrajiny. Následně je provedeno zhodnocení dané teorie, 

jak na případu Ukrajiny, tak z hlediska její širší využitelnosti. 
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Abstract 

This thesis is dedicated to analyzing the topic of influencing the foreign policies of post-soviet 

states by the Russian Federation. Specifically, this research is based on case-studies of two 

states, Georgia and Belarus, which are being examined using the comparative case study 

research method. While studying both examples, the focus is put on Russian soft power used 

to support the main foreign policy goal of Russian federation in the context of these states – 

preventing a NATO membership of Georgia and Belarus. The theoretical background to this 

thesis has been mainly provided by the works of Joseph Nye and other international relations 

scientists who worked on the topic of soft power. As it was the core part of this thesis, we’ve 

their take on its use in international relations and the question of its effectivity. 

We analyzed which soft power methods have been used in both cases, regarding security, 

political and economic matters. Furthermore, how effective they were, what was the final 

outcome of their application and whether Russia used hard power in these cases as well or 

not. Then we proceed to compare both cases, analyze results of these methods and in case that 

the results differed, we try to provide the answer why. Subsequently we construct our own 

theory based on this comparison and previous research. This theory aims to answer on based 

on what Russia chooses different kinds of soft and hard power methods of influencing foreign 

policies of other states. In order to test the applicability of this theory, we then proceed to 

testing it on a third case. As a third case we chose Ukraine. Finally, we assess the theory 

based on both the case of Ukraine and decide whether it might be applicable on a broader 

scale as well. 
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Volba tématu 

Ve své práci jsem se rozhodl zvolit téma „Metody ovlivňování vnitřní politiky Běloruska a 

Gruzie ze strany Ruské federace v období 2000 – 2010.“. Tato otázka bývá mezi odbornou ale 

i laickou veřejností velice často diskutována a to z mnoha různých úhlů pohledu. A to ať už je 

zkoumán samotný fakt, zda Ruská federace ovlivňuje politiku okolních států či následně jaké 

způsoby nátlaku k tomu ovlivňování používá. Toto téma ostatně bývá předmětem diskuze 

nejčastěji právě ve státech, které mají být předmětem tohoto ovlivňování a to samozřejmě i 

mezi jejich politickou reprezentací. V těchto případech je pak dobře viditelný právě zásadní 

politický význam tohoto tématu. Přes množství pozornosti, které je mu věnováno, se ovšem 

v těchto otázkách téměř nedochází k jasným a obecně přijímaným odpovědím a téma tak 

zůstává nadále otevřené.  

Proto jsem se rozhodl ho zanalyzovat z odborného hlediska mezinárodních vztahů a podrobit 

ho řádnému teoretickému výzkumu. Nejprve jsem se rozhodl ho zúžit a konkretizovat a to 

konkrétně na analýzu a komparaci dvou post-sovětských států, které mi poslouží jako 

reprezentativní vzorky – Gruzie a Běloruska. Kvůli značné časové i obsahové náročnosti na 

podrobnou analýzu mi moje práce neumožňuje širší záběr na více zemí. Dále jsem se pak 

rozhodl zkonkretizovat svůj výzkum na období v letech 2000-2010. V tomto období byly 

procesy související s mým tématem obzvláště významné, zároveň pak jde o období, které je 

sice částečně akademicky zpracováno, ale je zde ještě prostor pro další výzkum.  

Také volba těchto dvou reprezentativních států mi v daném období poskytne zajímavý 

výzkumný materiál. Přístup Ruské federace k oběma státům se totiž ve sledované době 

zásadně lišil, vztahy s oběma státy byly zcela na jiné úrovni a tomu odpovídaly i metody 

zahraniční politiky, které Rusko vůči nim používalo. Ačkoli tak budu zkoumat pouze dva 

státy, díky těmto odlišnostem mi poskytnou dostatečný výzkumný materiál. Po analýze obou 

z nich a jejich vztahů s Ruskem mi oba státy také ideálně poslouží k vzájemné komparaci.  

S volbou tématu také souvisí má osobní motivace a akademické zaměření. Ve svém studiu 

jsem se snažil zaměřovat právě na oblast Ruské federace a bývalého sovětského svazu a 

tématu vztahů nástupnických států jsem se snažil věnovat již před volbou tématu své práce. 

Díky tomu mám tak již určitý přehled o možnostech zdrojů, které mohu využít a o zásadních 

pracích, které se k tématu váží.  

Téma je dle mého názoru vhodné v konceptu zaměření mého studia i studijního oboru, jedná 

se o otázku z oblasti mezinárodních vztahů, které je možné odborně zkoumat. Zkoumané 

procesy spojené s mým tématem probíhají již delší dobu a byly již částečně zmapovány. 

Přesto jde stále o velice polarizovanou otázku, která otevírá prostor k dalšímu výzkumu a 

zároveň je možné jej aplikovat do vhodného teoretického rámce. 

 

Cíle výzkumného projektu 

Svou výzkumnou otázku jsem se rozhodl definovat následovně: „Jaký je vztah Ruské 

federace ke Gruzii a k Bělorusku a jak se liší použité způsoby ovlivňování vnitřní politiky 

vůči těmto rozdílným zemím v období 2000-2010?“ Ačkoli je téma široce diskutované, 

vyskytuje se pouze velice málo prací, které by v daném sledovaném období zkoumaly právě 



 

tyto dvě konkrétní země. Proto věřím, že právě takto formulovaná otázka mi pomůže přispět 

svým příspěvkem k akademické diskuzi v této velmi polarizované diskuzi. 

Takto definovaná otázka sice vystihuje podstatu zkoumaného problému, ale pro lepší 

zaměření výzkumu jsem se přesto rozhodl dále stanovit si tři další výzkumné podotázky, které 

mi mou hlavní otázku konkretizují. Otázky jsem se rozhodl stanovit tak, abych jejich 

zodpovězením zároveň odpověděl i na obecnou, hlavní výzkumnou otázku. Tyto podotázky 

tedy jsou:  

1.) Kde se nachází stát ve vztahu k Ruské federaci na škále od dominance k podřízenosti ? 

2.) Jaké metody byly ve sledovaném období použity k ovlivnění politiky daného státu? 

3.) Jak bylo ovlivnění účinné při srovnání ovlivnění obou států?  

Díky těmto podotázkám pro mě bude možné splnit svůj výzkumný cíl skutečně přesně a 

odborně. Zároveň mi také určují směr, kterým se bude ubírat můj metodologický postup, 

neboť první dvě otázky vyžadují analýzu obou zemí, zatímco třetí podotázka bude vyžadovat 

jejich vzájemnou komparaci.  

Dalším nutným požadavkem bude přesnější definice některých pojmů uvedených 

v podotázkách. Tím prvním bude určitě škála dominance a podřízenosti zmíněná v první 

podotázce. Pro účel své práce jsem se rozhodl použít škálu dominance a podřízenosti, kterou 

stanovil Adam Watson ve své přelomové práci „The Evolution of International Society“
1
. 

Watson v ní určuje možnosti vzájemného vztahu dvou zemí, který se pohybuje od 

dominantního (jedné země výrazně silnější, významně ovlivňující druhou zemi) až 

subordinantnímu (jedné země výrazně slabší, silně ovlivňované jinou zemí). Na této škále pak 

de facto můžeme určit vztahy Ruské federace se všemi zkoumanými státy a může nám tak 

pomoci určit jaký vztah mezi nimi panuje – a zodpovědět tak první podotázku. 

 

Současný stav poznání 

Současný stav zpracování mého vybraného tématu je poněkud specifický. Na jednu stranu 

bylo zpracováno z obecného hlediska, slušné množství prací se věnuje způsobům zahraniční 

politiky Ruské federace v post-sovětském regionu a jejímu fungování. Stejně tak existuje 

množství studií analyzující jednotlivé post-sovětské státy a jejich vzájemné vztahy s Ruskem. 

Na druhou stranu je k dispozici minimum prací, které by obě tyto hlediska kombinovaly, tak 

jako o to ve své práci budu usilovat já. 

V první řádě tedy budu vycházet z prací Carmen A. Gayoso, zejména „Russian hegemonies: 

historical snapshots, regional security and changing forms of Russia's role in the post-Soviet 

region“.
2
 Tato práce je obsáhlou studií o obecném fungování ruské zahraniční politiky 

                                                           
 

1
 WATSON, Adam. The Evolution of International Society: A Comparative Historical 

Analysis Reissue. 2nd Edition. Routledge, 2009. ISBN 0415452104. 
2
 GAYOSO, Carmen A. Russian hegemonies: historical snapshots, regional security and 

changing forms of Russia's role in the post-Soviet region. Communist and Post-Communist 

Studies, 2009, s.233-252. 



 

v regionu a ačkoli sice nezachycuje celé sledované období, tak popisuje na jakých principech 

ruská zahraniční politika funguje a jak se chová. Zároveň stanovuje role, které zaujímá 

k jednotlivým státům a také vymezuje čtyři hlavní kategorie, ve kterých se může Rusko 

angažovat za účelem nátlaku. Tím tato studie logicky doplňuje můj zamýšlený výzkumný 

záměr. Zároveň se i tato studie odvolává k teoretickému rámci Adama Watsona, takže i tímto 

způsobem ji mohu využít ve svém tématu. 

Dále bezpochyby využiji práce Pamiho Alta „Russia’s Quest for International Society and the 

Prospects for Regional-Level International Societies“.
3
 Zaměření jeho práce je poměrně 

ojedinělé, neboť se zaměřuje na zkoumání způsobu, jakým se Rusko snaží vytvářet regionální 

společenství a své sféry vlivu a jakým způsobem do těchto sfér vlivu postupně uvazuje 

vybrané post-sovětské státy. 

Zásadní prací, která zkoumá můj tématický záběr, tentokrát spíše z konkrétnějšího hlediska je 

„International Dimensions of Authoritarian Persistence: Lessons from Post-Soviet States“.
4
 

Tato práce jde ve stejném směru jako mnou vybrané téma. Její práce je ale je mnohem širší a 

zaměřuje se na více zemí, mimo jiné se přitom zaměřuje i na mnou sledované země – 

Bělorusko a zejména Gruzii. Vztah Ruska a Gruzie je v Alepretově práci jedním z ústředních 

bodů a do hloubky ho analyzuje a proto budu v tomto směru z jeho práce fakticky a 

analyticky vycházet. 

Většina těchto z prací zároveň využívá teoretický základ vytvořený Adamem Watsonem v 

jeho klasické a nejslavnější práci, „The Evolution of International Society: A Comparative 

Historical Analysis“ 
5
, definuje teoretický rámec určování hegemonie a podřízenosti států. 

Definuje role států na škále dominance, vztahy států na různých pozicích na této škále a 

v různých rolích. I jeho komplexní práce mi proto poskytne většinu mého teoretického 

výchozího rámce. 

 

Teoretický rámec 

Většina z prací výše zmíněných v oddílu věnovaném současnému stavu poznání zároveň 

využívá teoretický základ vytvořený Adamem Watsonem v jeho klasické a nejslavnější práci, 

„The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis“ 
6
. Ta definuje 

teoretický rámec určování hegemonie a podřízenosti států. Definuje role států na škále 

dominance, vztahy států na různých pozicích na této škále a v různých rolích.  

Tuto teorii jsem si jako svůj základní teoretický rámec zvolil i já. V základu tato teorie státy 

rozděluje na dominantní a podřízené, přičemž se věnuje zejména zkoumání států 

                                                           
 

3
 AALTO, Pami. Russia’s Quest for International Society and the Prospects for Regional-

Level International Societies. International Relations, 2007, 459-478. 
4
 VANDERHILL, Rachell. International Dimensions of Authoritarian Persistence: Lessons 

from Post-Soviet States. Lexington Books, 2013. ISBN-10: 0739181580. 
5
 WATSON, Adam. The Evolution of International Society: A Comparative Historical 

Analysis Reissue. 2nd Edition. Routledge, 2009. ISBN 0415452104. 
6
 WATSON, Adam. The Evolution of International Society: A Comparative Historical 

Analysis Reissue. 2nd Edition. Routledge, 2009. ISBN 0415452104. 



 

dominantních. Princip teorie stojí na tom, že státy nemají pevně danou pozici a roli 

v mezinárodních vztazích – jejich pozice se může proměňovat a zároveň se může proměňovat 

i jejich role ve vztazích s ostatními státy. Státy se tak pohybují na škále, která je ohraničená 

rolemi státu jako nezávislého státu a jako impéria na opačném konci, ačkoliv právě tyto krajní 

role jsou spíše teoretické. Mezi nimi jsou pak dále definovány pojmy hegemonie, 

svrchovanost a nadvláda, mezi kterými se státy reálně pohybují. 

Obecně teorie odmítá determinismus ve smyslu, že stát či národ má po celou dobu své 

existence stejnou roli v mezinárodních vztazích (je podřízený či naopak dominuje ostatním). 

Role jdou postupně od nezávislého státu k impériu. Nezávislý stát je definován jako ten, který 

požívá největší míru suverenity a který má jako jediný plně svobodné rozhodování o všech 

svých krocích směrem dovnitř i navenek. Další stát typu hegemona je typ, který je schopen 

provádět zcela samostatná rozhodnutí směrem dovnitř (tedy rozhodnutí týkající se vnitřní 

politiky státu). Do určité míry je pak schopný určovat mezinárodní strukturu ve svém okolí a 

omezovat vnitřní politiku států jemu podřízených. 

Podobně je definován svrchovaný stát, který funguje de facto na stejném principu, kdy si o 

vnitřních záležitostech rozhoduje nezávisle a je schopen zasahovat do vnitřních záležitostí 

podřízených států. Na rozdíl od hegemona, který svoje zásahy podřízeným státům vnucuje, u 

tohoto typu ale státy akceptují zásahy do své politiky jako legitimní. Typ nadvlády poté 

zachycuje stát, který kompletně ovládá vnitřní politiku podřízeného státu, ale ten je i nadále 

formálně samostatný a má určitou formu autonomie. Ve finálním stavu impéria je pak veškerá 

kontrola nad podřízeným státem prováděna zcela centrálně a tento stát je tak bezpodmínečně 

podřízen. 

Tuto teorii tedy využiji k poskytnutí teoretického rámce, který mi určí v jakém stavu se 

nacházely sledované státy ve vztahu k Rusku. Pro tento případ mi teorie poskytne škálu od 

dominance k podřízenosti, kde jsou oba sledované státy na různé pozici. Teorii tak využiji 

k zodpovězení své první výzkumné podotázky a poskytne mi základ pro zodpovězení dalších 

dvou podotázek.  

 

Metodologický rámec 

Abych mohl úspěšně odpovědět na všechny své podotázky a tím i tak na svou hlavní 

výzkumnou otázku, musím si nejprve stanovit, jakou metodu ke svému výzkumu použiji. 

Vzhledem k většímu počtu svých výzkumných podotázek a k jejich rozdílnému charakteru 

jsem se rozhodl použít dvě odlišné metody. K zodpovězení prvních dvou otázek tak použiji 

metodu diskurzivní analýzy, v rámci kvalitativního výzkumu, zatímco u třetí podotázky 

využiji metodu komparace, v rámci komparativního výzkumu. 

U prvních dvou otázek tedy budu využívat diskurzivní analýzu, a to v těsné návaznosti na 

mnou využívaný teoretický rámec. V případě první otázky tak nejprve analyzuji vzájemný 

vztah Ruské federace a Gruzie a Běloruska a podle Watsonovy teorie zhodnotím, na které 

pozici na škále dominance se Rusko vzhledem k oběma státům staví. Budu přitom využívat 

faktická data týkající se vzájemných vztahů státu ve sledovaném období. S tím bude ostatně 

úzce souviset i odpověď na druhou podotázku, kdy se znovu zaměřím na vzájemné vztahy 



 

obou států a Ruské federace a v tomto případě budu sledovat a analyzovat jaké kroky 

podnikalo Rusko směrem ke Gruzii a Bělorusku. 

Analýza obou těchto faktorů u prvních dvou otázek mi pak poskytne dostatek materiálu ke 

komparaci obou případů, právě z hlediska způsobů ovlivňování vnitřní politiky obou států. 

Budu tedy porovnávat na jaké pozici se vůči nim Rusko nacházelo, jaký vztah k oběma 

státům z ruské strany panoval a jaké metody ovlivňování jejich politiky v návaznosti na to 

docházelo. Ideálně tak tímto výzkumem dojdu až ke zjištění, zda mezi volbou metod 

ovlivňování a vztahem ovlivňovaných států k Rusku existuje určitá korelace, a případně o 

jakou korelaci jde. Využitím těchto metod tak finálně dojdu i k zodpovězení své hlavní 

výzkumné otázky.  

 

Zdroj dat 

V průběhu svého výzkumu a ve své práci se samozřejmě pokusím o zařazení a využití co 

největšího počtu odborných zdrojů, které budou dostatečně diverzifikované. Primárně přitom 

budu vycházet z autorů a děl, která jsem uváděl v sekci o současném stavu poznání. Tyto 

práce jsou totiž tematicky a odborně nejbližší mnou zvolené problematice a ve svých 

výzkumech se vydávají podobným, ale ne zcela stejným směrem jako já. Poskytnou mi tak 

dostatečný odborný základ, ze kterého budu primárně vycházet. 

Přesto budu potřebovat množství dat, zejména faktické povahy, o událostech a pozadí vztahů 

sledovaných zemí v období 2000-2010. Ty budu čerpat zaprvé z odborných prací, věnující se 

právě tomuto tématu. Zaprvé z „Playing Both Sides: Belarus between Russia and the EU“ 

Alexe Nice
7
, týkající se Běloruska a poté ze sebrané práce „Russia and Georgia: Searching the 

Way Out“, zabývající se snad všemi aspekty gruzínsko-ruských vztahů.
8
 

Dále pak budu v některých specifických případech čerpat také z dobových správ ověřených 

médií, například v částech věnujících se momentům Rusko-gruzínské války z roku 2008. 

V takových případech pak budu čerpat z archivů hlavních globálních médií a zpravodajských 

agentur, jako Reuters či BBC a dále pak z globálních médií, která kromě zpravodajství 

v těchto případech publikovala i vlastní analýzy, jako International Herald Tribune či New 

York Times International. Velice okrajově se pak mohu věnovat i analýze gruzínských 

anglických médií a díky mé znalosti ruštiny i ruských médií, věnujících se probíhajícímu 

konfliktu.  

Zpravodajské zdroje samozřejmě neodpovídají kvalitě, které mi jako zdroje poskytnu odborné 

a ověřené práce. Přesto je považuji za přínosné, neboť mi kombinací více zdrojů mohou 

přinést velké množství dat a materiálu. Zejména u dobového zpravodajství je samozřejmě 

důležité uvědomovat si, že nejde o objektivní a ověřené zdroje a v případě práce s nimi je 

nutné to uvádět. 

 

                                                           
 

7
 NICE, Alex. Playing Both Sides: Belarus between Russia and the EU. DGAP, 2012.  

8
 GOGLASHVILI, Kakha. Russia and Georgia: Searching the Way Out. Georgian 

Foundation for Strategic and International Studies, 2011. ISBN 978-9941-0-3873-0.  



 

Osnova práce 

1. Úvod 

2. Teoretická část 

2.1) Přehled problematiky vztahů sledovaných zemí 

2.2) Vlastní výzkumná otázka a rozšiřující podotázky 

2.3) Použité teorie  

 Adam Watson – Teorie dominance  

3. Metodologická část 

                  3.1) Konceptualizace pojmů 

3.2) Operacionalizace pojmů 

3.3) Komparace  

4. Výsledky  

4.1) Role Ruska vůči Bělorusku a Gruzii 

4.2) Použité metody vůči oběma státům 

4.3) Výsledné zhodnocení komparace obou sledovaných případů 

5. Interpretace výsledků 

6. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Použité zdroje 

AALTO, Pami. Russia’s Quest for International Society and the Prospects for Regional-Level 

International Societies. International Relations, 2007, 459-478. 

ABDELAL, Rawi. Memories of Nations and States: Institutional History and National 

Identity in Post-Soviet Eurasia. Nationalities Papers, Vol. 30, No. 3. Carfax Publishing, 2002.  

GAYOSO, Carmen A. Russian hegemonies: historical snapshots, regional security and 

changing forms of Russia's role in the post-Soviet region. Communist and Post-Communist 

Studies, 2009, s.233-252. 

GOGLASHVILI, Kakha. Russia and Georgia: Searching the Way Out. Georgian Foundation 

for Strategic and International Studies, 2011. ISBN 978-9941-0-3873-0.  

MOROZOV, Viatcheslav. Russia's Postcolonial Identity: A Subaltern Empire in a 

Eurocentric World. 1st edition. Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 9781137409300. 

NICE, Alex. Playing Both Sides: Belarus between Russia and the EU. DGAP, 2012.  

SHARASHENIDZE, Tornike a LUKYANOV, Fyodor. Russian-Georgian Relations. 

Caucasus Analytical Digest, No. 41. Center for Security Studies, 2011.  

TUNANDER, O., Pavel BAEV a Victoria I. EINANGEL. Geopolitics in Post-Wall Europe: 

Security, Territory and Identity. 1st edition. International Peace Research Institute. Oslo: Sage 

Publications, 1997. ISBN 0761955496. 

VANDERHILL, Rachell. International Dimensions of Authoritarian Persistence: Lessons 

from Post-Soviet States. Lexington Books, 2013. ISBN-10: 0739181580. 

WATSON, Adam. The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis 

Reissue. 2nd Edition. Routledge, 2009. ISBN 0415452104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................ 2 

2. Teoretická východiska .................................................................................... 4 

2.1 Joseph Nye a koncept „Soft Power“ ............................................................ 4 

2.2 Kritika konceptu Josepha Nye ..................................................................... 7 

3. Metodologie výzkumu .................................................................................. 10 

4. Empirický výzkum ........................................................................................ 13 

4.1. Určení cílů ruské zahraniční politiky v případě zkoumaných zemí ......... 13 

4.2 Použité metody ovlivňování zahraniční politiky Gruzie ze strany Ruské 

federace ............................................................................................................ 15 

4.3. Použité metody ovlivňování zahraniční politiky Běloruska ze strany 

Ruské federace ................................................................................................. 19 

4.4. Komparace obou zkoumaných případů a definování teorie ..................... 25 

5. Aplikace teorie na případ Ukrajiny ............................................................... 27 

Závěr .................................................................................................................... 32 

Summary.............................................................................................................. 34 

Použitá literatura .................................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

1. Úvod 

V roce 1990 vyšla přelomová publikace profesora Josepha Nye z Harvardské univerzity 

„Bound to Lead: The Changing Nature of American Power”
9
, která v mezinárodních vztazích 

definovala koncept tzv. soft power. Ačkoli s tímto pojmem přišel Nye už dříve
10

, teprve 

vydání této práce pomohlo ukotvit nejen tento termín, ale zároveň poprvé ustanovilo určitou 

definici státní moci vzhledem k ostatním státním aktérům. Joseph Nye proti sobě postavil 

pojmy „hard power“, tedy tzv. tvrdou sílu, založenou na donucení a „soft power“, měkkou 

sílu, založenou na  přesvědčení a přitažlivosti. Určil tak základní dva směry, kterými se stát 

při ovlivňování jiného státního, ale teoreticky i nestátního aktéra může vydat.  

Ačkoli bylo toto rozdělení, stejně jako samotný pojem „měkké síla“, v následujících letech 

mnohokrát kritizováno, termín i teorie samotná se v oboru mezinárodních vztahů vžily a 

stavět na nich bude z části i tato práce. Právě Nyeovo rozdělení totiž použijeme pro náš 

výzkum a aplikujeme jej na konkrétní reálné případy.  

Zatímco různé způsoby měkké síly používají při prosazování svých zájmů prakticky všechny 

státy světa, metody prosazování svého vlivu pomocí tvrdé síly zůstávají spíše doménou 

regionálních a světových velmocí. Ty totiž mají odpovídající prostředky k prosazování svých 

zájmů právě pomocí nátlaku a příkladem státu, který se v posledních dekádách uchyloval 

k využívání nátlaku nadprůměrně často, je Ruská federace.
11

 Právě ta nám poslouží jako 

výchozí bod naší práce. Tedy případové studie analyzující metody, které k ovlivňování 

zahraniční politiky států bývalého Sovětského svazu používá.  

Tyto metody budeme zkoumat na případu dvou států – Gruzie a Běloruska. Dané státy jsme 

zvolili kvůli tomu, že se právě mezi nimi zvolené metody, jejich efekt i dosažené výsledky 

výrazně lišily. U těchto států nejdřív stanovíme, jaký mělo právě v jejich případě Rusko 

primární cíl, od kterého se zvolené metody odvíjely. Následně použité metody prozkoumáme, 

popíšeme a zanalyzujeme – vycházet přitom budeme ze zdokumentovaných a empiricky 

dokazatelných případů, které se udály zejména (ačkoliv ne výlučně) mezi lety 1995 a 2015. 

Tyto metody zhodnotíme a zařadíme právě v rámci teorie Josepha Nye, na škále tvrdé a 

měkké síly. 

Následně zanalyzujeme jaký vliv měla volba konkrétních metod ovlivňování na dosažení či 

nedosažení cílů zvolených Ruskou federací v obou sledovaných případech. Na základě toho 

se pak pokusíme vytvořit teorii ozřejmující na jakém základě volí Ruská federace konkrétní 

metody ovlivňování, zejména v případě sousedních států. 

                                                           
 

9
 NYE, Joseph S. Bound to lead: the changing nature of American power. New York: Basic Books, 1990. ISBN 

0465007449. 

10
 NYE, Joseph S. a Robert O. KEOHANE. Power and interdependence. 3rd ed. New York: Longman, 2001. 

ISBN 0321048571. Poprvé publikováno 1977. 

11
 DOUGHERTY, Jill. Putin’s Hard/Soft Strategy. The Wilson Quarterly. [online] Washington, DC. Woodrow 

Wilson Center, 2016. Winter, 2016, [cit. 2017-05-10].  

Dostupné z: http://wilsonquarterly.com/quarterly/the-post-obama-world/putins-hard-soft-strategy/. 

ISSN 0363-3276. 
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A abychom zjistili, zda tato teorie může mít širší platnost, pokusíme se jí ověřit na případu 

třetího zkoumaného státu, Ukrajiny. Na základě tohoto testu pak budeme moci námi 

vytvořenou teorii buď zamítnout jako nefungující či doporučit k dalšímu zkoumání.  

Znění našich výzkumných otázek pro tuto práci by se tak dalo tudíž formulovat následujícím 

způsobem:  

 Jaký byl cíl Ruské federace při pokusech o ovlivnění zahraniční politiky Gruzie a 

Běloruska? 

 

 Jaké byly použité metody pro ovlivňování politiky daných států? 

 

 Jak účinné byly zvolené metody při dosahování zvoleného cíle? 

 

 Je možné na základě zkoumaných případů vytvořit teorii použitelnou pro další 

výzkum?  

 

Samotná práce bude rozdělena na čtyři hlavní části. V první části rozeberu teoretické základy, 

na kterých budu svůj výzkum stavět. Vysvětlím tedy princip mnou využívané teorie a jakým 

způsobem ji budu aplikovat na své výzkumné otázky. Budu se také věnovat i jejímu kontextu, 

tedy jaký stav poznání této teorii předcházel, jak byla v odborné sféře přijímána a kde se 

nachází její případné nedostatky. V této fázi podrobněji představím i metodologii samotného 

výzkumu, jeho cíl a zaměření, a zvolený postup, kterým se budu v jeho průběhu řídit. 

Navazující část poté představuje vlastní jádro práce, kterým je samostatný aplikovaný 

výzkum témat týkajících se v této části zejména prvních dvou výzkumných otázek. S pomocí 

využití dostupných zdrojů budu zjišťovat, zda došlo v mnou zvolených příkladech k pokusům 

o ovlivnění zahraniční politiky a jaké metody k tomu byly použity. Na základě toho pak 

přejdu k jejich analýze – v obou případech budu analyzovat jaký byl vztah mezi použitými 

metodami a dosažením stanoveného cíle. Tedy jak úspěšné tyto metody ve výsledku pro 

dosažení cíle byly. 

V následující části se pokusím vytvořit na základě této analýzy teorii, kterou otestuji na 

příkladu třetího zkoumaného státu a v následující závěrečné části pak přejdu k interpretaci – 

jak bylo výše zmíněno, pokusím se ověřit, zda mohou mít obecné argumenty a zjištění 

odvozené ze mého výzkumu širší platnost. 
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2. Teoretická východiska 

Jak už bylo v úvodu naznačeno, v této práci budu vycházet zejména z empirických důkazů a z 

předpokladů určených teoretickými koncepty. Tím nejdůležitějším z nich bude koncept tzv. 

soft power, propagovaný Josephem Nye a spolu s ním i kategorizace možností, které má stát 

k ovlivňování jiného státu, podle toho zda se zakládají spíše na donucení (coercion) či 

vybudování přitažlivosti (attraction).  

Tento teoretický přístup představím, rozvedu a zasadím do kontextu, včetně demonstrativních 

příkladů, ukazujících jeho teoretické předpoklady v praktickém provedení. Neopomenu ale 

také důvody, proč byl kritizován a zmíním, kde leží jeho sporné body. Tuto teorii ovšem 

nebudu testovat ani ověřovat – naopak pro účely tohoto výzkumu budu její předpoklady, 

výchozí body a koncept akceptovat. Použiji ji tedy jako teoretický základ a její poznatky budu 

aplikovat do praxe. Ačkoliv daná teorie rozpracovává jak měkkou, tak tvrdou sílu a možnosti 

jejího využití, ve svém výzkumu se budu soustředit zejména právě na měkkou sílu. Přestože 

v mnou zkoumaných případech se objevuje i využití tvrdé síly, pro účely mé práce bude 

důležitější právě využívání metod měkké síly. 

 

2.1 Joseph Nye a koncept „Soft Power“ 

Ačkoliv se samotným konceptem měkké síly přišel Joseph Nye v osmdesátých letech a 

definitivně ho ukotvil a definoval ve své knize „Bound to Lead: The Changing Nature of 

American Power”
12

, teoretické zázemí pro něj vytvořil již ve svých předchozích dílech.
13

 

Nahlížet na něj totiž musíme v kontextu jeho práce jako spoluzakladatele neoliberálního 

směru v mezinárodních vztazích. Ten definoval spolu s Robertem O. Keohane a vznikl jako 

odpověď na neorealistický směr. Neoliberálové, stejně jako neorealisté, uznávají anarchickou 

povahu mezinárodních vztahů a mezinárodního systému, na rozdíl od nich jí ale nepřikládají 

rozhodující význam.
14

 

Státy nevidí jako jediné účastníky a tvůrce mezinárodních vztahů, ale zahrnují mezi ně také 

jednotlivce, mezinárodní organizace, soukromé firmy či nestátních instituce. Zároveň 

argumentují, že státy spolu nemusí být vždy pouze ve stavu soupeření a vzájemného 

konfliktu, ale že mohou naopak i dlouhodobě spolupracovat, a to ku prospěchu obou aktérů. A 

také, že taková spolupráce může dlouhodobě fungovat na bázi vybudované důvěry. Zároveň 

odmítají hierarchičnost hodnot v kontextu mezinárodních vztahů, tvrdí tedy, že ekonomická, 

                                                           
 

12
 NYE, Joseph S. Bound to lead: the changing nature of American power. New York: Basic Books, 1990. ISBN 

0465007449. 

 
13

 NYE, Joseph S. a Robert O. KEOHANE. Power and interdependence. 3rd ed. New York: Longman, 2001. 

ISBN 0321048571. s. 25-29. Poprvé publikováno 1977. 

14
 WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. 1st ed. New York: McGraw-Hill, 1979. s. 103-128. ISBN 

0075548526. 
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sociální a kulturní témata jsou ve vztahu mezi státy na stejné úrovni jako témata bezpečnostní 

a vojenská.
15

 

Jedním z principů neoliberální teorie tvoří také tvrzení, že nestátní aktéři, tedy například 

firmy, nebo mezinárodní organizace, mohou existovat a působit nezávisle na státních 

aktérech. V námi zkoumané oblasti, tedy ve vztazích Ruské federace a sousedních států tomu 

tak ovšem příliš není. Jak mezinárodní organizace, jako je například Společenství nezávislých 

států, tak státní, polostátní a soukromé firmy
16

 i teoreticky nezávislé nevládní organizace a 

média
17

, fungují většinou jako prodloužené nástroje státní moci a zdálo by se tak, že v tomto 

případě neoliberální teorie selhává. 
18

  

Zároveň ale Rusko v praktické politice poznatky neoliberální teorie aktivně využívá. Jednou 

z častých strategií, které Ruská federace ve své zahraniční politice využívá, je působení na 

několik vrstev společnosti a úrovní státu najednou a přitom rozdílnými způsoby. Jiná metoda 

ovlivnění tak může být použita na představitele vládnoucích vrstev daného státu, zatímco 

zcela jiná na ovlivnění veřejného mínění či zástupců nevládních organizací, a to zároveň a ve 

stejný čas.
19

 Právě neoliberální teorie přitom vidí stát a společnost jako složené z více úrovní 

a vrstev, zatímco neorealisté ve snaze o maximální úspornost teorie redukují stát na unitárního 

aktéra.
20

 Zahraniční politika Ruské federace ovšem s určitými částmi neoliberálního vidění 

světa prakticky pracuje a díky tomu může působit na jeden stát ve stejný čas kombinací metod 

různé intenzity na škále měkké a tvrdé síly.  

Další teorií s tím související je poté koncepce komplexní vzájemné závislosti mezi státy, se 

kterou přišly totožní autoři. Jejím jádrem je tvrzení, že soustava vzájemných propojení a 

závislosti mezi státy se posiluje a zvyšuje její význam, zatímco potřeba vojenské síly a 

vyvažování moci (balance of power) se snižuje. (Ačkoliv uznávají, že potřeba obou přístupů 

nadále existuje.) V souvislosti s tím také údajně narůstá možnost vzájemné spolupráce mezi 

                                                           
 

15
 NYE, Joseph S. a Robert O. KEOHANE. Power and interdependence. 3rd ed. New York: Longman, 2001. 

ISBN 0321048571. s. 33-35. Poprvé publikováno 1977. 

16 16
Reporting Project [online]. Organized Crime and Corruption Reporting Project.  22-11-2011. [cit. 2017-05-

10]. Dostupné z: https://www.reportingproject.net  

 
17 KULHÁNEK, Jakub. Russia and Near Abroad, Past and Present. [online] Praha: Asociace pro mezinárodní 

otázky, 2006. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z:  https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2015/11/amocz-RP-2006-

121.pdf  

 
18

 NOWAK, Zuzanna, KARPOWICZ C. Jaroslaw, GODZIMIRSKI, Jaroslaw. The Power to Influence Europe?  

Russia’s Grand Gas Strategy. PISM Strategic File. [online] The Polish Institute of International Affairs, 2015. 

No. 6 (69) [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=19367  

 
19

 Příklad Německa.  

Viz WAGSTYL, Stefan. German politics: Russia’s next target? Financial Times. [online]. 29-01-2017 [cit. 

2017-05-10]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/31a5758c-e3d8-11e6-9645-c9357a75844a  

 
20 NYE, Joseph S. a Robert O. KEOHANE. Power and interdependence. 3rd ed. New York: Longman, 2001. 

ISBN 0321048571. s. 29-37. Poprvé publikováno 1977. 
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státy i v případech, kdy by jejich vztah byl v minulosti řešen silovými prostředky a 

nátlakem.
21

 

Ať už vědomě či nevědomě, ruská zahraniční politika tímto směrem aktivně pracuje. Právě 

snaha o zvýšení vzájemné závislosti států, tedy Ruské federace a některého z jejích sousedů je 

často volenou strategií a oblíbenou ruskou metodou měkké síly
22

. Vzhledem k rozdílnému 

objemu moci, kterou Ruská federace oproti svým sousedům disponuje, se totiž při 

zintenzivnění vzájemné závislosti dostává do výhodné situace.
23

 Zatímco danému státu by 

totiž v případě přerušení vztahů hrozilo značné riziko, pro Ruskou federaci by dané riziko 

bylo, vzhledem k její ekonomické a politické převaze, výrazně menší.
24

 Ačkoliv jde tak 

teoreticky o vzájemnou závislost, ve skutečnosti jde spíše o jednostrannou závislost a díky 

praktickému využití tohoto teoretického neoliberálního konceptu může Rusko významně 

zvyšovat svůj vliv v daných státech.
25

 

Samotný termín měkké síly byl, jak již bylo řečeno, definitivně ukotven v knize „Bound to 

Lead: The Changing Nature of American Power” v roce 1990, avšak tento termín nebyl 

zdaleka jediným, čemu se v této práci a ve svém teoretickém konceptu Joseph Nye věnoval. 

Ačkoliv je jeho práce často minimalizována pouze na právě tento koncept, záběr jeho práce 

byl mnohem širší. V rámci své teorie totiž Nye spíše zařadil měkkou sílu na jím nově 

vytvořenou škálu státní moci (state power) ve vztahu k ostatním státům – a právě toto 

rozdělení bude tím hlavním, co z jeho teorie budu ve své práci využívat. Koncentrace laické i 

odborné veřejnosti na samotný koncept měkké síly je ovšem pochopitelná. Právě on totiž 

tento termín definoval a shodou okolností právě v devadesátých letech tento přístup 

k mezinárodní politice nabyl na významu, zatímco do té doby byl oproti přístupu tvrdé síly 

poněkud opomíjen.
26

 

Ve svém díle tedy Nye vytváří škálu, na které zobrazuje, jaké má stát možnosti k ovlivnění 

jiného státu – jako základ bere „State power“, tedy obecnou moc státu. Tu dále rozděluje na 
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dva extrémní póly – v jedno se může státní moc projevit jako „Command power“ (síla 

příkazu) v druhém, opačném pólu jako „Co-optive power“ (síla přesvědčení).  

 

 

Command power je státní moc provozovaná a aplikovaná na druhý stát „v první dimenzi“, 

nejpřímějším možným způsobem
27

 pomocí „coercion“ (donucení). Ta byla definovaná 

v mezinárodních vztazích již před Nyem Robertem Dahlem, konkrétně jako „schopnost státu 

A přimět stát B k tomu, co by jinak sám od sebe neudělal“
28

. Druhým extrémním pólem je 

poté Co-optive power. Ta funguje na principu, který Dahl vysvětluje tak, že stát B udělá to, co 

vyhovuje zájmu A proto, že se to shoduje s jeho vlastním cílem, nebo proto, že souhlasil 

s působením v systému, který produkuje odpovídající výstupy. Stát A tak dosáhne svého cíle, 

ne díky nátlaku na stát B, ale díky změně struktury situace, zvýšení přitažlivosti vlastních 

hodnot, nápadů a cílů pro ostatní, nebo díky správnému určení agendy mezinárodního 

společenství.
29

 

Právě tyto dva opačné protipóly, ačkoliv jsou na škále nazvány jako Command and Co-optive 

power, odpovídají tzv. tvrdé (command) a měkké (co-optive) síle, nebo také přímé a nepřímé 

moci. Na škále ležící mezi nimi se pak pohybují všechny metody, které má stát v rámci 

mezinárodních vztahů k dispozici a které jsou samozřejmě mnohem širší, než pouze úzce 

definované dva extrémní protipóly. Podle toho, zda se blíží spíše jednomu z nich můžeme sice 

některé metody řadit do jedné z kategorií, další se ovšem nalézají v šedé zóně a spojují 

principy obou pólů a striktně je tak kategorizovat nelze. Právě tuto škálu budeme ovšem pro 

definici různého způsobu metod využívat ve výzkumné a analytické části této práce.  

2.2 Kritika konceptu Josepha Nye 

Ačkoli se termín měkké síly od jeho vzniku uchytil jak v akademické sféře, tak v reálné 

politice, koncept Josepha Nye byl od jeho vzniku také často kritizován – a to z několika 

různých důvodů a na několika různých rovinách. V prvním případě kritici sice uznávali 

definici měkké síly, ale zpochybňovali její efektivitu, zejména pak (ovšem ne výlučně) ti z řad 
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představitelů neorealistického směru. Jedním z důvodů kritiky byla například údajně 

zveličená efektivita měkké síly. Tento názor prosazoval například Niall Ferguson.
30

 

Podle něj sice může měkká síla v určitých situacích dosáhnout požadovaných výsledků a 

přimět jiný stát k určitému chování, děje se tak ovšem většinou pouze v případech, kdy tyto 

toto chování neodporuje cílům daného státu a podniknuté kroky mu tak nepřináší žádné 

zásadní nevýhody. Pokud by naopak měl daný stát měl požadovanými kroky utrpět 

významnější ztrátu, použití měkké síly nebude dostatečné k tomu, aby je nakonec skutečně 

podnikl – jediné co je v takové situaci efektivní je tedy nátlak za použití tvrdé síly  

Kritické hlasy se ozývají i vzhledem k údajné nepřesnosti a obtížné definovatelnosti pojmu 

měkké síly. Například kritika Janice Bially Mattern stojí na tvrzení, že některé kroky v rámci 

mezinárodních vztahů nelze zařadit s jistotou ani do jedné z Nyem rozeznávaných přístupů či, 

ačkoliv se mohou zdát v souladu s měkkou silou, nakonec stejně využívají alespoň v určité 

míře nátlakové metody řazené mezi tvrdou sílu.
31

 

Jako příklad uvádí snahu Spojených států přimět své spojence, aby se přidali k mezinárodní 

koalici s cílem invaze do Iráku v době vlády administrativy George W. Bushe. Ačkoli 

představitelé Spojených států nepoužily vůči spojeneckým zemím přímý vojenský ani 

ekonomický nátlak, jasně dali najevo, že jsou „buď s nimi, nebo s teroristy“ (slovy George W. 

Bushe)
32

. Vzhledem k tomu, že žádnému státu nebylo přímo vyhrožováno, nemělo by se 

teoreticky jednat o nátlak, ale spíše o vytvoření situace, ve které by spojenecké státy chtěly 

následovat vedení USA. V praxi ovšem k nátlaku stejně došlo na nepřímé úrovni, neboť 

partnerské země v případě odmítnutí riskovaly svou pozici spojenců a zařazení na seznam 

nepřátel. Byl to tak příklad praktické mezinárodní politiky kdy údajná „měkká síla není až tak 

měkká, jak by se zdálo“
33

. 

S tím úzce souvisí i nový přístup, který z části narušil původní Nyeho koncept. On sám totiž 

v roce 2004 přišel s novým termínem „Smart power“, tedy chytré síly, který následně převzali 

a dále rozpracovali mnozí další autoři.
34

 Ten je definován jako kombinace měkké a tvrdé síly. 

Centrum pro strategické a mezinárodní studie jej definuje jako přístup „zdůrazňující význam 

ozbrojených sil a vojenské síly, ale zároveň pracující na budování partnerství a spojenectví“
35

. 
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Podle některých kritiků tento přístup tak spojuje oba koncepty, které se v původním smyslu 

zdály principiálně neslučitelné a rozporuje tak kredibilitu a použitelnost původní teorie. Sám 

Nye koncept chytré síly ovšem nikdy neodmítal (naopak byl sám jeho autorem) a viděl ho 

jako přirozený a logický doplněk jeho původní teorie.  

Co se týče této práce, přesto, že jsem si vědom možných nedostatků daného teorie a konceptu 

měkké síly, považuji ji za analyticky užitečnou a budu ji brát jako odrazový můstek k mému 

výzkumu. 
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3. Metodologie výzkumu 

V předchozí části této kapitoly jsme se věnovali zejména teoretickému základu, v této části 

rozeberu metodologický postup, který budu při svém výzkumu používat. Soustředit se při tom 

budu na strukturu výzkumu, jeho cíle a zaměření a samotné provedení. 

Hlavním cílem výzkumu je zodpovědět výzkumné otázky, které jsem si stanovil, těmi tedy 

jsou: 

 Jaký byl cíl Ruské federace při pokusech o ovlivnění zahraniční politiky Gruzie a 

Běloruska? 

 Jaké byly použité metody pro ovlivňování politiky daných států? 

 Jak účinné byly zvolené metody při dosahování zvoleného cíle? 

 Je možné na základě zkoumaných případů vytvořit teorii použitelnou pro další 

výzkum?  

Než bude možné přikročit k dalšímu rozboru použité metodologie, je nejprve nutné vysvětlit 

logiku výběru zkoumaných případů. Pro svou práci jsem si vybral dva státy, které mají 

v kontextu mého výzkumu množství společných, ale také mnoho rozdílných znaků, Gruzii a 

Bělorusko. Oba státy byly dříve součástí bývalého Sovětského svazu, oba mají ekonomický, 

politický a vojenský vliv na zhruba stejné úrovni a ani jeden z nich není členem Evropské 

unie či Severoatlantické aliance. Zároveň mají ale oba zcela odlišné vztahy s Ruskou federací. 

Zatímco Bělorusko je jedním z nejbližších ruských spojenců a v minulosti bylo mnohokrát 

Ruskem ekonomicky či politicky podpořeno, Gruzie má s Ruskou federací dlouhodobě velmi 

vyostřené vztahy a čelí z její strany dlouhodobému nátlaku, který krátkodobě vyústil i v 

přímý ozbrojený střet. 

V rámci svého výzkumu tedy budu používat metodu srovnávací případové studie pro srovnání 

případů Gruzie a Běloruska. Z toho zjistím konkrétní shody a rozdíly, které můžeme 

pozorovat v ruské zahraniční politice a používání síly ve vztahu k oběma státům. A na 

základě těchto podobností a rozdílů bych měl být schopný zkonstruovat určitou teorii, která 

bude naše poznatky shrnovat a aplikovat do praxe.  

Abychom si ale mohli být jistější širší platností této teorie, podrobím ji následně testu. 

V rámci svého výzkumu si tak zvolím ještě třetí stát, na kterém ověřím poznatky a zákonitosti 

vyplývající z prvních dvou zkoumaných případů. Tento test musí ovšem proběhnout na 

takovém případu, který nesloužil k odvození naší teorie, nelze jej tedy provést ani na případu 

Gruzie, ani Běloruska. 

Zde jsem se rozhodnul pro Ukrajinu. Opět totiž splňuje stejné výchozí body – jde o bývalý 

členský stát SSSR a zároveň se jedná o zemi, která není členem ani NATO ani EU. Na rozdíl 

od předchozích dvou zmiňovaných států ovšem Ukrajina čelila oběma zmiňovaným 

přístupům. V kontextu vztahu k Rusku totiž byla jak v pozici blízkého spojence, tak v pozici 

státu čelící vojenské agresi. Proto právě na ní můžeme potenciálně aplikovat zhodnotit 

poznatky, vyplývající z předchozího zkoumání. 

Ve své práci budu používat množství dat a zdrojů, které mi poskytnou dostatečný teoretický i 

faktografický základ pro následný výzkum. Při zpracovávání teoretických poznatků budu 

vycházet zejména z děl Josepha Nye, jako hlavní teoretika zabývajícího se otázkou měkké 

síly, která je pro můj výzkum zásadní. Následně budu pro práci s teoretickými východisky 
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používat významná díla výzkumníků v oboru politických věd a mezinárodních vztahů, která 

se zabývají koncepcí států, používání síly v mezinárodních vztazích a náhledy neoliberální a 

neorealistické teorie na tyto témata. 

Ve svém empirickém výzkumu budu vycházet z širokého množství zdrojů. Podstatnou část 

budou tvořit výzkumné práce a studie organizací, think-tanků, ústavů i jednotlivých autorů 

zabývajících se regionem východní Evropy, využíváním propagandy, měkké a tvrdé síly, 

bezpečností, zahraniční politikou Ruské federace a dalšími otázkami v rámci mezinárodních 

vztahů. Pro získání konkrétních údajů a poznatků budu také využívat dostupná světová i 

lokální média, v různých jazykových i regionálních verzích a vydáních. A využijí i 

alternativní zdroje, jako je například soubor uniklých vládních dokumentů Wikileaks.  

V každém případě budu ovšem kriticky hodnotit relevantnost, objektivitu a důvěryhodnost 

využívaných zdrojů a v případě pochybností v těchto otázkách na ně upozorním. Například u 

státních médií států, které jsou navzájem v konfliktním stavu není možné předpokládat 

absolutní objektivitu (případ Gruzie a Běloruska). Stejně tak u informací poskytovaných 

většinou médií v autokraticky řízených státech (příklad Běloruska a Ruska) nemůžeme 

očekávat jejich nezávislost a objektivní zpravodajství. Proto budu informace získané z těchto 

zdrojů ověřovat a porovnávat s informacemi poskytnutými nezávislými institucemi.  

Pro zodpovězení první výzkumné otázky nejprve analyzuji jakou má Rusko a jeho 

představitelé pro ovlivňování těchto zemí motivaci – vzhledem k tomu, že možných cílů ruské 

zahraniční politiky v těchto zemích bude pravděpodobně více, pokusím se v kontextu této 

motivace stanovit, který z nich je určující a primární. Pro tento účel využijí jak vyjádření 

čelních představitelů ruské administrativy, minulé a současné oficiální ruské vojenské a 

zahraničně-politické doktríny, tak i již existující práce zkoumající nejzásadnější cíle ruské 

zahraniční politiky. 

Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky poté použiji metodu srovnávací případové studie. 

Na empirických příkladech vývoje vztahů mezi zkoumanými státy zjistím, zda docházelo 

z ruské strany k pokusům o ovlivnění politiky druhých států, zejména poté na následujících 

úrovních: 

 Ekonomicky – pomocí finanční pomoci, sankcí, ekonomického nátlaku, dotací, 

půjček apod. 

 Politicky – pomocí ovlivňování veřejného mínění, propagandou, ovlivňování 

vládních a politických struktur apod. 

 Vojensky – pomocí pohrůžek vojenskou intervencí, ovlivňování vojenských 

struktur, oficiální či neoficiální vojenskou intervencí apod. 

Ačkoliv zhodnotím metody jak měkké síly, tak tvrdé síly, na tomto místě musím zdůraznit, že 

se ve své práci budu zabývat zejména metodami měkké síly. Jak v kontextu ruské zahraniční 

politiky, tak v kontextu teorie Josepha Nye obecně, je totiž tvrdá síla využívaná zejména ve 

chvíli, kdy není možné dosáhnout určených cílů pomocí měkké síly. Účinnost zvolených 

metod se tak tedy dá hodnotit zejména právě u měkké síly a proto je pro účely našeho 

výzkumu zaměření právě na ní vhodnější. 

Pro zodpovězení třetí výzkumné otázky se zaměřím na to, jak účinné byly využité metody pro 

dosažení konkrétních cílů. Při vyhodnocování jejich účinnosti se zaměřím na to, zda bylo ve 

sledovaném období dosaženo konečného cíle, či do jaké míry se Ruské federaci povedlo mu 
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přiblížit. Abych mohl zhodnotit rozdílné metody použité v obou rozdílných případech, budu 

hledat případné shody či naopak rozdíly v metodách použitých ve vztahu k obou státům, 

stejně jako rozdíly a shody ve výsledku, kterého bylo v obou případech dosaženo. Tyto shody 

a rozdíly následně porovnám a podle nich se pokusím vyhodnotit účinnost použitých metod. 

Výsledky tohoto výzkumu a porovnání obou zkoumaných případů následně přetvořím 

v teorii, podávající výklad zahraniční politiky Ruské federace vzhledem k sousedním státům, 

abych tak zodpověděl čtvrtou výzkumnou otázku. V této teorii určím na základě jakých 

faktorů volí Rusko konkrétní metody ovlivňování a v jakých situacích se přiklání k jakým 

metodám. Vycházet přitom budu zejména z poznatků, ke kterým dojdu v mém předchozím 

výzkumu.  

V závěrečné části se pokusím tuto teorii ověřit. A to pomocí její aplikace metodou případové 

studie na případ třetí zkoumané země – Ukrajiny. Na jejím případě tuto teorii aplikuji a podle 

toho, zda budou výsledky mezi konkrétní situací a zvolenými metodami odpovídat, budu 

moci mnou vytvořenou teorii buď vyvrátit, nebo naopak doporučit k dalšímu zkoumání. 
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4. Empirický výzkum  

V dané části se budeme zabývat samotným empirickým výzkumem v podobě analýzy námi 

zkoumaných států. V první části se budeme zaobírat otázkou metod použitých Ruskou 

federací vůči Gruzii a Bělorusku. Následně oba případy porovnáme a provedeme zhodnocení 

z hlediska námi stanovených proměnných. 

4.1. Určení cílů ruské zahraniční politiky v případě zkoumaných zemí 

Pokud se podíváme na to, co by prospělo ruským ekonomickým, geopolitickým a vojenským 

zájmům, najdeme u obou zemí celou řadu cílů, kterých by se mohla ruská zahraniční politika 

snažit dosáhnout. V případě Gruzie stojí za jejím významem její strategická poloha a tomu 

odpovídající geopolitický, energetický, politický i bezpečnostní význam pro Ruskou federaci. 

V první řadě se Gruzie nachází přímo na jižní hranici Ruské federace a to v sousedství 

ruských regionů s nejvyšší mírou separatistických tendencí a potenciálního bezpečnostního 

rizika, jako jsou Dagestán, Čečna, Severní Osetie či Ingušsko.
36

 

V těchto regionech se nachází centrum separatismu, odporu proti ruské státní moci i 

islámského terorismu. Skupiny, které se na těchto aktivitách podílí přitom často působí i 

přeshraničně a částečně operují i v Gruzii a dalších sousedních státech.
37

 Kontrolou Gruzie by 

tak Rusku byla usnadněna eliminace právě těchto skupin.
38

 

Kromě toho se Gruzie nachází ve strategicky významném Zakavkazském regionu, který pro 

Rusko představuje určitý bod vstupu na Blízký východ, ale také možnost přiblížení se 

k Turecku. Zároveň má gruzínské území strategicky významný přístup k Černému moři – 

v dobách Sovětského svazu tak mohla Moskva právě v těchto bodech gruzínské území 

využívat.
39

 

Na významu získala Gruzie zejména po rozpadu Sovětského svazu i v energetice a to opět 

díky její lokalitě. Jedním z významných exportérů ropy v oblasti je totiž Azerbajdžán a právě 

přes Gruzii vede od roku 2005 ropovod BTC (Baku-Tbilisi-Ceyha), který přes Gruzii jako 

tranzitní zemi vede do Turecka. Vznik tohoto ropovodu, kromě ekonomických ztrát, 
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znamenalo pro Rusko i významné oslabení vlivu, který Rusko v regonu právě jako výhradní 

dodavatel ropy mělo.
40

 

Stejně tak význam Běloruska pro Ruskou federaci plyne zejména z jeho geografické lokace, 

která získala na významu s rozpadem Sovětského svazu a posléze zejména s rozšířením 

NATO na východ, ke kterému došlo se vstupem východoevropských států. Bělorusko tak 

zůstává jedním ze států tvořící určitý nárazníkový prostor mezi Ruskem a Severoatlantickou 

aliancí.
41

 Vliv Ruska v této oblasti má tak význam zejména právě ze geopolitických, 

strategických a vojenských důvodů. 

Pro Rusko by tak bylo výhodné, pokud by v obou zmiňovaných státech mělo co největší 

možný vliv a mohlo do určité míry kontrolovat jejich energetickou politiku, budovat na jejich 

území své vojenské základny či dalšími způsoby využívat jejich kapacitu. Přesto musíme 

konstatovat, že primární a z ruského nejdůležitější cíl v těchto státech je jiný – jako takový 

jsme nuceni stanovit zablokování další integrace těchto států se západem – a to konkrétně 

v podobě zablokování jejich případného vstupu do Severoatlantické aliance.
42

 

Právě NATO totiž považuje od rozpadu Sovětského svazu až do současnosti s menší či větší 

intenzitou Rusko a jeho vedoucí političtí představitelé za zásadní riziko pro svou bezpečnost a 

stabilitu.
43

 A zejména od první dekády dvacátého prvnho století také s narůstající intenzitou 

za jejich přímé ohrožení. Ruští představitelé vnímají státy západní Evropy a zejména Spojené 

státy americké jako svého geopolitického protivníka, který aktivně usiluje o poškození 

ruských zájmů a právě Alianci za prodloužený nástroj této snahy.
44
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Proto by případné další rozšíření NATO do svých zájmových sfér a zároveň geografické 

přiblížení NATO ke svým hranicím vnímalo Rusko jako přímo bezpečnostní riziko.
45

 

Zmíněnou  blokaci vstupu Gruzie a Běloruska proto musíme označit ve za primární cíl ruské 

zahraniční i bezpečnostní politiky. S ostatními výše jmenovanými přitom tento primární cíl 

může souznít – stejně tak může ale snaha o jeho dosažení přímo narušovat dosažení ostatních 

cílů. 

 

4.2 Použité metody ovlivňování zahraniční politiky Gruzie ze strany Ruské 

federace 

Vztahy mezi Ruskou federací a Gruzií se dají od vyhlášení gruzínské nezávislosti považovat 

za již od začátku poměrně špatné a postupně se progresivně zhoršující. Tomu tak odpovídají i 

metody ovlivňování volené Ruskou federací, která v souvislosti s Gruzií kombinuje metody 

měkké i tvrdé síly. Zatímco měkkou sílu používá zejména v podobě politické přímé i nepřímé 

propagandy, tvrdou sílu pak volí zejména v ekonomické a vojenské oblasti. Měkká síla Ruské 

federace je ovšem v Gruzii značně limitovaná, o čemž budeme níže také hovořit. 

Jednou z metod měkké síly je využívání propagandy, která měla a má v Gruzii několikeré 

cíle. Mezi ně patří zejména posílení vnímání Ruska jako mediátora konfliktu mezi Gruzínskou 

vládou a separatistickými oblastmi a zároveň přirozeného a nejvhodnějšího partnera a 

spojence Gruzie, v politické, vojenské i bezpečnostní oblasti. Zároveň pak snaha o vytvoření 

obrazu západu jako agresora, který se snaží přirozené rusko-gruzínské pouto narušit, a to 

skrze působení amerických a evropských institucí a organizací v Gruzii.
46

  

Tato propaganda probíhá zejména skrze ruské státní televize které na Gruzínském území 

vysílají a propagují výše zmíněné komunikační linky. Ačkoliv bylo vysílání ruských 

televizních kanálů po Rusko-gruzínské válce v roce 2008 zakázáno, v roce 2014 bylo znovu 

obnoveno a současná politická garnitura nemá na jejich opětovný zákaz politickou vůli.
47

 

Prakticky stejný obsah pak mají online zpravodajské projekty, ať už oficiálně státem 

vlastněné, jako je mezinárodní ruský informační internetový a zpravodajský kanál Sputnik, či 

další oficiálně nezávislé, ale pravděpodobně Ruskem financované webové projekty.
48

 

Kromě toho se Rusko výrazně angažuje i v podpoře nevládních neziskových organizací, 

spolků a think-tanků, které propagují pro-ruské a proti-západní vidění světa. Zaměřuje se 

přitom zejména na zdůrazňování potřeby partnerství s Ruskem či výhod, které by pro Gruzii 
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plynuly z jejího případného členství v Eurasijské ekonomické unii. Zároveň aktivně 

vyhledává kontroverzní témata ve vztahu Gruzie a Evropské unie, na kterých ukazuje údajnou 

nevhodnost evropských hodnot pro gruzínskou společnost. Mezi ty patří zejména otázka 

postavení LGBT komunity, která je ve tradičně konzervativní gruzínské společnosti značně 

citlivá.
49

 

Dalším z významných zdrojů ruské měkké síly v Gruzii je Gruzínská ortodoxní církev, která 

je nejvýznamnější církví v zemi a zároveň mají její představitelé na různých úrovních velmi 

silné vazby na Ruskou ortodoxní církev. Sám vrchní představitel Gruzínské ortodoxní církve, 

patriarcha Ilja II, se dlouhodobě staví za normalizaci vztahů s Ruskem a setkává se s Ruským 

prezidentem Vladimírem Putinem. Právě on také jménem církve několikrát označil západ za 

dekadentní a morálně zkažený a zdůraznil kulturní, náboženskou a společenskou blízkost 

gruzínského a ruského lidu.
50

 

Zatímco v politické a společensko-kulturní rovině se Rusko snaží o zatraktivnění svého 

mediálního obrazu a přitáhnutí veřejnosti na svou stranu, v ekonomické a energetické rovině 

používá spíše nátlakových metod. Ekonomický nátlak většinou aktivuje v reakci na politický 

vývoj, který neodpovídá ruským cílům a který měkká síla nedokázala zvrátit. Přistoupila 

k němu tak například po tzv. Revoluci růži v roce 2003.  

Výsledkem série protestů, které v zemi v tomto roce proběhly jako reakce na špatnou 

ekonomickou situaci v zemi, rozšířenou korupci a podezření z volebních podvodů, byla 

změna politického vedení země. Dosavadní prezident Eduard Shevarnadze rezignoval a na 

jeho místo byl zvolen mladý reformátor Michael Sakashvili, který se mimo jiné jasně a 

jednoznačně přihlásil k prozápadní politice, vyhlásil ještě silnější integraci Gruzie do 

západních institucí a struktur a nepřímo dal najevo zájem Gruzie o členství v NATO.
51

 

V reakci na tento obrat zahájila Moskva přímý ekonomický nátlak. V roce 2006 vyhlásila 

Ruská federace kompletní zákaz dovozu gruzínských vín a některých dalších typů potravin na 

své území.
52

 Ačkoliv byly jako důvod uváděny zdravotní rizika, jako pravděpodobnější důvod 

se jeví snaha vyvinout nátlak na gruzínskou ekonomiku, neboť v žádné jiné zemi, kam byly 

tyto produkty exportovány, k podobnému zákazu nedošlo. Z ekonomického hlediska měl 

přitom na Gruzii určitý dopad – produkce vína, potravin a zemědělských produktů tvoří 
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významnou část gruzínské ekonomiky a právě Ruská federace je jednoznačně nejdůležitějším 

exportním trhem. 

I z energetického hlediska docházelo k určitým typům nátlaku. Jak bylo výše zmíněno, od 

roku 2005 se stala Gruzie tranzitní zemí ropovodu vedoucího z Azerbajdžánu, což oslabilo 

ruský vliv v daném sektoru. S tímto krokem vyjadřovali ruští představitelé dlouhodobě 

nesouhlas, ovšem bez patřičného efektu.
53

 V zimě roku 2006, krátce po Rusko-ukrajinské 

energetické krizi, došlo k několika bombovým útokům na gruzínské ropovody a elektrickou 

rozvodnou síť, které v zemi způsobily krátkodobé výpadky energie. Ačkoliv Rusko odmítlo 

jakoukoli participaci na těchto sabotážích, někteří gruzínští představitelé z nich obviňovali 

právě ruské bezpečnostní složky a označovali je za ruský pokus o zastrašování. 
54

 

Poslední ze směrů, kterým se ruská zahraniční politika v Gruzii ubírá, je kromě propagandy, 

využívání vlivu ortodoxní církve a ekonomického nátlaku, také podpora separatistických 

regionů, zejména Abcházie a Jižní Osetie, a jejich využívání pro zvyšování svého vlivu.  

Etnické napětí mezi Gruzínci a Abcházci, které Moskva cíleně využívá a staví na něm svou 

strategii v této oblasti, se datuje již do období Gruzínské sovětské republiky. Na intenzitě 

ovšem nabralo s vyhlášením gruzínské nezávislosti, čímž byly menšinové národy začleněny 

do nového státního útvaru. Abcházci, Osetijci a další menšiny ovšem většinově odmítali toto 

začlenění a požadovali samostatnost, což vyústilo ve Válku v Abcházii probíhající v letech 

1992 a 1993.  

Ta probíhala mezi gruzínskými vládními jednotkami a abchazskými separatisty, 

podporovanými jak politickym tak do určité míry i vojensky, Moskvou. Ruská podpora 

separatistů ve válce, při které mimo jiné probíhaly etnické čistky Gruzínců ze strany 

Abcházců, přitom vzájemné vztahy výrazně poškodila. 

V následujících letech se vztahy nadále zhoršovaly. Abcházie a Jižní Osetie se octly de facto 

mimo jakoukoli kontrolu gruzínských autorit, ačkoliv byly mezinárodně uznávané jako 

součást Gruzie. Místo toho byly ovšem pod extrémně silným ruským vlivem, neboť Ruská 

federace tyto regiony a jejich samosprávy ekonomicky, vojensky i politicky podporovala a 

mimo jiné si na jejich území udržovala vojenské základny. Tuto podporu separatistů ovšem 

Gruzie považuje za narušení své suverenity a zásadní riziko pro svou bezpečnost i stabilitu.  

Proto Gruzie pracovala již od konce války v roce 1993 na co nejužších vztazích se 

Severoatlantickou aliancí. Už v roce 1992 vstoupila do Euroatlantické rady partnerství a 

v roce 1994 se připojila k podpisu Partnerství pro mír. V roce 1996 vypracovala svůj 

Individuální plán partnerství s NATO a v roce 1998 zahájila oficiální diplomatické vztahy 
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s Aliancí a jmenovala svého velvyslance při NATO. V roce 2001 pak proběhlo první vojenské 

gruzínsko-alianční cvičení v Gruzii a další následovala. Toto sbližování Gruzie a 

Severoatlantické aliance přitom Moskva hodnotila silně negativně – jak už bylo výše 

zmíněno, potenciální přiblížení NATO směrem ke svým hranicím bylo bráno jako 

bezpečnostní hrozba.  

V souvislosti s obratem Gruzie směrem k západu tak Moskva nadále zintenzivňovala kroky 

směřující k podpoře separatistických skupin. Kromě bezpečnostních záruk Abcházie vůči 

Gruzijské vládě, které Moskva vyhlásila prostřednictvím svých vedoucích politických 

představitelů a ekonomické a vojenské podpoře regionu,
55

 šlo i například o vydávání ruských 

pasů etnickým Abcházcům. Moskevské úřady začaly udělovat ruské občanství Abcházcům od 

roku 2002 a do roku 2006 je obdrželo zhruba 80% tamní populace.
56

 Proti tomuto kroku opět 

gruzínská vláda v průběhu let opakovaně protestovala. 

Přes veškerou ruskou snahu přitom v průběhu let nadále probíhalo čím dál tím intenzivnější 

sbližování Gruzie se západem, jak v podobě Evropské unie, tak v podobě Severoatlantické 

aliance. V roce 2004 vyslala Gruzie své vojenské jednotky do Afghánistánu v rámci 

spolupráce a pomoci armádám států NATO, které v Afghánistánu již působily a nadále 

vyvíjela i další kroky ve snaze o stále užší alianční vztahy.
57

 Dosud nejblíže se k možnosti 

členství Gruzie dostala v dubnu v roce 2008 na summitu NATO v Bukurešti, kde Spojené 

státy a Polsko usilovaly o nabídku Akčního plánu členství pro Gruzii. Tu nakonec 

zablokovaly Německo a Francie, summit ovšem skončil formálním příslibem budoucího 

gruzínského členství. 
58

 

V létě roku 2008 ovšem propukla tzv. Pětidenní Rusko-gruzínská válka. Na jejím konci byly 

vzájemné vztahy obou zemí v dosud nejhorším stavu, Rusko oficiálně uznalo nezávislost 

obou separatistických republik a na jejich území (podle mezinárodního práva ovšem 

gruzínském území) ustanovilo své vojenské základny. Tím se otázka gruzínského členství 

minimálně prozatím de facto uzavřela, neboť NATO nejspíš za člena nepřijme stát, který má 

proti své vůli na svém území ruské vojenské základny a kterému reálně hrozí napadení právě 

ze strany Ruska.
59

 Vzhledem k principu kolektivní obrany by totiž v případě gruzínského 

členství v NATO znamenalo napadení Ruskem napadení všech členů aliance – případnou 
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eskalaci konfliktu mezi členy NATO a Ruskou federací si minimálně některé členské státy 

ovšem rozhodně nepřejí. 
60

 

Při hodnocení Ruskem využitých metod ovlivnění gruzínské zahraniční politiky musíme 

konstatovat, že přes významnou snahu o využití metod měkké síly, byly tyto metody do 

značné míry neúčinné. Aby by totiž měly být považovány za účinné, musely by ve výsledku 

přispět ke změně politické orientace státu, například skrze ovlivnění názoru většinové 

populace, na které právě v mnoha případech měkká síla cílí. Pokud by veřejné mínění začalo 

považovat Ruskou federaci za svého bezpečnostního garanta, kulturně nejbližší zemi a 

nejdůležitějšího spojence, politická reprezentace by se tomuto směřování musela přizpůsobit.  

Místo toho ovšem ruská zahraniční politika, i přes využívání měkkých metod, zapříčinila 

mezi gruzínskou populací vytvoření obrazu Ruska jako bezpečnostní hrozby a nepřátelského 

agresora. Na reálný politický vývoj v zemi ani na zahraničně politickou orientaci země tak 

ruská měkká síla neměla zásadní vliv a od směřování k západním strukturám Gruzii 

neodradila. Pro skutečně účinné prosazení svých cílů v Gruzii tak Rusko muselo přistoupit 

k využití tvrdé síly, které vyvrcholilo otevřeným vojenským konfliktem. Využití měkké síly 

tak můžeme v tomto případě zhodnotit jako neúčinné.  

Otázkou ovšem je, proč neměla měkká síla v případě Gruzie na směřování země zásadní vliv, 

ačkoliv prakticky stejné metody úspěšně Rusko využívá v případě Běloruska a dalších států. 

Zejména šíření propagandy skrze média a informační kanály, prostřednictvím spřízněných 

organizací a institucí či silná podpora ruské politiky od gruzínské ortodoxní církve by přitom 

měly mít na změnu veřejného mínění alespoň určitý vliv. 

Jako rozhodující faktor se zde podle mého názoru projevilo souběžné využívání tvrdé síly, a 

to zejména v podobě dlouhodobé podpory separatistických regionů Gruzie. Ve chvíli, kdy se 

Rusko dlouhodobě kvůli využívání nátlakových metod profiluje jako nepřátelský stát, je 

logické, že metody zvyšování vlastní atraktivity a kupování vlivu ztrácejí na efektivitě. A to 

do takové míry, že se stávají prakticky neúčinnými. 

Ze zkoumání daného příkladu tak můžeme mimo jiné usuzovat, že efektivita měkké síly může 

záviset na tom, zda je vůči danému státu využívána také tvrdá síle či ne. A že souběžné 

využívání tvrdé i měkké síly efektivitu druhé jmenované limitně snižuje, až zcela eliminuje. 

 

4.3. Použité metody ovlivňování zahraniční politiky Běloruska ze strany 

Ruské federace 

Při analýze metod použitých Ruskou federací při ovlivňování Běloruské politiky a zahraniční 

orientace musíme vzít v potaz vzájemný vztah obou zemí. Na rozdíl od Gruzie totiž ze škály 

metod měkké a tvrdé síly volilo Rusko dlouhodobě spíše metody měkké síly a pokud 

přistupovalo k tvrdé síle, nátlaku, a snaze o donucení, dělo se tak pouze v ekonomické a 
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energetické oblasti. V této části budeme zkoumat proč v tomto konkrétním případě volilo 

Rusko právě tyto metody. 

První z metod měkké síly je opět klasická propaganda, používaná v Rusku skrze podobné 

kanály a s velmi podobným obsahem jako v Gruzii. Hlavní rozdíl v obsahu propagandy 

přitom spočívá ve snaze přesvědčit obyvatelstvo o zásadním významu nejen politické a 

ekonomické spolupráce s Ruskem, ale také o významu spolupráce vojenské. Ruskou federaci 

zde staví do pozice ochránce a garanta běloruské bezpečnosti a suverenity, které mají být 

údajně ohroženy expanzivními evropskými státy, Spojenými státy a zejména 

Severoatlantickou aliancí. Na rozdíl od Gruzie je zde také možnost šíření propagandy ještě 

širší, díky významnější absenci jazykové bariéry.
61

 

Zajímavým faktem je, že k masivnímu zintenzivnění propagandy došlo zhruba od roku 2014, 

po událostech na Ukrajině a následnému postupnému ústupu běloruského prezidenta 

Alexandra Lukašenka od spojenectví s Moskvou.
62

 Hlavní reakcí na to bylo zásadní 

zintenzivnění využívání metod měkké síly a podpora informační propagandy, stejně jako 

snaha o posilování pro-ruských organizací nacházejících se v Bělorusku.
63

 
64

  

Běloruské prostředí je také podstatně náchylnější k pozitivní odezvě na ruskou propagandu 

než v gruzínském případě, což je dané mimo jiné rozdílným historickým vývojem. Gruzie, 

která, ačkoliv tvořila v rámci Sovětského svazu samostatnou republiku a jeho součástí byla po 

většinu jeho existence, byla v jeho rámci vnímána jako cizorodý, odlišný a poněkud 

nepochopitelný prvek. Oproti tomu Bělorusko bylo po většinu soužití ve společném soustátí 

vnímáno jako kulturně, etnicky i politicky velmi blízké samotnému Rusku a centrem, tedy 

Moskvou, bylo vnímáno jako homogenní součást SSSR. Stejně tak bylo i po vyhlášení 

nezávislosti obyvatelstvo samostatného Běloruska spojenectví se „starším bratrem“ nakloněno 

podstatně více než v Gruzii a do určité míry se stále považovalo za součást Sovětského svazu. 

Ostatně v referendu o pokračování členství v Sovětském svazu v roce 1991 hlasovalo 83% 

obyvatelstva pro pokračování členství.
65
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Kromě propagandy je další z používaných metod snaha o připoutání a přiblížení Běloruska 

v podobě užší politické spolupráce a vzájemné integrace. Ta probíhá prakticky již od rozpadu 

SSSR, Bělorusko se záhy poté stalo jedním ze zakládajících členů Společenství nezávislých 

států – organizace volně sdružující většinu nástupnických států Sovětského svazu.  

V devadesátých letech se poté rusko-běloruské vztahy nesly v duchu ruské snahy o co nejužší 

možnou politickou, vojenskou a ekonomickou spolupráci a integraci. A to zejména po 

nástupu Alexandra Lukašenka k moci v roce 1994 a následnému ochladnutí vztahů Běloruska 

se západoevropskými státy. Prvním reálným krokem byl podpis Smlouvy o přátelství, dobrém 

sousedství a spolupráci mezi Ruskou federací a Běloruskou republikou v roce 1995 

zdůrazňujíc nutnost spolupráce na různých úrovních a v různých oblastech mezi oběma 

zeměmi. Další kroky směrem k oficiálnímu prohloubení vztahů a integrace obou zemí 

následovaly – v roce 1998 byla uzavřena významná Smlouva o rovnocenných právech občanů 

Ruska a Běloruska zaručující stejná práva občanům druhého státu v přístupu ke školství, 

zdravotnictví i vzdělání. V roce 1999 pak byl proces integrace završen vznikem Svazu Ruska 

a Běloruska – oficiálně prvním krokem k vytvoření federace mezi oběma státy.
66

 

Po nástupu nového prezidenta Vladimíra Putina v Rusku se ovšem tento vývoj a další 

politická integrace de facto zastavily. Ačkoliv v lednu roku 2000 vstoupil v platnost podpis 

smlouvy o vytvoření Svazového státu Ruska a Běloruska a tento státní útvar tak de facto 

vznikl, šlo zejména o práci odcházejícího prezidenta Borise Jelcina, zatímco Vladimir Putin a 

jeho nová administrativa nevnímal tento projekt jako prioritu. Ačkoliv Alexandr Lukašenko 

integraci zpočátku podporoval i po změně mocenského rozložení v Moskvě, nezájem ruské 

strany a ekonomické střety brzy změnily i běloruský postoj k tomuto projektu a další 

integrace se tak po roce 2001 prakticky zastavila.
67

 

Metody ovlivňování jsou využívány i v bezpečnostní oblasti. Na rozdíl od případu Gruzie zde 

ovšem není využívaný nátlak v podobě tvrdé síly, ale naopak snaha o spolupráci a měkká síla. 

Snahy o užší spolupráci v této oblasti se objevovaly už od devadesátých let, zejména ve 

spojitosti s ruskou vojenskou doktrínou z roku 1993, která určila potenciální expanzi 

Severoatlantické jako rizikovou a stanovila pro zajištění ruské bezpečnosti jako zásadní 

uchování kapacit pro nasazení vojenských jednotek za hranicemi Ruské federace. V roce 1995 

tak byly mezi oběma státy podepsány dohody zaručující Rusku pětadvacetiletý pronájem a 

přístup k jeho vojenským objektům nacházejícím se na Běloruském území a také dohoda o 

společné obraně vnějších hranic obou států. V roce 1999 poté integrace postoupila s dohodou 
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o koordinaci zahraniční a obranné politiky, budování společných vojenských kapacit a další 

spolupráci na obraně vnějších hranic nově vytvořeného federativního svazku.
68

 

Ačkoli tato dohoda nikdy nebyla reálně naplněna a v následujícím období vzájemné vztahy 

poněkud ochladly, pro Ruskou federaci se ovšem nadále zvyšoval význam Běloruska 

v bezpečnostní oblasti. S nástupem Vladimira Putina se tak nadále zintenzivňovala vojenská 

spolupráce a v roce 2000 byla vojenská spolupráce s Běloruskem definována jako prioritní 

v nové ruské vojenské doktríně. V roce 2004 vstoupily do NATO nově baltské státy a zároveň 

se začalo spekulovat o umístění amerického systému protiraketové obrany v některé ze 

středoevropských členských zemí. 

Spolu s nárůstem vojenské přítomnosti Spojených států ve východní Evropě tak stoupal i 

bezpečnostní význam Běloruska a s vyostřením vztahů mezi Ruskem a Západem stoupá i 

v současnosti. Vojenská spolupráce obou států tak probíhá i dnes, a to zejména na úrovni 

společných vojenských cvičení a dodávek vojenské výzbroje. Zde je ovšem nutné zmínit, že 

hlavní inciativa vychází z ruské strany a Bělorusko si nadále zachovává v bezpečnostní oblasti 

určitou míru suverenity.
69

 

Nejvýraznější oblastí, ve které Rusko prosazuje svůj vliv, a to pomocí jak přesvědčování, tak 

nátlaku, je ekonomický a energetický sektor, v němž je na Rusku Bělorusko dlouhodobě 

extrémně závislé. V první řadě kvůli tomu, že jde o jeho hlavního obchodního a exportního 

partnera, ale také kvůli tomu, že už od 90. let Rusko běloruskou ekonomiku ve větší či menší 

míře podporuje a dotuje.
70

 

Ta se totiž nikdy zcela netransformovala na otevřený kapitalistický model západního střihu, 

ale zachovala si množství prvků centrálně plánované ekonomiky. Zejména v 90. letech si tak 

nevedla příliš dobře. Rusko Bělorusku v tomto období poskytovalo ropu a plyn za vnitroruské 

ceny a dokonce i přímé finanční půjčky, které v několika případech nakonec odepsalo a de 

facto se tak jednalo spíš o mezistátní subvence. Právě ekonomickou podporou, která byla 
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poměrně drahou záležitostí, se Rusko snažilo si menší stát naklonit, zavázat a přimět k užší 

integraci.
71

 

Tato strategie „kupování si vlivu“ se ovšem změnila po nástupu Vladimira Putina na post 

ruského prezidenta. Ten se rozhodl ekonomické subvence výrazně omezit a naopak posílit 

prohlubování vojenské spolupráce. Charakter ruských peněz se změnil ze subvencí na půjčky, 

které byly podmíněny výraznou transformací běloruské ekonomiky. Zároveň začalo Rusko 

usilovat o odkoupení Běltransgazu, běloruské státní společnosti ovládající tranzitní plynovody 

na území Běloruska, čemuž se Bělorusko ovšem bránilo.
72

 Ekonomická a energetická sféra se 

tak stala místem střetů mezi oběma státy, které jejich vzájemné vztahy poškozovaly – tak jako 

v případě plynových či mléčných válek, které se táhly po většinu první dekády nového 21. 

století. 
73

 

V kontextu hlavního cíle Ruské federace, tedy odvrácení případného vstupu daného státu do 

NATO jsou ale ruské snahy poměrně úspěšné. Běloruské nečlenství v NATO totiž můžeme ze 

značné části považovat právě za důsledek působení ruské měkké síly. 

Motivací jakéhokoli menšího státu vstoupit do NATO je získání bezpečnostní záruky a 

garance od silnějších spojenců a celé aliance. Vzhledem k charakteru samotné 

Severoatlantické aliance jako organizace sloužící ke kolektivní obraně je tato otázka poměrně 

jednoznačná. Pokud daný stát motivaci ke vstupu nemá, tak se buď necítí ohrožený, má jiného 

bezpečnostního garanta, nebo si vstup z nějakých důvodů nemůže dovolit. 

U Běloruska můžeme nedostatek motivace ke vstupu považovat za kombinaci všech tří 

faktorů na více úrovních státu. Zejména na úrovni běžného obyvatelstva, dosáhlo Rusko díky 

využívání propagandy vytvoření obrazu sebe sama jako garanta běloruské bezpečnosti, 

kulturně a etnicky bratrského státu a nejbližšího spojence v mezinárodní sféře.
74

 Podle 

průzkumů považují Bělorusové dlouhodobě Rusko za bližšího spojence než Evropskou unie a 

evropské státy – 74% oproti 25%.
75
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Politické vedení země si naopak uvědomuje zásadní závislost své země na Ruské federaci.
76

 

A vnímá také riziko škod, které by jejich zemi v případě snahy o členství v NATO hrozily a 

které by v takovém případě mohly ohrozit i vedoucí postavení elit v zemi. Jedním ze základů 

existence jakéhokoli autoritativního režimu jsou totiž určité záruky bezpečnosti a relativní 

prosperity, výměnou za které se společnost vzdává části svých svobod.
77

 Ve chvíli, kdy by 

v případě narušení vztahů s Ruskem byla běloruská bezpečnost a stabilita ohrožena, byly by 

tím ohroženy i pozice vládnoucí vrstvy.
78

 

Ačkoliv Bělorusko udržuje od devadesátých let s NATO oficiální vztahy a v roce 1995 se 

připojilo k dohodě Partnerství pro mír, na rozdíl od Gruzie nikdy v oficiální rovině 

neprojevilo zájem o členství v alianci, dokonce ani o bližší vojenskou a bezpečnostní 

spolupráci. Naopak, přes neshody v ekonomice, sdílí v bezpečnostní, geopolitické a vojenské 

oblasti do značné míry zahraničně politickou orientaci Ruské federace, zejména ve vztahu 

k NATO. Běloruští představitelé vnímají alianci jako expanzivní organizaci a potenciální 

zdroj ohrožení.
79

 

Za tímto postojem ovšem nestojí pouze ruský vliv, jedním z důvodů tohoto postoje je také 

sám charakter vládnoucího režimu. Ten je jako takový silně autokratický a vnímá, že jednou 

z tendencí členských států aliance byla v minulosti snaha o „export demokracie“. Tou by 

teoreticky mohl být ze strany NATO potenciálně sám ohrožen, zatímco ze strany Ruské 

federace podobný spor o úroveň demokracie v Bělorusku, nejspíše nehrozí. 

Proto v tomto ohledu i samotné vedení země Severoatlantickou alianci bere jako potenciálně 

nebezpečnou a ve stejném světle jí prezentuje i svým občanům, v rámci vnitrostátní 

propagandy. Vojenskou alianci je tak možné využít jako obraz vnějšího nepřítele, který 

pomáhá mobilizaci a manipulaci obyvatelstva.
80

 Toto vnitřní nastavení státu ovšem dále 

vytváří pro ruské ovlivňování a propagandu velmi příhodné podmínky, které ruské snahy o 

zvýšení vlivu ještě posilují. 

Pokud tedy hodnotíme ruské metody ovlivňování běloruské zahraniční politiky, můžeme 

konstatovat, že k němu dochází skrze propagandu cílenou na obyvatelstvo, snahu o politickou 
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integraci obou států, snahu o vojenskou a bezpečnostní integraci a konečně skrze kombinaci 

nátlaku a přesvědčování v ekonomické oblasti. Ve obecném měřítku pak můžeme konstatovat, 

že v případě Běloruska se Rusko dlouhodobě snaží o maximální zintenzivnění vzájemné 

závislosti obou států, respektive závislosti Běloruska na Rusku. 
81

 

Svou snahou o politickou, vojenskou i ekonomickou integraci se aktivně snaží vytvořit 

situaci, ve které bude Rusko pro Bělorusko nenahraditelným partnerem. A ve které by 

případný rozchod s Ruskem a změna politického směřování směrem k NATO a EU, byl pro 

Bělorusko natolik rizikový a ztrátový, aby od tohoto kroku představitele státu preventivně 

předem odradila. Díky autoritativnímu charakteru státu a tím pádem automaticky zhoršeným 

vztahům s Evropskou unií i státy Severoatlantické aliance, se Bělorusko zároveň nachází 

v určité izolaci, což pro ruské ovlivňování vytváří velmi příznivé podmínky.
82

  

Dalo by se tak konstatovat, že na rozdíl od případu Gruzie, kde jsou metody ruské měkké síly 

nedostatečně účinné k ovlivnění kritických rozhodnutí, v Bělorusku tomu tak není. Vzájemná 

závislost a ruský vliv skrze prostředky měkké síly je v Bělorusku natolik silný, že Rusko 

dosud nebylo donuceno uchýlit se k využití tvrdé síly. Za jedinou výjimku se dá považovat 

ekonomický nátlak, který byl ovšem použit ne za účelem změny politického rozhodnutí, ale 

za účelem dalšího navýšení ruského ekonomického vlivu. 

 

4.4. Komparace obou zkoumaných případů a definování teorie 

Při porovnání obou zkoumaných případů zjistíme, že se v mnoha faktorech zásadně odlišují – 

a to jak ve vztahu zkoumaných států s Ruskou federací, volbě metod, které byly pro ovlivnění 

jejich zahraniční politiky použity, jejich účinnosti a výsledku, kterého bylo dosaženo. Nejprve 

tedy porovnáme zvolené metody, následně jejich účinnost a následně se pokusíme z námi 

zjištěných dat vyvodit, na základě čeho volí Ruská federace konkrétní metody ovlivňování.  

V případě Gruzie používala Ruská federace kombinaci metod měkké a tvrdé síly. Metody 

měkké síly spočívaly zejména v různých formách propagandy, ať už oficiální či neoficiální, 

skrze politická vyjádření, média, neziskové organizace, mezinárodní instituce či církve. 

Metody tvrdé síly poté zejména v podpoře separatistických regionů, ať už ekonomické, 

vojenské či politické a dále ve formě ekonomického a energetického nátlaku.  

Jak už jsme stanovili v předchozí části, hlavním cílem ruské zahraniční politiky v Gruzii byla 

dlouhodobě blokace gruzínského vstupu do NATO, EU a dalších západních struktur. Ačkoliv 

se tento cíl snažila naplnit ovlivněním veřejného mínění pomocí ruské měkké síly, do značné 

míry byla tato snaha neúspěšná. V kritickém momentu, kdy se reálně přiblížila možnost 
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vstupu Gruzie do NATO, se tak místo toho Rusko uchýlilo k masivnímu nasazení tvrdé síly, 

které bylo v konečném důsledku úspěšné. 

V případě Gruzie používalo Rusko do určité míry podobnou taktiku měkké síly, ovšem v o 

poznání intenzivnější verzi. Kromě propagandy cílené na ovlivnění veřejného mínění, byla 

ruská měkká síla aplikována také v ekonomickém sektoru a v podobě snahy o politickou 

integraci obou zemí. Prakticky jediné použití tvrdé síly spočívalo v určité míře ekonomického 

nátlaku s cílem ovládnutí běloruské energetické sítě. Na rozdíl od gruzínského příkladu tak 

vůči Bělorusku nikdy nepoužívalo skutečně ofenzivní metody tvrdé síly. Vzhledem k tomu, 

že tyto ofenzivní metody logicky narušují vzájemné vztahy obou zemí, neměla ruská měkká 

síla na rozdíl od gruzínského příkladu tyto dané limity a je tak dlouhodobě o poznání 

účinnější.  

I díky tomu tak nikdy nedošlo ke kritickému momentu, kdy by se reálně objevila varianta 

vstupu Běloruska do Evropské unie či do NATO. Rusko tak nikdy nemělo zapotřebí přikročit 

k využití skutečně agresivních metod tvrdé síly a svých cílů tak dosáhlo pouze za použití 

měkké síly. Dá se ovšem předpokládat, že ve chvíli, kdy by měkká síla selhala a Bělorusko by 

se vychýlilo z daného geopolitického kurzu, Rusko by opět přistoupilo k využití tvrdé síly.  

Na základě metod zvolených Ruskem v těchto dvou námi zkoumaných případech bychom 

nyní mohli vyslovit určitou teorii, popisující ruskou zahraniční politiku v podobných 

případech. Ta se odvíjí od konkrétní situace, účinnosti dosud použitých metod a velikosti 

rizika nesplnění definovaného zahraničně-politického cíle, a dala by se definovat následujícím 

způsobem.  

V případech, kdy u daného státu není riziko bezprostředního vstupu do NATO či dalšího 

sbližování a navazování užších vztahů se Severoatlantickou aliancí, má Rusko tendenci 

používat spíše metody měkké síly a snažit se přesvědčit daný stát o nezbytnosti úzké 

spolupráce právě s Ruskou federací. Mezi dané metody patří zejména ovlivňování veřejného 

mínění obyvatelstva daného státu, navazování politické spolupráce a snaha o vytvoření 

vzájemné závislosti s daným státem v ekonomické, vojenské i politické sféře. 

Naproti tomu v případech, kdy daný stát začne otevřeně deklarovat zájem o co nejbližší 

vztahy a případný zisk členství v NATO a to přes předchozí využití měkké síly, přejde Rusko 

k metodám tvrdé síly. Ty mají za cíl daný stát co nejvíce poškodit a donutit jej tak ke změně 

tohoto směřování. Zároveň mají také přesvědčit samu alianci a její členy, že případné přijetí 

daného státu by s sebou neslo přílišné náklady a rizika. 
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5. Aplikace teorie na případ Ukrajiny  

Než budeme moci přistoupit k aplikaci naší teorie na případ Ukrajiny a zhodnotit její 

použitelnost v praxi, budeme muset zanalyzovat samotný vývoj vztahů Ukrajiny a Ruské 

federace a samozřejmě zejména metody, které byly Ruskou federací používány pro ovlivnění 

ukrajinské politiky v kontextu případného vstupu Ukrajiny do NATO. V případě Ukrajiny 

tedy můžeme konstatovat, že vývoj vzájemných vztahů obou zemí ve zkoumaném období byl 

značně turbulentní a proměnlivý a v návaznosti na to se i ruská politika a strategie 

ovlivňování několikrát zásadně proměnily. Dalo by se ovšem říct, že i zde byla použita 

kombinace metod měkké a tvrdé síly, jejichž nasazení se průběžně odvíjelo od jejich 

účinnosti.  

Stejně jako v případě Gruzie i Běloruska, i zde byla dlouhodobě využívána propaganda, 

působící skrze podobné kanály jako v předchozích zkoumaných případech. Základem tedy 

byla propaganda působící skrze média a to jak přes vysílání kanálů ruských státních televizí, 

tak přes fungování v online sféře, pomocí oficiálních propagandistických webů i skrze 

neoficiální podporu stránek s pro-ruským obsahem.
83

 Kromě mediálního působení se ruské 

působení projevilo i v činnosti množství pro-ruských spolků, iniciativ a organizací. Jejich 

činnost se ovšem zdaleka nemusela projevovat pouze politicky a v podobě přímé podpory 

ruské politiky. Mezi organizace  posilující ruskou měkkou sílu na Ukrajině tak patří například 

nejen opět Ruská ortodoxní církev, ale v minulosti například i organizace poskytující 

ukrajinské mládeži vojenský výcvik a vlasteneckou výchovu v rámci letních táborů na ruském 

území. 
84

 

Ruská měkká síla se dále projevovala velmi podobně jako v běloruském případě i v dalších 

sférách, a to jak politické, bezpečnostní i ekonomické. V politické sféře probíhaly z ruské 

strany snahy o integraci, nedosáhly ovšem nikdy takového stupně jako v běloruském případě. 

Ukrajina se sice stala zakládajícím členem Společenství nezávislých států, k dalším stupňům 

reálné ani formální integrace ovšem nedocházelo. Politická měkká síla se tak prolínala 

s propagandou a působila zejména skrze semi-oficiální kanály. Jako příklad zde můžeme 

uvést velmi vlivnou mezinárodní organizaci Ruský svět, působící v několika post-sovětských 

zemích včetně Ukrajiny.
85

 Tato organizace, financována z ruských vládních i soukromých 

zdrojů, propagovala myšlenku ruského bratrství, založeného na sdílení společných ruských 

hodnot a jazyka, otevřeného i ne-etnicky ruským národům. Zejména na Ukrajině dosáhla 

značného vlivu, mezi své podporovatele řadila i značné množství politiků a měla tak reálný 
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vliv na určitá politická rozhodnutí. Do jisté míry tak nahrazovala oficiální politickou linku 

měkké síly.
86

 

Stejně intenzivně se Rusko snažilo budovat spolupráci i v bezpečnostní oblasti, kde po 

vyřešení určitých konfliktních bodů, dosáhlo dohody o pronájmu vojenských přístavů 

v Sevastopolu a vrácení jaderných zbraní nacházejících se na ukrajinském území.
87

 Výměnou 

za to uznalo teritoriální integritu Ukrajiny, včetně Krymského poloostrova a zároveň se stalo 

hlavním dodavatelem výzbroje ukrajinských ozbrojených sil, které se tak staly na ruských 

dodávkách de facto závislé. A konečně se ruský měkký vliv projevoval i v ekonomické 

oblasti. Pro Ukrajinu bylo a je Rusko dlouhodobě primárním dodavatelem ropy a plynu a 

zároveň hlavním obchodním a exportním partnerem.
88

 Vzhledem k tomu, že byla tato pozice, 

ve které je Ukrajina na Rusku ekonomicky závislá, pro Rusko politicky výhodná, neváhalo ji 

posilovat ekonomickou podporou. Ať už v podobě otevřené celní politiky, zlevněných 

dodávek energetických zdrojů či obecně podpory ukrajinského zboží na ruském trhu.
89

  

Dalo by se tak říct, že na Ukrajině používala Ruská federace velmi podobné metody jako 

v případě Běloruska, tedy takřka výlučně metody budování přitažlivosti pomocí měkké síly, a 

to v mnoha různých oblastech. Pokud by se vnitropolitická situace na Ukrajině neměnila, je 

pravděpodobné, že by se neměnily ani ruské metody a situace by i nadále připomínala 

Bělorusko. Ovšem na Ukrajině došlo v roce 2004 k vnitropolitickému zvratu, který zásadně 

změnil zahraničně politickou orientaci země a tím následně i metody, které byly vůči Ukrajině 

z ruské strany nasazené. 

Zásadní zlom ovšem přišel v roce 2004, s koncem prezidentského období Leonida Kučmy, 

volbami a následnou „Oranžovou revolucí“. V prezidentských volbách, ve kterých proti sobě 

stáli premiér Viktor Janukovič, podporovaný odcházejícím prezidentem a Viktor Juščenko, 

hlavní kandidát opozice, zvítězil ve druhém kole Janukovič. Volby ovšem provázelo množství 

podezření z podvodů, které podnítily masové protesty. Následný verdikt Nejvyššího soudu 

poté výsledek prohlásil za neplatný a v opakovaném druhém kole volby zvítězil Viktor 

Juščenko. Mezi oběma kandidáty byl přitom zásadní rozdíl v názoru na směřování zahraniční 

politiky – zatímco Janukovič byl výrazně proruský a zdůrazňoval nutnost příklonu k Ruské 

federaci a význam ukrajinsko-ruského spojenectví, Viktor Juščenko se naopak soustředil na 
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snahu o co nejužší příklon Ukrajiny k Evropě a zdůrazňoval jako zásadní snahu o vstup 

Ukrajiny do Evropské unie a Severoatlantické aliance.
90

 

Tento obrat po svém zvolení prosazoval i v praktické politice. Oficiálně se přihlásil ke snaze o 

ukrajinské členství v obou zmiňovaných institucích. Po vypuknutí Války v Gruzii v roce 2008 

se Ukrajina rezolutně postavila na stranu Gruzie, kterou politicky, diplomaticky i vojensky (v 

podobě dodávek zbraní gruzínským ozbrojeným silám) podporovala.
91

 Následně se začala 

vymezovat i proti přítomnosti ruské flotily na ukrajinském území a snažila se o její regulaci, 

v podobě nutnosti povolení při překročení ukrajinské hranice ruskou flotilu – čemuž se ruská 

strana odmítla přizpůsobit. Zároveň v roce 2008 oficiálně začala práce na tvorbě Asociační 

dohody Ukrajiny s Evropskou unií. Na tento obrat ruská strana tedy začala odpovídat. Tím 

nejviditelnějším aspektem se stala tzv. Plynová válka v roce 2009, která do značné míry 

přehodila dosud mírnou politiku vůči Ukrajině na politiku z pozice jednoznačně tvrdé síly.
92

 

Po neshodách o ceně plynu došlo počátkem roku 2009 k zastavení veškerých dodávek plynu 

na ukrajinské území (a tím i do dalších států v jižní a východní Evropě, neboť Ukrajina 

funguje jako tranzitní země) na téměř dva týdny. Následná dohoda mezi EU a Ukrajinou o 

modernizaci energetické infrastruktury v zemi byla poté opět Ruskem vnímána jako 

nepřátelský krok, snažící se zmenšit vliv Ruské federace na energetickou situaci v regionu.
93

  

Jak naznačují i informace uniklé z oficiálních diplomatických kanálů
94

, vedení Ruské 

federace vnímalo tehdejší ukrajinské představitele jako výrazně nepřátelské vůči Rusku a bylo 

odhodláno napomoci změně ve vedení země. Kromě ekonomického nátlaku tak začalo vyvíjet 

i otevřený nátlak politický. Za nejvýraznější kroky v tomto směru se pak považuje otevřený 

dopis a videoblog tehdejšího ruského premiéra Dmitrije Medvěděva, ve kterém označil 

tehdejší ukrajinské představitele za příčinu špatných vztahů mezi oběma zeměmi.
95

 Tento 

krok byl hodnocen jak samotnými ukrajinskými představiteli, tak nezávislými analytiky za 

výrazný vstup cizí mocnosti do vnitropolitických ukrajinských voleb. A spolu s nasazením 

masivních propagandistických prostředků pravděpodobně přispěl k výsledku dalších 
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prezidentských voleb – ačkoliv je zde nutné zmínit, že vzhledem k politické rozštěpenosti 

země to nemuselo mít rozhodující vliv.
96

 

V prezidentských volbách v roce 2010 skutečně zvítězil výrazně pro-ruský Viktor Janukovič, 

který opět změnil ukrajinskou politiku ve vztahu ke svému většímu sousedu. Krátce po 

nástupu do funkce uzavřel dohodu o ruském pronájmu vojenských základen na Krymu, stejně 

jako o dodávkách Krymu a začalo se spekulovat o možné fúzi ruských a ukrajinských státních 

energetických společností
97

 – kroku, který by Rusko umožnil dále zvýšit vliv na ukrajinskou 

energetickou politiku. Vzhledem k těmto úspěchům ruské zahraniční politiky na Ukrajině tak 

Rusko mohlo opět upustit od nátlakových metod a vrátit se zpět k měkké síle a budování vlivu 

a přitažlivosti.
98

 

Pro ruskou měkkou sílu a její vliv na Ukrajině přišel rozhodující bod v roce 2013, kdy se 

blížil plánovaný ukrajinský podpis Asociační dohody s Evropskou unií, se kterým Rusko 

zcela zásadně nesouhlasilo. Ve snaze odvrátit Ukrajinu od tohoto kroku vyhlásilo kompletní 

zákaz dovozu veškerého ukrajinského zboží na své území. Tento krok, označovaný za 

obchodní válku, Ukrajině v daném období způsobil ztráty ve výši 1,5 miliardy dolarů.
99

 

Následně poté nabídlo Ukrajině, tehdy nacházející se ve velmi špatné ekonomické situaci, 

výhodné podmínky finanční pomoci, konkrétně půjčku ve výši 15 miliard dolarů a 33% slevu 

na dovoz ruského zemního plynu.
100

 Velmi dovedně tak použilo kombinaci nátlaku pomocí 

tvrdé síly a budování přitažlivosti v podobě měkké síly, v praxi tak použilo tzv. metodu cukru 

a biče.  

V návaznosti na to poté Viktor Janukovič skutečně vyhlásil odložení podpisu Asociační 

dohody a přijetí obchodní dohody s Ruskou federací. Tento krok poté vyvolal masové 

protesty, které vedly k sesazení Viktora Janukoviče z pozice prezidenta a ustanovení nového 

vedení země, záhy vyhlašující opětovnou pro-evropskou orientaci Ukrajiny. 

Rusko, jehož metody měkké síly tak opět selhaly, přistoupilo opět, stejně jako v gruzínském 

případě, k využití metod tvrdé síly. A to v podobě obsazení Krymského poloostrova ruskými 

ozbrojenými silami a následně vyvoláním ozbrojeného povstání separatistických sil ve 

východní části Ukrajiny. V této práci bohužel není dostatečný prostor ke zkoumání daného 
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období a ani to není jejím účelem – proto je tento výjoj, ačkoli extrémně podstatný, pouze 

krátce shrnut.
101

 

Při hodnocení metod použitých Ruskou federací vůči Ukrajině v rámci jejich novodobých 

mezinárodních vztahů, musíme konstatovat, že se do určité míry podobají obou předchozím 

zkoumaným případům, ale přitom se od obou zároveň odlišuje. Stejně jako v případě 

Běloruska se Ruská federace snažila držet metod měkké síly a kupování vlivu, které po 

určitou dobu nesly ovoce a pomáhaly plnit cíle ruské zahraniční politiky. V kritický moment, 

kdy se rozhodovalo o dalším směřování Ukrajiny na mezinárodní scéně, ovšem ruská měkká 

síla nebyla dostačující a proto bylo Rusko nuceno následně přistoupit k využití tvrdé síly. Ta 

se zprvu projevila zejména v ekonomickém a politickém nátlaku, mířeném jak na 

obyvatelstvo, tak na ukrajinskou politickou administrativu.  

Tento nátlak byl úspěšný a Ukrajina se opět vrátila na směr zahraničně politické orientace, 

který byl v souladu s ruskými cíly. Rusko tak na Ukrajině opět upustilo od metod tvrdé síly a 

znovu se vrátilo zejména k budování vlastní přitažlivosti v rámci politické scény i veřejného 

mínění. Ve chvíli, kdy ale znovu došlo ke kritickému rozhodujícímu momentu volby mezi 

východním a západním směřováním země, se ovšem ruská měkká síla ukázala jako opět 

nedostačující a Ukrajina se znovu odchýlila od Ruskem požadovaného směru.  

Vzhledem k tomu, že pouze ekonomický či politický nátlak by v daném případě již nestačil, 

zvolili představitelé ruského státu formu zpola-otevřeného ozbrojeného konfliktu. Ačkoliv to 

už není účelem této práce, jako zajímavý můžeme konstatovat fakt, že v tomto případě již 

nebyla ruská tvrdá síla natolik úspěšná. Ačkoliv se přijetí do NATO Ukrajina v nejbližší době 

nejspíše nedočká, místní veřejné mínění zároveň ruská agrese do značné míry vychýlila na 

pro-západní a proti-ruskou stranu a do té doby roztříštěnou zemi tak dokázala do určité míry 

sjednotit. 
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Závěr 

Na základě námi určených teoretických východisek a kvalitativního zkoumání dvou odlišných 

případů ruských metod ovlivňování zahraniční politiky cizích států, jsme si stanovili určitou 

teorii. Ta by měla být aplikovatelná i na další příklady splňující dané podmínky, v našem 

případě tedy na státy sousedící s Ruskou federací. Jako hlavní cíl ruské zahraniční politiky, na 

základě analýzy reálných kroků Ruska  výroků jeho čelních představitelů, stanovili blokaci 

případného členství těchto států v Severoatlantické alianci. Tím jsme zodpověděli první 

výzkumnou otázku. 

V rámci námi vytvořené teorie jsme určili, že pro volbu metod ovlivňování pro Ruskou 

federaci platí následující. V případech, kdy daný stát nemá jednoznačně pro-západní orientaci 

a nehrozí u něj potenciální riziko usilování o členství v Severoatlantické alianci, volí Rusko 

primárně využívání své měkké síly. Na rozdíl od využívání tvrdé síly totiž v tomto případě 

nehrozí srovnatelná rizika poškození vzájemného vztahu obou států. 

V případech, kdy ovšem daná země k užším vztahům s NATO a západními institucemi 

dlouhodobě směřuje a metody měkké síly nemají na změnu tohoto směřování dostatečný vliv, 

přistupuje Rusko k využití metod tvrdé síly a různým formám více či méně otevřeného 

nátlaku. To nám poskytlo odpověď na druhou výzkumnou otázku této práce. 

Pro zhodnocení využitelnosti této teorie jsme provedli zkoumání třetího případu, konkrétně 

Ukrajiny. Po zkoumání tohoto třetího případu musíme konstatovat, že i v této situaci 

následovalo Rusko stejný vzorec chování a postupovalo podle vzoru, který jsme určili v rámci 

naší teorie. Ve chvíli, kdy možný vstup do struktur NATO a Evropské Unie v případu 

Ukrajiny nehrozil a tato země naopak zachovávala poměrně viditelnou pro-ruskou orientaci, 

se Ruská federaci snažila toto směřování posilovat pomocí metod měkkého vlivu. Ty byly 

popsány výše a kromě posilování daného zahraničně politického směru sloužily i ke zvýšení 

vlivu Ruské federace na rozhodování v otázkách ukrajinské zahraniční i vnitřní politiky. Ve 

chvíli, kdy se ovšem Ukrajina od tohoto směru odchýlila, přešlo Rusko ovšem místo toho 

k metodám nátlaku. A to dokonce dvakrát v průběhu sledovaného období – po roce 2004 a po 

roce 2013.  

Při hodnocení účinnosti zvolených metod jsme tak dospěli k zjištění, že pouze v případě 

Běloruska bylo dostatečně účinné použití pouze měkké síly. V případě Gruzie a Ukrajiny se 

ukázala měkká síla jako ve finále nedostatečně účinná a její využití bez zapojení tvrdé síly 

nedokázalo naplnit stanovený ruský cíl. Muselo se tak přikročit k použití tvrdé síly, která byla 

v obou těchto případech v kontextu daného cíle účinná, došlo ovšem k výraznému poškození 

vztahů s oběma státy, což zodpovědělo třetí výzkumnou otázku. 

Na základě zkoumání této případových studií a následné aplikace naší teorie, jsme zjistili, že 

vývoj v tomto konkrétním případě odpovídá námi zkonstruované teorii. Dá se tedy říct, že je 

možné, že v postupu, který Ruská federace volí vůči post-sovětským státům, je určité 

pravidelné schéma a bylo by tak například možné předpokládat, jakým způsobem bude 

postupovat v podobných případech v budoucnu. Momentálně je ovšem každopádně vhodné 

doporučit tuto teorii k dalšímu zkoumání. 

Závěry, které z mého výzkumu vyvozuji, do určité míry odpovídají diskurzu, který mezi 

odborníky na dané téma panuje. Například Ian Bond ve svých pracích dochází k závěru, že 
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pro současné Rusko je kontrola nad svým blízkým okolím zcela zásadní. Možnost vstupu 

zemí v tomto regionu do NATO je tak naprosto nepřípustná a Bond tvrdí
102

, že Rusko je a 

bude ve vztahu k této otázce ochotno používat v případě nutnosti tvrdou sílu. Stejně tak 

Walter Laqueur konstatuje
103

, že ačkoliv Rusko svou měkkou sílu nasazuje čím dál více, je a 

bude také v budoucnu čím dál tím aktivnější i v používání tvrdé síly.  

V průběhu výzkumu jsem také narazil na určité otázky a témata, která dosud nebyla 

dostatečně zpracována a zasloužila by si samostatný a podrobnější výzkum. Jedním z nich 

byla role ortodoxních církví v ruské zahraniční politice vůči zkoumaným státům. A to jak role 

ruské ortodoxní církve, která je do značné míry propojená se státní mocí, tak role církví ve 

státech, na které Rusko vyvíjí určitý nátlak. Právě církev totiž představuje zdroj autority a 

může tak pro Ruskou federaci vedle médií představovat další významný kanál propagandy a 

prostředek ovlivňování. Ve své práci jsem se bohužel vzhledem k logickým omezením 

týkající se jeho rozsahu nemohl věnovat všem těmto tématům natolik, jak by bylo záhodno. A 

proto bych právě toto téma doporučil k dalšímu výzkumu a případně se mu v budoucích 

pracích nadále věnoval. 
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Summary 

Based on our theoretical background and qualitative research of two different cases of 

Russian methods of influencing other states foreign policies, we have constructed a certain 

theory. This theory should be applicable to other cases that fulfill certain conditions, 

specifically to post-soviet states sharing a border with Russian Federation. Our theory claims 

that in the case that a state does not have a clear pro-western orientation and there is no risk of 

potentially attempting to join NATO or EU, Russia primarily chooses soft power methods. 

Unlike hard power methods, using soft power does not present similar risks of severely 

damaging the relationship between both states. 

However, in cases where the country aims towards closer relationship with NATO and 

western institutions in general and the Russian soft power does not seem to have any effect on 

that, Russia chooses to use hard power methods and different more or less open ways of direct 

coercion. To analyze a wider applicability of this theory, we tested it on a thirds research case 

of Ukraine. 

After thoroughly examining the case of Ukraine we need to state that even in this case Russia 

has followed the same behavioral pattern and followed the same procedure as in previous 

cases. When there was no risk of possible Ukrainian membership in NATO or EU and 

Ukraine had a clear pro-Russian geopolitical orientation, Russia sticked to using its soft 

power to support this direction. However, when Ukraine diverted from this direction and it 

got closer to the West, Russia switched to hard power methods. We can even see that twice 

during the examined period – after 2004 and after 2013. 

After analyzing this case and applying our theory we found out that the Russian behavior in 

Ukraine shows the same signs as in previously analyzed cases. Therefore we can conclude, 

that the steps that the Russian Federation is taking towards different post-soviet states follows 

a certain regular pattern and we might predict how it is going to proceed in future. Even 

though we definitely cannot take this for sure, we should recommend this theory and its 

conclusions for future research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

Použitá literatura 

 2008 Georgia Russia Conflict Fast Facts. CNN. [online]. Atlanta: Time Warner. 2017-

03-26 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://edition.cnn.com/2014/03/13/world/europe/2008-georgia-russia-conflict/.  

 Alexander Lukashenko: Dictator with a difference. The Telegraph. [online] London: 

The Telegraph Group. 2008-09-25. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/profiles/3080936/Alexander-

Lukashenko-Dictator-with-a-difference.html.  

 

 ARTMAN, M. Vincent. Annexation by passport. Aljazeera America. [online]. New 

York City: Aljazeera America. 2015-12-07 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/ukraine-russia-

crimeapassportizationcitizenship.html  

 

 ASTAPENIA, Ryhor. The Split Between Belarusian Elites And Society On Ukraine 

Widens. Belarus Digest. [online]. London: Ostrogorski Centre. 2014-07-18 [cit. 2017-

05-10]. Dostupné z: http://belarusdigest.com/story/split-between-belarusian-elites-and-

society-ukraine-widens-18606.  

 

 ASTROV, Alexander. The Great Power(Mis)Management: The Russian–Georgian 

War and its Implications for Global Political Order. 1st ed. London: Routledge 

Publishing. ISBN 1409424677.   

 

 AVALIANI, Dimitri. Russian Propaganda and „Soft Power” in Georgia. Nowy 

Prometeusz. Warsaw: Centre for East European Studies, 2017, Vol. 3. ISSN 2081-

206X.  

 Belarus: Europe's last dictatorship. Al Jazeera English. [online] Doha: Al Jazeera 

Media Network. 2016-01-21. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2016/01/belarus-europe-

dictator-160120104016003.html.  

 

 BIALLY MATTERN, Janice. Why 'Soft Power' Isn't So Soft: Representational Force 

and the Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics. Millennium: 

Journal of International Studies. London: Sage Publications, 2005. Vol. 33, No. 3. 

ISSN 0305-8298. 

 

 BOGOMOLOV, Alexander, LYTVYNENKO, Oleksandr. A Ghost in the Mirror: 

Russian Soft Power in Ukraine. The Aims and Means of Russian Influence Abroad 

Series. London: The Royal Institute of International Affairs – Chatham House, 

January 2012. 

 

 BOND, Ian. Between Russia and the EU, Eastern Europe's Future is Uncertain. The 

Moscow Times. Moscow: Moscow Times LLC. [online]. 2017-03-22 [cit. 2017-05-

10]. Dostupné z: https://themoscowtimes.com/articles/between-russia-and-the-eu-

eastern-europes-future-is-uncertain-57502  

http://edition.cnn.com/2014/03/13/world/europe/2008-georgia-russia-conflict/
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/profiles/3080936/Alexander-Lukashenko-Dictator-with-a-difference.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/profiles/3080936/Alexander-Lukashenko-Dictator-with-a-difference.html
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/ukraine-russia-crimeapassportizationcitizenship.html
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/ukraine-russia-crimeapassportizationcitizenship.html
http://belarusdigest.com/story/split-between-belarusian-elites-and-society-ukraine-widens-18606
http://belarusdigest.com/story/split-between-belarusian-elites-and-society-ukraine-widens-18606
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2016/01/belarus-europe-dictator-160120104016003.html
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2016/01/belarus-europe-dictator-160120104016003.html
https://themoscowtimes.com/articles/between-russia-and-the-eu-eastern-europes-future-is-uncertain-57502
https://themoscowtimes.com/articles/between-russia-and-the-eu-eastern-europes-future-is-uncertain-57502


 
 

36 

 COJOCARI, Tatiana. Ukraine, Moldova and Belarus Facing Russian Information 

War: What Has Been Done, What To Do Next. Laboratory of Information Warfare 

Analysis and Strategic Communication.  [online]. Buchurest: The Institute of 

International Relations and Political Science „Ion I. C. Brătianu”. 2017-02-15 [cit. 

2017-05-10]. Dostupné z: http://larics.ro/en/ukraine-moldova-belarus-facing-russian-

information-war-done-next/.  

 COOKE, Kieran. Georgia's wine frozen out by Russia. [online]. BBC News. London: 

BBC. 2006-11-30 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6173286.stm.  

 

 CORNELL, E., Svante. Georgia After The Rose Revolution: Geopolitical Predicament 

and Implications for U.S. Policy. Strategic Studies Institute. [online]. Carlisle: 

Strategic Studies Institute, 2007.  Dostupné z: 

https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB757.pdf. ISSN 1-58487-280-2.  

 

 CWIEK-KARPOWICZ, Jaroslav. Limits to Russian Soft Power in the Post-Soviet 

Area. DGAP Analyse. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Vol. 8, No. 8, 

2012. ISSN 1611-7034. 

 

 DAHL, A. Robert. The Concept of Power. Systems Research and Behavioral Science. 

John Wiley & Sons Ltd. Vol.3, No.2, 1957. s. 201-215. 

 

 DEMPSEY, Julie. NATO Membership for Montenegro but Not for Georgia. Strategic 

Europe. [online]. Brussels: Carnegie Europe. 2014-03-14 [cit. 2017-05-10]. Dostupné 

z: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/62197. 

 

 DEMPSEY, Julie. Who’s Afraid of NATO Enlargement? Strategic Europe. [online]. 

Brussels: Carnegie Europe. 2015-08-05 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=60945.  

 

 DOUGHERTY, Jill. Putin’s Hard/Soft Strategy. The Wilson Quarterly. [online] 

Washington, DC. Woodrow Wilson Center, 2016. Winter, 2016, [cit. 2017-05-10].  

Dostupné z: http://wilsonquarterly.com/quarterly/the-post-obama-world/putins-hard-

soft-strategy/. ISSN 0363-3276. 

 

 DRAGNEVA, Rilka, WOLCZUK, Katarina. Between Dependence and Integration: 

Ukraine’s Relations With Russia. Europe-Asia Studies Journal. London: Taylor and 

Francis Online, Vol. 68 , Iss. 4, 2016.  

 

 EMMOT, Robin. Russia may station troops in Belarus to challenge Nato, warns 

Estonia. The Independent. [online]. London: Independent Print Ltd. 2017-04-27. [cit. 

2017-05-10]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-

http://larics.ro/en/ukraine-moldova-belarus-facing-russian-information-war-done-next/
http://larics.ro/en/ukraine-moldova-belarus-facing-russian-information-war-done-next/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6173286.stm
https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB757.pdf
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/62197
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=60945
http://wilsonquarterly.com/quarterly/the-post-obama-world/putins-hard-soft-strategy/
http://wilsonquarterly.com/quarterly/the-post-obama-world/putins-hard-soft-strategy/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-belarus-station-troops-nato-challenge-estonia-warn-military-tensions-defence-minister-margus-a7705706.html


 
 

37 

belarus-station-troops-nato-challenge-estonia-warn-military-tensions-defence-

minister-margus-a7705706.html. ISSN 0951-9467. 

 

 Fears over Stability of Georgian Pipeline 'Russia Should not Have a Stranglehold on 

Resources'. Spiegel Online International. [online]. Hamburg: Spiegel Online GmbH. 

2008-08-13 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z:  

http://www.spiegel.de/international/world/fears-over-stability-of-georgian-pipeline-

russia-should-not-have-a-stranglehold-on-resources-a-571855.html. ISSN 0038-7452. 

 

 FEKLYUNINA, Valentina. Soft power and identity: Russia, Ukraine and the ‘Russian 

World(s)’. European Journal of International Relations. London: Sage Publishing, 

2016, 22(4), s. 773-796. ISSN 13540661. 

 

 FERGUSON, Niall. Think Again: Power. Foreign Policy. [online]. Washington, DC: 

The FP Group. 2011-11-03 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://foreignpolicy.com/2009/11/03/think-again-power/. ISSN 0015-7228 

 

 FILIPOV, David. Putin Says Russia Planning Countermeasures to NATO Invasion. 

The Washington Post. [online]. Washington: WP Company. 2016-11-21 [cit. 2017-05-

10]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/world/putin-says-russia-planning-

countermeasuresto-nato-expansion/2016/11/21/83f5673c-afe1-11e6-ab37 

1b3940a0d30a_story.html?utm_term=.d7c10056ed2c. ISSN 0190-8286. 

 

 GALLIS, Paul. The NATO Summit at Bucharest, 2008. CRS Report For Congress. 

Washington, DC: The Library of Congress, 2008.  

 

 Georgian-Russian Border Open, Chechen Rebels May Profit. Stratfor Worldview. 

[online]. Austin: Stratfor. 2000-02-04 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

https://www.stratfor.com/analysis/georgian-russian-border-open-chechen-rebels-may-

profit. 

 

 Hallams, Ellen. From Crusader to Exemplar: Bush, Obama and the Reinvigoration of 

America’s Soft Power. European Journal of American Studies. European Association 

for American Studies, 2011. Vol 6, No 1. ISSN 1991-9336. 

 

 JAPARIDZE, Tedo. Georgia and Russia: Too Much Geopolitics, Too Little Strategy. 

Reflections on the Future. War and Peace in the Caucasus. [online]. Moscow: 

Carnegie Moscow Center. 2014-01-30 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://carnegie.ru/commentary/?fa=54362. 

 

 JOHNSON, David. A Problem with the Udder Belarus and Russia Are Tumbling into 

a Full-Blown Trade War That Can Have Only One Outcome. Johnson’s Russia List. 

[online]. Moscow: Johnson Russia List. 2009-06-09. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.russialist.org/archives/2009-108-37.php  

 

 J.M. Torres, M.A. Alvarez, M.A. Laugé, J.M. Sarriegi, Russian-Ukrainian Gas 

Conflict Case Study. Proceedings of the 27th International Conference of the System 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-belarus-station-troops-nato-challenge-estonia-warn-military-tensions-defence-minister-margus-a7705706.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-belarus-station-troops-nato-challenge-estonia-warn-military-tensions-defence-minister-margus-a7705706.html
http://www.spiegel.de/international/world/fears-over-stability-of-georgian-pipeline-russia-should-not-have-a-stranglehold-on-resources-a-571855.html
http://www.spiegel.de/international/world/fears-over-stability-of-georgian-pipeline-russia-should-not-have-a-stranglehold-on-resources-a-571855.html
http://foreignpolicy.com/2009/11/03/think-again-power/
https://www.washingtonpost.com/world/putin-says-russia-planning-countermeasuresto-nato-expansion/2016/11/21/83f5673c-afe1-11e6-ab37-1b3940a0d30a_story.html?utm_term=.d7c10056ed2c
https://www.washingtonpost.com/world/putin-says-russia-planning-countermeasuresto-nato-expansion/2016/11/21/83f5673c-afe1-11e6-ab37-1b3940a0d30a_story.html?utm_term=.d7c10056ed2c
https://www.washingtonpost.com/world/putin-says-russia-planning-countermeasuresto-nato-expansion/2016/11/21/83f5673c-afe1-11e6-ab37-1b3940a0d30a_story.html?utm_term=.d7c10056ed2c
https://www.stratfor.com/analysis/georgian-russian-border-open-chechen-rebels-may-profit
https://www.stratfor.com/analysis/georgian-russian-border-open-chechen-rebels-may-profit
http://carnegie.ru/commentary/?fa=54362
http://www.russialist.org/archives/2009-108-37.php


 
 

38 

Dynamics Society, 2009, Albuquerque. Dostupné z: 

https://www.systemdynamics.org/conferences/2009/proceed/papers/P1240.pdf 

 

 KAVALEUSKY, Valery. Belarus’s Russia Problem. Forbes. [online]. Jersey city: 

Forbes, Inc. 2016-01-15 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/sites/realspin/2016/01/15/u-s-belarus-russia/#49dbb44173cd. 

ISSN 0015-6914. 

 

 KOROSTELEVA, Elena, LAWSON, Collin, MARSH, Rosalind. Contemporary 

Belarus: Between Democracy and Dictatorship. 1
st
 ed. London: Routledge Publishing, 

2002. s. 175-176. ISBN 0700716130.  

 

 KULHÁNEK, Jakub. Russia and Near Abroad, Past and Present. [online] Praha: 

Asociace pro mezinárodní otázky, 2006. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z:  

https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2015/11/amocz-RP-2006-121.pdf  

 

 LAQUEUR, Walter. Putinism: Russia and Its Future with the West. New York: 

Thomas Dunne Books, 2015. ISBN 1250064759.  

 

 LUTSEVYCH, Orysia. Agents of the Russian World. Proxy Groups in the Contested 

Neighbourhood. Russia and Eurasia Programme Ukraine Forum. London: The Royal 

Institute of International Affairs – Chatham House, April 2016.  

 

 MAKARYCHEV, Andrey. The Limits to Russian Soft Power in Georgia. PONARS 

Eurasia. [online].Washington, DC: Institute European, Russian and Eurasian Studies 

of George Washington University, 2016. [cit. 2017-05-10]. Dostupné 

z:http://www.ponarseurasia.org/memo/limits-russian-soft-power-georgia. 

 

 Medvedev lambasts Ukraine leader. [online]. BBC News. London: BBC. 2009-08-11 

[cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8195194.stm.  

 MIHALI, Alexandra. The Ukranian Revolution: Overview and Causes. Conflict 

Studies Quarterly. Cluj: Accent Publisher, Vol. 7, s. 7-13, 2014. ISSN 2285-7605. 

 

 MYERS,L. Steven. VIGILANCE AND MEMORY: RUSSIA; Putin Warns Georgia to 

Root Out Chechen Rebels Within Its Borders or Face Attacks. The New York Times. 

[online]. New York City: The New York Times Company. 2002-09-12 [cit. 2017-05-

10]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2002/09/12/us/vigilance-memory-russia-

putin-warns-georgia-root-chechen-rebels-within-its.html. ISSN 0362-4331. 

 

 NATOLI, Kristopher. Weaponizing Nationality: An Analysis of Russia’s Passport 

Policy In Georgia. International Law Journal,, Vol. 13, Summer Issue 2.  Boston: 

Boston University, 2010. ISSN 0737-8947. 

 

https://www.systemdynamics.org/conferences/2009/proceed/papers/P1240.pdf
https://www.forbes.com/sites/realspin/2016/01/15/u-s-belarus-russia/#49dbb44173cd
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2015/11/amocz-RP-2006-121.pdf
http://www.ponarseurasia.org/memo/limits-russian-soft-power-georgia
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8195194.stm
http://www.nytimes.com/2002/09/12/us/vigilance-memory-russia-putin-warns-georgia-root-chechen-rebels-within-its.html
http://www.nytimes.com/2002/09/12/us/vigilance-memory-russia-putin-warns-georgia-root-chechen-rebels-within-its.html


 
 

39 

 NOWAK, Zuzanna, KARPOWICZ C. Jaroslaw, GODZIMIRSKI, Jaroslaw. The 

Power to Influence Europe? Russia’s Grand Gas Strategy. PISM Strategic File. 

[online] The Polish Institute of International Affairs, 2015. No. 6 (69) [cit. 2017-05-

10]. Dostupné z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=19367  

 

 NYE, Joseph a ARMITAGE, L. Richard. A Smarter, More Secure America. CSIS 

Commission On Smart Power. Washington, DC: Center For Strategic and 

International Studies, 2007. ISBN 978-0-89206-510-3. 

 NYE, Joseph S. Bound to lead: the changing nature of American power. New York: 

Basic Books, 1990. ISBN 0465007449. 

 

 NYE, Joseph S. a Robert O. KEOHANE. Power and interdependence. 3rd ed. New 

York: Longman, 2001. ISBN 0321048571. Poprvé publikováno 1977. 

 NYE, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public 

Affairs, 2004. ISBN 1586483064.  

 

 Reporting Project [online]. Organized Crime and Corruption Reporting Project.  22-

11-2011. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: https://www.reportingproject.net  

 

 

 ROBERTSON, Jordan a RILEY, Michael. Mysterious ’08 Turkey Pipeline Blast 

Opened New Cyberwar. Bloomberg Businessweek. [online]. New York City: 

Bloomberg L.P. 2013-12-10 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z:  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-10/mysterious-08-turkey-pipeline-

blast-opened-new-cyberwar. ISSN 0007-7135. 

 

 RUKHADZE, Vasili. Russia’s Soft Power in Georgia: How Does It Work? Eurasia 

Daily Monitor, Vol. 13, No. 34.  Washington DC: The Jamestown Foundation, 2016. 

 

 SHPAKOUSKI, Aliaksandr. Russia’s Soft Power In Belarus: Specific Features, 

Nature And Efficiency Of Use. Bellarus Info Letter. Eastern European Studies Centre, 

Vilnius, Issue 7., No. 37, 2013. 

 SMOK, Vadzim. Belarus Struggles To Reduce Energy Dependence On 

Russia. Belarus Digest. [online]. London: Ostrogorski Centre. 2016-02-01 [cit. 2017-

05-10]. Dostupné z: http://belarusdigest.com/story/belarus-struggles-reduce-energy-

dependence-russia-24413. 

 

 SMOK, Vadzim. Opinion: Four Russian Instruments Of Control Over 

Belarus. Belarus Digest. [online]. London: Ostrogorski Centre. 2016-09-13 [cit. 2017-

05-10]. Dostupné z: http://belarusdigest.com/story/opinion-four-russian-instruments-

control-over-belarus-27210.  

 

 SOKOLSKY, Richard. The New NATO-Russia Military Balance: Implications for 

European Security. Task Force on U.S. Policy Toward Russia, Ukraine, and Eurasia. 

[online]. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.. 2017-03-17 

https://www.pism.pl/files/?id_plik=19367
https://www.reportingproject.net/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-10/mysterious-08-turkey-pipeline-blast-opened-new-cyberwar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-10/mysterious-08-turkey-pipeline-blast-opened-new-cyberwar
http://belarusdigest.com/story/belarus-struggles-reduce-energy-dependence-russia-24413
http://belarusdigest.com/story/belarus-struggles-reduce-energy-dependence-russia-24413
http://belarusdigest.com/story/opinion-four-russian-instruments-control-over-belarus-27210
http://belarusdigest.com/story/opinion-four-russian-instruments-control-over-belarus-27210


 
 

40 

[cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://carnegieendowment.org/2017/03/13/new-nato-

russia-military-balance-implications-for-european-security-pub-68222.  

 SOLDATKIN, Vladimir a MAKHOVSKI, Andrei. Russia reminds wayward ally 

Belarus of its economic muscle. Reuters. [online]. London: Thomson Reuters. 2016-

07-07 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-russia-belarus-

idUSKCN0ZN0E3. 

 Threats of Russian Hard and Soft Power in Georgia. European Initiative – Liberal 

Academy Tbilisi. Tbilisi: The German Marshall Fund of The United States, 2016.  

 

 The Kremlin is using soft power to ensure pro-Russian moods in Belarus. Belarus In 

Focus. [online]. Warsaw: Solidarity With Belarus Information Office. 2016-04-22 [cit. 

2017-05-10]. Dostupné z: https://belarusinfocus.info/society-and-politics/kremlin-

using-soft-power-ensure-pro-russian-moods-belarus. 

 

 The Most Important Results of The Public Opinion Poll In March 2016. National Poll 

03’16. [online]. Vilnius: Independent Institute of Socio-Economic and Political 

Studies. 2016-03-29. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.iiseps.org/?p=3960&lang=en.  

 

 UKRAINE/RUSSIA - WikiLeaks: Gryshchenko says Putin has low personal regard 

for Yanukovych. [online]. Wikileaks.org. 2014-03-07. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z:  

https://wikileaks.org/gifiles/docs/25/2555041_ukraine-russia-wikileaks-gryshchenko-

says-putin-has-low.html.  

 

 UTIASHVILI, Tamta. Why Is a Small State Like Georgia Important for the USA, the 

EU and Russia? E-International Relations. [online]. E-IR. 2014-06-04 [cit. 2017-05-

10]. Dostupné z: http://www.e-ir.info/2014/06/04/why-is-a-small-state-like-georgia-

important-for-the-usa-the-eu-and-russia/. ISSN 2053-8626. 

 WAGSTYL, Stefan. German politics: Russia’s next target? Financial Times. [online]. 

29-01-2017 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/31a5758c-

e3d8-11e6-9645-c9357a75844a  

 

 WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. 1st ed. New York: McGraw-Hill, 

1979. ISBN 0075548526. 

 

 YAKOVLEV-GOLANI, Helena. Two Decades of the Russian Federation’s Foreign 

Policy in the Commonwealth of Independent States: The Cases of Belarus and 

Ukraine. Working Papers - The European Forum at the Hebrew University of 

Jerusalem. [online]. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 2011. [cit. 2017-

05-10]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/1172488/Two_Decades_of_the_Russian_Federations_Fore

ign_Policy_in_the_Commonwealth_of_Independent_States_The_Cases_of_Belarus_a

nd_Ukraine. 

 

 YUHAS, Alan, JALABI, Raya. Ukraine crisis: why Russia sees Crimea as its naval 

stronghold. The Guardian. [online]. London: Guardian Media Group. 2014-03-07. 

http://carnegieendowment.org/2017/03/13/new-nato-russia-military-balance-implications-for-european-security-pub-68222
http://carnegieendowment.org/2017/03/13/new-nato-russia-military-balance-implications-for-european-security-pub-68222
http://www.reuters.com/article/us-russia-belarus-idUSKCN0ZN0E3
http://www.reuters.com/article/us-russia-belarus-idUSKCN0ZN0E3
https://belarusinfocus.info/society-and-politics/kremlin-using-soft-power-ensure-pro-russian-moods-belarus
https://belarusinfocus.info/society-and-politics/kremlin-using-soft-power-ensure-pro-russian-moods-belarus
http://www.iiseps.org/?p=3960&lang=en
https://wikileaks.org/gifiles/docs/25/2555041_ukraine-russia-wikileaks-gryshchenko-says-putin-has-low.html
https://wikileaks.org/gifiles/docs/25/2555041_ukraine-russia-wikileaks-gryshchenko-says-putin-has-low.html
http://www.e-ir.info/2014/06/04/why-is-a-small-state-like-georgia-important-for-the-usa-the-eu-and-russia/
http://www.e-ir.info/2014/06/04/why-is-a-small-state-like-georgia-important-for-the-usa-the-eu-and-russia/
https://www.ft.com/content/31a5758c-e3d8-11e6-9645-c9357a75844a
https://www.ft.com/content/31a5758c-e3d8-11e6-9645-c9357a75844a
https://www.academia.edu/1172488/Two_Decades_of_the_Russian_Federations_Foreign_Policy_in_the_Commonwealth_of_Independent_States_The_Cases_of_Belarus_and_Ukraine
https://www.academia.edu/1172488/Two_Decades_of_the_Russian_Federations_Foreign_Policy_in_the_Commonwealth_of_Independent_States_The_Cases_of_Belarus_and_Ukraine
https://www.academia.edu/1172488/Two_Decades_of_the_Russian_Federations_Foreign_Policy_in_the_Commonwealth_of_Independent_States_The_Cases_of_Belarus_and_Ukraine


 
 

41 

[cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/world/2014/mar/07/ukraine-russia-crimea-naval-base-

tatars-explainer. ISSN 0261-3077.  

 

 You are either with us or against us. CNN. [online]. Atlanta: Time Warner. 2001-11-

06 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/  

 ФОНД “РУССКИЙ МИР”. [online] Moscow: Russkiy Mir Foundation. C2017. [cit. 

2017-05-10]. Dostupné z: http://www.russkiymir.ru  

 Послание Президенту Украины Виктору Ющенко. Presidential Press Office. 2009-

08-11 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://kremlin.ru/events/president/news/5158.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2014/mar/07/ukraine-russia-crimea-naval-base-tatars-explainer
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/07/ukraine-russia-crimea-naval-base-tatars-explainer
http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/
http://www.russkiymir.ru/
http://kremlin.ru/events/president/news/5158

