
   

UNIVERZITA KARLOVA  

FůKULTů SOCIÁLNÍCH V D 

Institut politologických studií  

 

 

 

 

Diplomová práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017     Barbora Lesáková 

 

 

 



   

UNIVERZITA KARLOVA  

FůKULTů SOCIÁLNÍCH V D 

Institut politologických studií 

Katedra mezinárodních vztah  

 
 
 
 

 
 
 
 

Barbora Lesáková 
 
 
 
 
 
 

Ve ejná diplomacie Evropské Unie a její 
uplatn ní ve Spojených státech amerických 

  
 
 

Diplomová práce  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Praha 2017 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Barbora Lesáková 

Vedoucí práce: doc. PhDr. B la Plechanovová, CSc. 

 
 
Rok obhajoby: 2017  
 



   

Bibliografický záznam 
 

LESÁKOVÁ, Barbora. Veřejná diplomacie Evropské unie a její uplatn ní ve Spojených 

státech amerických. Praha, 2017. 102 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních v d, Institut politologických studií. Katedra mezinárodních vztah . 

Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. B la Plechanovová, CSc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou ve ejné diplomacie a její praxev 

p ípad  tak unikátního aktéra jakým je Evropská unie. S pomocí p ípadové studie je 

v práci vystižena praxe unijní ve ejné diplomacie a specificky pak její implementace ve 

Spojených státech amerických. Ve ejná diplomacie je tedy v rámci práce pojímána coby 

zahraničn -politický nástroj, kterého Unie využívá k posilování transatlantického 

partnerství a dosažení vlastních zahraničn -politických cíl  v daném regionu. Cílem 

práce je pak vystihnout jakou roli tento nástoj zastává v rámci tohoto partnerství a zda je 

pouze podp rným prost edkem pro aktuální politické a ekonomické iniciativy, nebo 

jestli jsou jeho prost ednictvím spíše dosahovány dlouhodobé cíle spojené s podporou 

unijní image.  

Pokud jde o strukturu, tak v teoretické části jsou p edstaveny základní koncepty, které 

jsou následovn  využity v části empirické. Konečným záv rem, kterého bylo 

prost ednictvím práce dosaženo je ten, že ve ejná diplomacie má své pevné místo v 

rámci budování vztah  mezi EU a Spojenými státy, což do značné míry vyplývá ze 

samotného charakteru politického prost edí v USA. 

 

Abstract 

This thesis primarily deals with the issue of public diplomacy and specifically with the 

public diplomacy of the European Union.  The case study itself helps us to thoroughly 

explain the practice of EU’s public diplomacy and in particular its application in the 

United State of America. The public diplomacy itself is thus within the thesis 

understood as an important foreign-policy tool which is employed by the Union in order 

to maintain and even strengthen the transatlantic partnership and also in order to achieve 

its own foreign-policy goals within the given region. The main of this thesis is thus to 

capture the role public diplomacy when it comes to this partnership and to decide 

whether it is merely a supportive tool for major economic and political initiatives or 

whether it is actually used with long-term purposes and with the idea of strengthening of 

the image of the EU. 

When it comes to the structure, the theoretical part is devoted to the introduction of 

main concepts which are then used in the empirical part. The final conclusion of this 

thesis is that the public diplomacy has its own important place when it comes to the 



   

maintenance of the transatlantic partnership and this is partially true because of the 

character of the political environment within the US. 
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Nástin tématu: 

 
Tématem této diplomové práce je ve ejná diplomacie Evropské unie. Ve ejná 
diplomacie je v současné dob  velmi podstatným zahraničn -politickým nástrojem, 
který si nem že dovolit ignorovat snad žádný stát v dnešním mezinárodním systému a 
to samé platí čím dál tím více i pro adu dalších aktér , a to i pro aktéra tak unikátního, 
jako je Evropská unie. Samotná ve ejná diplomacie úzce souvisí se schopností daného 
subjektu Ěstátu, organizace, atd.ě prezentovat se navenek a komunikovat se zahraniční 
ve ejností a také s možností utvá et a ovlivňovat pozitivní p edstavy, které má 
zahraniční ve ejnost o daném subjektu. 
 
ůčkoliv ve ejná diplomacie souvisí s komunikační strategií, nejde v jejím rámci hovo it 
pouze o jednostranné komunikaci ze strany zástupc  státu. Naopak, jedná se také o 
budování vzájemných vztah  a dlouhodobých partnerství založených na porozum ní a 
oboustranné komunikaci – názory cílové skupiny by tedy m ly být zohledňovány a 
brány v potaz p i provád ní dalších politik. I samotný koncept ve ejné diplomacie 
neustále prochází vývojem a reaguje na charakter současného mezinárodního prost edí. 
V souvislosti s tímto vývojem se v současném diskursu setkáváme s pojmy jako 
nap íklad nová veřejná diplomacie nebo veřejná diplomacie 2.0., což jsou koncepty, 
které již nejsou založeny na pouhém dialogu, ale také na skutečném budování vztah  
mezi zahraničními subjekty. V p edchozích p edstavách o ve ejné diplomacii se 
setkáváme se vztahem stát – zahraniční ve ejnost, ovšem v rámci nové ve ejné 
diplomacie již m že docházet k vytvá ení vztahu ve ejnost – ve ejnost. Nastává tak 
situace, kdy se oficiální zástupci státu stahují do pozadí a hrají roli zprost edkovatele. 
Na druhou stranu, se do pop edí dostávají akté i soukromého sektoru, jako jsou 
nap íklad nevládní organizace, mezinárodní organizace, think-tanky, občanská 
společnost, ale také samotní občané. V souvislosti s tímto vzestupem soukromého 
sektoru se n kdy také setkáváme s fenoménem, kterým je tzv. privatizace ve ejné 
diplomacie. 
 
Jak již bylo naznačeno v p edchozím odstavci, o reputaci a pozitivní image se nemusí 
strachovat pouze národní státy, ale pozornost na ni také kladou subjekty, jakým je 
nap íklad námi zkoumaná Evropská unie. Reputace hraje klíčovou roli také p i realizaci 
zahraniční politiky, která je sama o sob  v rámci EU p edm tem ady debat. EU jako 
celek není v oblasti zahraniční politiky zrovna nejsiln jším hráčem Ěo koherentní a 
účinné zahraniční politice nem že být ečě, který navíc trpí jak informačním, tak 
komunikačním deficitem. Evropská unie a její instituce mají často problém prezentovat 
se i u občan  vlastních členských stát , což vede k tomu, že ani občané žijící na území 
Evropské unie jí vlastn  nerozumí a její image nelze hodnotit zcela kladn . 
 
Využívání ve ejné diplomacie úzce souvisí s konceptem tzv. m kké moci neboli Soft 

Power, kterou EU ve velkém rozsahu oplývá a m la by této dimenze moci také využívat 
a posilovat ji – také z d vodu, že Evropskou unii rozhodn  nem žeme budovat svou 
image čist  na základ  Hard Power.  



   

 
ůčkoliv budou v této diplomové práci p edstaveny hlavní rysy ve ejné diplomacie EU, 
nebude jim v nován celý text a samotná empirická část práce bude analýzou ve ejn -
diplomatických aktivit EU v námi zvoleném regionu, na který se upírá pozornost Unie a 
její „zahraniční politiky“. Tímto regionem budou Spojené státy americké. Ty jsou 
významným partnerem Evropské unie a navíc jsou zemí, která má rozsáhlé zkušenosti s 
aplikací tohoto nástroje, který se stal nedílnou součástí americké zahraniční politiky. 
Spojené státy jsou zároveň kolébkou moderního pojetí ve ejné diplomacie, se kterým se 
setkáváme od 60. let 20. století. Autorem tohoto pojetí je bývalý americký velvyslanec 
Edmund Gullion, který ho formuloval za účelem vytvo ení akceptovatelné alternativy 
propagandy, která má negativní vyzn ní a byla spojována p edevším se Sov tským 
svazem.  
 
Zdůvodn ní výb ru tohoto tématu: 
Téma ve ejné diplomacie jsem zvolila z d vodu stále v tší relevance tohoto nástroje pro 
zahraniční politiky mnoha aktér . V současné dob  lze pozorovat rostoucí význam 
ve ejného mín ní a soukromého sektoru obecn . Jsou to práv  b žní občané, a ne pouze 
oficiální p edstavitelé stát  a diplomaté, kdo má vliv na sv tové politické d ní. S tímto 
fenoménem roste také zájem o ve ejnou diplomacii a interakci se zahraniční ve ejností.  
Evropskou unii coby zkoumaný subjekt jsem zvolila z d vodu atypického charakteru 
tohoto aktéra. V tšina materiál  o ve ejné diplomacii je zam ena na státy, ale Unie 
jako taková čelí mnoha p ekážkám, se kterými se státy potýkat nemusí. 
 

Cíl této diplomové práce: 

Hlavním cílem této práce je definovat, jaké postavení zaujímá ve ejná diplomacie coby 
zahraničn -politický nástroj ve vn jších vztazích EU a jakou roli hraje p i budování 
vzájemných vztah  s námi vybraným regionem (USA).   
Zároveň se také pokusíme klasifikovat, kterému modelu ve ejné diplomacie odpovídá 
současná praxe evropské ve ejné diplomacie v USů, konkrétn  se ji pokusíme spojit 
s modelem „nové“ ve ejné diplomacie. 
Obecn  by se dalo íci, že se pokusíme zasadit ve ejnou diplomacii EU v regionu 
Spojených stát  jak do teoretického kontextu, tak do kontextu zahraniční politiky Unie. 
 
Prostřednictvím této práce se pokusíme odpov d t na otázky: 

o Jakou roli hraje ve ejná diplomacie v zahraniční politice EU v či Spojeným 
stát m americkým? 

o Došlo ve ve ejn -diplomatické praxi EU k reakci na zm ny v konceptu VD? – 
ídí se modelem tzv. nové ve ejné diplomacie? M žeme v jejím rámci hovo it o 

tzv. privatizaci? 
 

 

 

 

 



   

Hypotézy: 

Prost ednictvím této diplomové práce potvrdíme, či vyvrátíme následující dv  hlavní 
hypotézy: 

• Ve ejná diplomacie hraje významnou roli p i budování transatlantického 
partnerství/vztah  mezi EU a USů. 

• Současnou ve ejnou diplomacii EU lze klasifikovat podle konceptu tzv. nové 
ve ejné diplomacie. 

 
Metoda a data využívaná v průb hu práce: 
 

Tato diplomatická práce bude založena na kvalitativním výzkumu. Metoda využitá pro 
účely této práce bude p ípadová studie, jejímž prost ednictvím provedeme hloubkovou 
analýzu fenoménu ve ejné diplomacie. Konkrétním p ípadem, který budeme podrobovat 
analýze, bude strategie ve ejné diplomacie Evropské unie uplatňovaná na území 
Spojených stát  amerických.   
V pr b hu práce budeme pracovat s konceptem tzv. nové ve ejné diplomacie, který 
budeme aplikovat na ve ejn -diplomatické aktivity Evropské unie na území Spojených 
stát . Tímto zp sobem se nám poda í zjistit, zda prošla praxe evropské ve ejné 
diplomacie vývojem, stejn  jako jím prošel samotný koncept VD. Již v roce 2006 
zve ejnila Evropská komise dokument o transatlantickém partnerství, ve kterém zmínila 
význam mezikulturního dialogu, a to ne pouze na té nejvyšší úrovni, ale také na úrovni 
občanské. Významné postavení bylo p isouzeno nejen komunikaci mezi ve ejnostmi 
obou zkoumaných subjekt  ĚEU a USůě, ale také nap íklad podnikatelské a vzd lávací 
sfé e. ůčkoliv od doby zve ejn ní onoho dokumentu uplynul již n jaký čas a 
Lisabonská smlouva p edstavila adu zm n v rámci celé Unie, lze p edpokládat, že se 
Unie nerozhodla vrátit v čase a p istoupit k tradičnímu modelu ve ejné diplomacie. 
Krom  samotného nalezení odpovídajícího modelu ve ejné diplomacie, kterému bude 
odpovídat současná unijní praxe, se také zam íme na samotné postavení ve ejné 
diplomacie v rámci zahraničn -politické praxe EU. Op t p istoupíme v p ípadu praxe 
VD EU ve Spojených státech a pokusíme se definovat, jakou roli hraje ve ejná 
diplomacie p i vytvá ení transatlantických vztah . Tentokrát se tedy nebudeme snažit 
tuto ve ejn -diplomatickou praxi zasadit do teoretického kontextu, ale do kontextu 
praktického – do kontextu zahraniční politiky Evropské unie. Díky této analýze se nám 
poda í získat p edstavu o tom, jaké postavení tento zahraničn -politický nástroj 
skutečn  zaujímá a zda jeho postavení odpovídá zájmu, který je mu v posledních letech 
v nován.  
 

Pokud jde o data a zdroje, budeme čerpat p edevším z text  odborník  a teoretik  Soft 
Power a ve ejné diplomacie, a to zejména pro účely deskripce obsažené v teoretické 
části práce. Pro účely empirické části budeme využívat data o ve ejném mín ní, dále 
také data zve ejňovaná samotnou Evropskou unii a jejími institucemi Ěp edevším 
Evropskou komisí a Evropskou službou pro vn jší činnostě, ale d ležitou úlohu budou 
hrát informace získané z dotazníkového šet ení a rozhovor  s aktéry, kte í se aktivn  
podílejí na ve ejné diplomacii, jejíž praxi budeme blíže sledovat. Pokusíme se tedy 



   

kontaktovat jednotlivce zodpov dné za ve ejnou diplomacii a to jak v rámci EEAS, tak 
v rámci a delegací Unie a zastupitelských ú ad  členských stát  v USA. 
 
Předpokládaný obsah práce: 
 
ÚVOD 

• P edstavení tématu a hlavních cíl  práce 

• Struktura a metodologie 

• Literatura a data využívaná za účelem dosažení stanovených cíl  práce 
TEORETICKÁ ČÁST 

• Koncept moci 
o T i dimenze moci – Hard Power, Soft Power, Smart Power 
o Vzestup „m kké“ moci – Soft Power 

▪ Zdroje Soft Power 
▪ Nástroje Soft Power 

• Ve ejná diplomacie 
o Vývoj ve ejné diplomacie 
o Problematika definice ve ejn -diplomatického konceptu 
o Současný p ístup k ve ejné diplomacii 
o Význam VD pro zahraniční politiku 
o „Nová“ ve ejná diplomacie – New Public Diplomacy 

• Bilaterální vztahy mezi EU a Spojenými státy 
o Historie transatlantických vztah  
o Reputace EU ve Spojených státech 
o Hlavní nástroje a cíle tohoto partnerství 
o ůkté i účastnící se dialogu mezi EU a USů 

EMPIRICKÁ ČÁST 

• Evropská unie a její Soft Power 
o Zdroje Soft Power EU 
o Limity Soft Power EU 
o Nástroje Soft Power EU 

• P ístup EU k využívání ve ejné diplomacie 
o Definice ve ejné diplomacie, tak jak ji chápe EU 
o P ekážky pro jednotnou ve ejn -diplomatickou strategii EU 
o Externí a interní dimenze ve ejné diplomacie EU 
o Zm ny po p ijetí Lisabonské smlouvy a jejich vliv na praxi VD 

• Ve ejná diplomacie coby nástroj „zahraniční politiky“ EU v či Spojeným stát m 
o Hlavní ve ejn -diplomatické iniciativy 
o Hlavní nástroje a cílové skupiny 
o Finanční prost edky vynakládané na ve ejn  diplomatické aktivity EU 
o Soukromí akté i v praxi VD EU – otázka privatizace VD 

• Význam VD pro budování vztah  mezi EU a USů a vytvá ení pozitivní image 
Unie ve Spojených státech 



   

o Zahraničn -politické nástroje využívané Evropskou unii ve Spojených 
státech a postavení VD mezi t mito nástroji 

• Záv r 
• P ílohy 

• Použitá literatura a zdroje 
 
 

Struktura: 

Pokud jde o strukturu této diplomové práce, její součástí bude část teoretická i 
empirická. V teoretické části práce p edevším p edstavíme samotný koncept ve ejné 
diplomacie a hlavní aplikovanou metodou bude tudíž deskripce. 
Empirická část Ěpojímána formou p ípadové studieě bude následn  v nována analýze 
současného p ístupu Evropské unie k ve ejné diplomacii a k využívání tohoto 
zahraničn -politického nástroje v či Spojeným stát m. Krom  toho, bude prostor také 
v nován komparaci p ístup  EU a USů k ve ejné diplomacii. 
 
Samotná struktura práce by pak m la vypadat následovn : 
Po úvodu, který p edstaví téma a hlavní cíle, strukturu a metodologii práce, bude 
následovat první část v novaná moci a hlavn  konceptu tzv. Soft Power. V souvislosti s 
„m kkou mocí“ bude následn  nutné p edstavit také samotný koncept ve ejné 
diplomacie, se kterým budeme v pr b hu celé práce pracovat – p edstavíme jeho hlavní 
charakteristické rysy a také milníky ve vývoji tohoto konceptu. Ve ejná diplomacie totiž 
není novým zahraničn -politickým nástrojem, ale v pr b hu historie byla hojn  
využívána a samotný koncept se uzp soboval m nícím se požadavk m doby. 
 
Poté, prozkoumáme p ístup samotné Evropské unie k využívání ve ejné diplomacie za 
účelem zlepšování své image a podpory Soft Power. Pokud jde o spojení Evropské unie 
s tímto zahraničn -politickým nástrojem, m žeme se setkat s názory, že nástroje ve ejné 
diplomacie a Soft Power hrály významnou roli p i samém vzniku myšlenky evropského 
projektu, který je založen na myšlence spolupráce, komunikace a integrace. Navíc je 
možno íci, že rozši ování EU je jedním z nejjasn jších p íklad  oné m kké moci 
v bec.  
 
Budeme-li sledovat p ístup EU k ve ejné diplomacii, je nutné p edstavit si, jak k tomuto 
nástroji samotná Unie p istupuje. Definic ve ejné diplomacie je hned n kolik a EU, 
konkrétn  Evropská komise, ji chápe následovn : 
 
„Veřejná diplomacie se zabývá ovlivňováním veřejného mín ní. Snaží se o propagaci 

zájmů EU prostřednictvím porozum ní, informování a ovlivňování. Zahrnuje jasné 
představování unijních cílů, politik a aktivit a dále podporu porozum ní t mto cílům 
s pomocí dialogu s jednotlivými občany, skupinami, institucemi a médii (Duke 2013: 
2).“ 

 



   

V rámci EU se s ve ejnou diplomacií setkáváme na nadnárodní, národní i substátní 
úrovni. Toto ovšem m že být i problematické, jelikož zapojení velkého množství aktér  
m že p edstavovat p ekážku p i vytvá ení jednotné image Unie a jednotliví akté i si 
navíc mohou i odporovat. V této souvislosti je možné setkat se s tím, že ve ejná 
diplomacie EU má dv  dimenze – interní a externí – a Unie historicky v novala 
pozornost dimenzi interní. ůčkoliv se v této diplomové práci budeme zabývat spíše 
externí dimenzí ve ejné diplomacie, není možné ignorovat její interní aspekty. V rámci 
EU totiž tento interní prvek ve ejné diplomacie napomáhá k vytvá ení identit a postoj , 
které jsou poté prezentovány navenek v rámci externí dimenze, která již cílí na 
zahraniční ve ejnost. 
V rámci této kapitoly bude v nována pozornost p edevším praxi ve ejné diplomacie v 
časovém období po p ijetí Lisabonské smlouvy, která p inesla značné zm ny v oblasti 
vn jších vztah  a ve ejné diplomacie jako takové.  
 
V následující častí pak vysv tlíme zvolení Spojených stát  coby cílového subjektu 
praxe evropské ve ejné diplomacie a p edstavíme hlavní rysy vztah  mezi Evropskou 
unií a USů. Tato kapitola poskytne vysv tlení toho, proč mají být Evropskou unií 
uplatňovány ve ejn -diplomatické nástroje na území Spojených stát  a čeho tím EU 
m že a chce dosáhnout. Spojené státy jsou pro EU d ležitým partnerem a po dlouhou 
dobu byly úzké vazby mezi USů a Evropou Ějejí tehdy demokratickou částíě chápány 
coby politická priorita a to na obou stranách Atlantiku. Toto spojenectví se týkalo 
p edevším bezpečnostní a politické dimenze spolupráce a s koncem studenoválečného 
konfliktu p išlo jeho oslabení, avšak ob  velmoci si dodnes uchovávají specifické a 
pevné vztahy. Zvlášt  výsadní postavení v rámci tohoto spojenectví zaujímají 
hospodá ské a obchodní vztahy – USů a EU jsou vzájemn  svými nejv tšími 
obchodními partnery Ětvo í nejv tší obchodní partnerství na sv t ě a zároveň jsou také 
vzájemn  nejv tším zdrojem zahraničních investic. Samotné diplomatické vztahy mezi 
t mito dv ma subjekty byly navázány roku 1953 (tehdy mezi USA a Evropským 
společenstvím uhlí a oceliě, p ičemž samotná americká mise byla formáln  otev ena 
v Lucemburku o t i roky pozd ji. V padesátých letech Ěkonkrétn  v roce 1954) byla také 
ustanovena Delegace Evropské komise ve Washingtonu D. C. Současná kooperace mezi 
EU a USů p esahuje pouhou hospodá skou a obchodní sféru a týká se nap íklad oblastí 
jakou je justice, energetika a energetická bezpečnost, životní prost edí, v da a technika, 
vzd lávání atd. 
 
Tato ambiciózní agenda spolupráce ovšem vyžaduje intenzivní komunikaci mezi ob ma 
partnery – ta probíhá na úrovni hlavních p edstavitel  Ěkaždoroční summit mezi 
p edsedou Komise a Evropské rady na jedné stran  a prezidentem USů na stran  druhéě 
a také na úrovni technických a expertních skupin. 
Intenzivní dialog je podstatný pro zlepšení vzájemného porozum ní a lepší koordinaci 
plánovaných aktivit. Krom  výše zmín ných účastník  tohoto dialogu m žeme 
očekávat zapojení daleko širšího spektra aktér  v rámci tohoto mezikulturního dialogu – 
práv  prost ednictvím ve ejné diplomacie by pak m ly být zohledňovány názory 
americké ve ejnosti, neziskových organizací a také mediální sféry. 



   

 
Ve finální a zároveň i hlavní části práce se zam íme na samotnou praxi evropské 
ve ejné diplomacie a to konkrétn  na její aktivity zam ené na americkou širokou 
ve ejnost. Podíváme se, jakým zp sobem EU propaguje svou image v Severní Americe 
a na jaké konkrétní cílové skupiny klade p i svých aktivitách pozornost, jaké finanční 
prost edky jsou vynakládány na ve ejnou diplomacii, ale také s jakými aktéry Unie 
spolupracuje p i praxi VD ve Spojených státech. Tímto zp sobem se nám poda í 
klasifikovat, podle kterého modelu je ve ejná diplomacie koncipována a zda odpovídá 
pot ebám současného mezinárodního prost edí. 
Podíváme se také na to, zda je ve ejná diplomacie EU v daném regionu spíše reaktivní a 
očekávané výsledky se mají dostavit v co nejkratším časovém intervalu, nebo se spíše 
zam uje na dlouhodobou strategii – tedy na budování vztah  a vazeb s r znými 
skupinami zahraniční společnosti. 
Prost ednictvím analýzy ve ejn -diplomatických aktivit Unie v daném regionu se 
pokusíme zjistit, jakou pozici zaujímá a jaký význam VD má pro vn jší 
vztahy/zahraniční politiku EU Ěv oblasti Spojených stát ě. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je ve ejná diplomacie a konkrétn  její využití 

v rámci formování zahraničních vztah  Evropské unie sm ovaných v či Spojeným 

stát m amerických. Ve ejná diplomacie se v posledních n kolika letech stává stále 

relevantn jším zahraničn -politickým nástrojem stát , ale zároveň také celé ady dalších 

aktér  p sobících v současném mezinárodním systému. To samé platí také pro tak 

unikátního aktéra, jakým je práv  Evropská unie. Prost ednictvím této diplomové práce 

se tedy pokusíme p iblížit si tuto ve ejn -diplomatickou praxi Evropské unie. 

Samotná diplomová práce je vypracována s cílem definovat, jakou roli hraje 

ve ejná diplomacie coby zahraničn -politický nástroj ve vn jších vztazích EU a to 

hlavn  p i budování vzájemných vztah  s námi vybraným regionem – tedy USA. 

Zároveň se v jejím pr b hu také pokusíme klasifikovat, kterému modelu ve ejné 

diplomacie odpovídá současná praxe evropské ve ejné diplomacie v USA, konkrétn  se 

ji pokusíme spojit s modelem „nové“ ve ejné diplomacie. V obecném slova smyslu by 

se tedy dalo íci, že cílem naší práce je zasadit ve ejnou diplomacii EU v regionu 

Spojených stát  amerických jak do kontextu teoretického, tak i toho praktického – tedy 

kontextu zahraniční politiky Evropské unie jako celku. 

Tato diplomová práce je koncipována do podoby p ípadové studie a metodou 

využívanou v pr b hu jejího vypracovávání je analýza zahraniční politiky, jejímž 

prost ednictvím se na samém záv ru pokusíme zodpov d t dv  primární výzkumné 

otázky: 

Jakou roli zastává veřejná diplomacie při budování transatlantického 

partnerství mezi Evropskou unií a Spojenými státy? 

Došlo ve veřejn -diplomatické praxi EU k reakci na samotné zm ny konceptu 

veřejné diplomacie? Je tedy možné unijní veřejnou diplomacii definovat dle modelu tzv. 

nové veřejné diplomacie? 

Podíváme-li se na blíže to, proč byly pro účely této p ípadové studie zvoleny 

práv  Spojené státy, musíme se zam it na samotnou politickou kulturu a charakter této 

zem . Už samotný fakt, že Spojené státy jsou zemí s pevn  zako en ným 

demokratickým systémem, hraje významnou roli. Jen st ží si lze p edstavit, že 
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v jakékoli zemi s laxním p ístupem k demokracii, by bylo efektivní využití nástroje 

zam eného na prosazování zahraničn -politických cíl  prost ednictvím interakce se 

zahraniční ve ejností a soukromým sektorem obecn . Spojené státy jsou však zemí, kde 

hraje ve ejné mín ní významnou roli a jsou to práv  organizace občanské společnosti, 

které mají podstatný vliv na samotný politický proces. Krom  toho, jak si ješt  ukážeme 

v pr b hu práce, jsou to práv  Spojené státy, kde se koncept moderní ve ejné 

diplomacie rozvíjel, a Spojené státy jsou také aktérem s bohatou zkušeností 

s využíváním tohoto nástroje.  

Toto vymezení regionu, na který se bude upínat naše pozornost, nás p ivádí 

k hypotézám, které budou v pr b hu práce potvrzeny, p ípadn  vyvráceny. Tyto 

hypotézy vycházejí práv  z on ch charakteristik cílového prost edí – USA a z významu, 

který je v jeho rámci ve ejné diplomacii p ikládán. 

První hypotéza předpokládá, že veřejná diplomacie zaujímá podstatné místo 

v rámci zahraniční politiky Evropské unie a při budování transatlantických vztahů 

nehraje pouze čist  podpůrnou roli pro iniciativy ekonomického a politického rázu. 

Jejím prostřednictvím tedy nejsou sledovány pouze krátkodobé cíle, ale také je zároveň 

součástí dlouhodobé strategie. 

Druhá hypotéza se pak týká veřejn -diplomatického modelu a v jejím centru stojí 

předpoklad, že veřejná diplomacie EU v USA prošla značným vývojem a v současnosti ji 

lze klasifikovat podle modelu tzv. nové veřejné diplomacie.  

Pokud jde o samotnou strukturu práce, tak se po této úvodní části zam íme na 

teoretickou část, jež je člen na na t i základní kapitoly. Ty se v nují hlavním koncept m 

a témat m, jimž se v této práci budeme v novat, a na které následovn  navážeme 

v empirické části. První kapitola p edstavuje základní konceptualizace moci, po které 

následují kapitoly v nované samotné ve ejné diplomacii a také charakterizaci 

bilaterálních vztah  mezi EU a Spojenými státy americkými, včetn  obecného úvodu do 

historie transatlantických vztah . 

V empirické části následuje sama aplikace koncept  z teoretické části na 

konkrétní p ípady a to tedy primárn  na p ípad Evropské unie a jejích ve ejn -

diplomatických aktivit v rámci Spojených stát  amerických. Je také velmi d ležité 

podotknou, že co se týká časového vymezení této práce, tak se zam íme na období po 
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p ijetí Lisabonské smlouvy, která značn  ovlivnila podobu ve ejn -diplomatické praxe 

Unie a vn jších vztah  jako takových. Naše pozornost se tak bude upínat na současnou 

ve ejn -diplomatickou praxi Evropské unie a historická perspektiva bude z velké části 

vynechána, jelikož by nijak neposloužila napln ní cíl  práce. 

Po empirické části si v záv ru shrneme hlavní poznatky, který jsme učinili 

v pr b hu psaní této diplomové práce a zhodnotíme dosažení klíčových cíl  a potvrzení, 

či vyvrácení hypotéz. 

Co se týče literatury a zdroj , pro účely této práce budeme využívat p evážn  

odbornou literaturu, která se v nuje tématu ve ejné diplomacie, jejímu využívání 

v rámci Evropské unie a také oficiální dokumenty p edstavované Unií, které nám 

pomohou více pochopit skutečnou podstatu unijní ve ejn -diplomatické praxe.  Pokud 

bychom m li uvést konkrétní jména, tak za zmínku rozhodn  stojí nap íklad auto i, 

mezi které pat í Joseph S. Nye, Robert Keohane, R. S. Zaharna, Nicholas J. Cull, Mai’a 

K. Davis Cross a také česká autorka Jana Peterková. ůčkoliv bylo v projektu diplomové 

práce uvedeno, že pro pot eby práce budou získána data s pomocí dotazníkového 

šet ení, tak se bohužel nepoda ilo tento krok naplnit. Oslovení jednotlivci, kterým byla 

dotazníková šet ení zaslána, neposkytli žádnou relevantní odezvu, kterou by bylo možné 

v rámci práce využít a s jejíž pomocí by se nám poda ilo naplnit její cíle.  

Pokud navíc jde o literatury na téma unijní ve ejné diplomacie, je také nutné 

zmínit, že velká část autor  v nujících se tomuto tématu, se zam uje p edevším na 

p ed-lisabonské období, které již ovšem nereflektuje současný stav ve ejn -

diplomatických struktur v rámci EU.  
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1. Koncept moci 

Jak již bylo naznačeno v úvodu této diplomové práce, první kapitola uvád jící 

teoretickou část je v nována konceptu moci. ůčkoliv není moc sama o sob  hlavním 

tématem tohoto textu, m nící se vnímání konceptu moci je provázáno s vývojem 

diplomatické praxe a také se samotným zvyšujícím se zájmem o ve ejnou diplomacii. 

V rámci této kapitoly si tedy ve stručnosti vymezíme koncept moci a také její t i 

dimenze, které jsou díky práci Josepha S. Nye akceptovány jako součást dnešního 

uvažování o moci. V rámci následující konceptualizace budeme vycházet p evážn  

z práce tohoto amerického autora, který v devadesátých letech minulého století 

p edstavil koncept tzv. m kké moci ĚSoft Powerě, který je, mimo jiné, pevn  spjat 

s uvažováním o ve ejné diplomacii.  

Než p istoupíme k jednotlivým dimenzím, které m že dle Nye moc mít, musíme 

si nejd íve definovat, co samotný pojem moc vlastn  znamená a co zahrnuje. Moc je 

konceptem, který je a z ejm  také vždy bude v centru zájmu lidské společnosti a jedním 

z hlavních témat mezinárodních vztah . Teoretici mezinárodních vztah  a zástupci 

r zných teoretických škol se jí v nují a pojímají ji jiným zp sobem. ůčkoliv se nejspíše 

shodneme na významu oné moci pro lidskou společnost, pravdou z stává, že ji lze jen 

velmi t žko teoreticky uchopit a myšlenka její kvantifikace je ješt  mén  

pravd podobná1 (Nye 2008: 27). 

Moc m že mít mnoho podob a pravd podobn  nenalezneme jednotnou definici, 

která by byla dostačující pro všechny, kte í se touto problematikou zabývají. Zp sob, 

jakým v dnešní dob  nahlížíme na moc, má své ko eny v práci Machiavelliho a 

Hobbese Ětedy již v 16. a 17. stoletíě, p ičemž Niccoló Machiavelli, který ve svém díle 

vyzvedl moc na piedestal, považoval za naprostou samoz ejmost využití jakýchkoli 

prost edk  pro její získání a udržení - nátlak a manipulace jsou tak podle jeho premis 

                                                 
1 ůčkoliv je p edstava nalezení úsp šného Ěa také všeobecn  akceptovatelnéhoě zp sobu kvantifikace 

moci pom rn  nepravd podobné, neznamená to, že se o zm ení moci nikdo nepokusil. P ístup  ke 

kvantifikaci moci je hned n kolik a jedním z p íklad  o analytickou kvantifikaci moci v mezinárodních 

vztazích je nap íklad postup Raye Cline ĚCIůě, který p edstavil následující formuli ĚNye 2011: 4ě: 

MOC = (POPULACE + ÚZEMÍ + EKONOMICKÁ SITUACE + VOJENSKÁ SÍLA) X (STRATEGIE + 

V LEě 
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zcela akceptovatelnými prost edky bez negativních konotací svázaných s jejich 

využíváním ĚCabada – Kubát 2007: 41, Sadan 1997: 34). 

V pozd jším období rozpracoval koncept moci nap íklad Max Weber, který se 

v polovin  20. století zam il prost ednictvím své definice moci na schopnost aktéra 

prosadit svou v li a dosáhnout svých cíl , a to i p es odpor ostatních ĚUphoff 1řŘř: 2řř, 

Sadan 1997: 35). Na Weberovo pojetí pak navázal se svou prací Robert Dahl, který 

p edstavil dnes již základní definici moci, podle které lze moc definovat coby schopnost 

dosáhnout kýženého výsledku prost ednictvím potenciálu ovlivnit jednání jiných aktér . 

Moc je tedy založena na schopnosti aktéra p im t ostatní, aby d lali n co, co by za 

jiných okolností a ze své vlastní v le neučinili ĚDahl 1ř57: 202-203, Nye, 2004: 1-2, 

Keohane – Nye 2012: 10). 

Jak již bylo zmín no, mocí se zabývala a zabývá celá ada autor  a teoretik  a 

tato obecná definice moci není jediným uznávaným p ístupem k tomuto fenoménu. Pro 

účely této práce však z staneme v této obecné rovin  a v následující části se zam íme 

hlavn  na koncept Josepha S. Nye a jeho konceptualizaci t í dimenzí moci.  

 

1.1 Tři dimenze moci – Hard Power, Soft Power a Smart Power 

Když v roce 1řř0 profesor Joseph S. Nye p edstavil sv j koncept tzv. Soft 

Power, zakládal svou práci na p edpokladu, že soudobí politici zpravidla opomíjejí 

m nící se podstatu moci a hlavn  rostoucí význam její „m kké“ dimenze ĚNye 2004: 1ě. 

Nye tak v pr b hu svého zkoumání moci p edstavil b hem n kolika let svou vlastní 

p edstavu on ch dnes již slavných t í dimenzí moci, kterými jsou – Hard Power 

Ě„tvrdá“ dimenzeě, Soft Power Ě„m kká“ mocě a v neposlední ad  také Smart Power, 

kterou lze zjednodušen  chápat jako kombinaci dvou p edchozích dimenzí moci.  

ůčkoliv v této práci budeme pracovat p edevším s konceptem Josepha S. Nye, 

neznamená to, že by se o kategorizaci mocenských forem nepokusil i n kdo jiný. 

Podobnému tématu se také v noval nap íklad realista E. H. Carr. Carr na počátku Ř0. let 

(konkrétn  roku 1řŘ1ě definoval mezinárodní moc do t í základních kategorií. Krom  

moci vojenské a ekonomické také vyzdvihl význam tzv. „moci nad názory“ ĚBaird 

2006: 1, Nye 2004: 8). Pokud jde o význam jednotlivých kategorií moci, Carr 

upozorňuje, že mezi nimi existuje t sná souvislost a „moc nad názory“ je stejn  užitečná 



  

 

8 

  

a významná jako ta vojenská či ekonomická ĚBaird 2006:1ě. Pokud se v této souvislosti 

podíváme na kategorie p edstavené Nyem, bylo by velmi snadné nechat se svést 

myšlenkou, že Soft Power je hodnotov  lepší než Hard Power, kterou lze za určitých 

p edpoklad  vnímat jako negativní dimenzi moci. Takovéto p isuzování vlastností však 

není vhodné a je nutné brát v potaz, že i Soft Power lze zneužít a slovy Josephy Nye: 

„nikdo nechce být manipulován, a to ani prost ednictvím Soft Power.“ Stejn  jako 

všechny formy moci i její „m kká“ dimenze m že být využita k mnoha účel m – ať už 

je podle vlastního subjektivního úsudku považujeme za dobré, či špatné ĚNye 200Ř: 43ě. 

Bez t chto hodnotových soud  si teď musíme p edstavit, co tyto koncepty jednotlivých 

„tvá í“ moci vlastn  znamenají a co si pod nimi m žeme p edstavit. 

1.1.1 Hard Power 

První z dimenzí či forem moci, o které budeme v následující části hovo it, je tzv. 

„tvrdá“ moc či Hard Power. Tato podoba moci odpovídá tradičnímu a p edevším 

realistickému chápání moci, které v mocenském diskursu dlouhou dobu p evládalo nad 

všemi ostatními p ístupy. Pokud hovo íme o tom, že aktér disponuje silnou Hard 

Power, znamená to, že je schopen dosáhnout svých cíl  prost ednictvím vynucení své 

vlastní v le a to za pomoci nátlaku, výhružek, a také p esv dčování. Zdroje, ze kterých 

takováto moc vychází, jsou pak p evážn  hmotného charakteru a výsadní postavení 

mezi nimi zaujímají p edevším vojenská síla a finanční prost edky. Často užívaným 

spojením souvisejícím s touto podobou moci je metafora, která by se do češtiny dala 

p eložit jako metoda cukru a biče – ale znám jší je ve své originální podob  coby 

carrots and sticks (Nye 2004: 5, 2011: 20, Flanderová 2013). 

1.1.2 Soft Power 

Tradiční vnímání moci je spíše spojováno s výše zmín nou Hard Power. S tímto 

konceptem spojovaná vojenská p evaha Ěspolu s tou ekonomickou a technologickou) 

byla dlouhou dobu dominantním faktorem určujícím moc aktéra a státy s t mito 

p edpoklady utvá ely podobu sv tového d ní. ůčkoliv je tato realita do jisté míry platná 

dodnes a Hard Power nem žeme ignorovat, tak ani spoléhání se čist  na tuto „tvrdou“ 

podobu moci již není zcela adekvátní. Takovýto p ístup již neodpovídá m nící se realit  

mezinárodních vztah  a v současnosti je tak nutno brát v potaz v tší spektrum zdroj , ze 
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kterých lze moc odvozovat a jakou podobu m že tato moc mít ĚKeohane – Nye 2012: 

9). 

V současné dob  již neuvažujeme o moci pouze v asociaci s nátlakem, 

výhružkami, či silou. Naopak, dnešní akté i pohybující se v mezinárodní sfé e si již 

uv domují, že kýženého cíle lze dosáhnout i za pomoci jiných prost edk , než jakými 

jsou hrozby či úplatky. ůkté i snažící se uplatnit svou moc mají také k dispozici sílu své 

vlastní p itažlivosti, s jejíž pomocí mohou p esv dčit ostatní aktéry a zm nit jejich 

preference tak, aby odpovídaly preferencím jim vlastním. ů práv  toto je základem tzv. 

Soft Power, která v nejobecn jším slova smyslu m že být definována jako schopnost 

aktéra ů ovlivňovat preference aktéra B (Nye 2008: 29).  

Na rozdíl od schopnosti ovlivnit činy ostatních aktér  prost ednictvím Hard 

Power, tak v rámci Soft Power hovo íme o schopnosti aktéra ovlivnit to, co ostatní 

skutečn  cht jí a považují za správné, a ne pouze to, co pod nátlakem ud lat musí (Nye 

2008: 30, 43). V této souvislosti si ovšem musíme dát pozor, abychom tuto sílu 

p itažlivosti nesrovnávali s pouhým vlivem. Nye (2004: 5-Ř, 200Ř: 31ě totiž upozorňuje, 

že využívání vlastního vlivu je také součástí Hard Power a ve spojitosti se Soft Power je 

pak tato „m kká“ moc vnímána coby zdroj samotného vlivu jako takového.  

Rozdíl mezi t mito dv ma dimenzemi moci si m žeme ukázat také na zdrojích, 

ze kterých pramení. Jak již bylo zmín no v p edchozí části, zdroje Hard Power jsou 

p evážn  hmotného charakteru. V p ípad  hlavních zdroj  Soft Power je to práv  

naopak. Soft Power tak vychází práv  z nehmotných zdroj , mezi které adíme 

nap íklad instituce, ideály, hodnoty, kulturu a také legitimitu ĚNye 2011: 21ě. Pokud se 

díváme na Soft Power státu, nalezneme 3 primární zdroje této moci (Nye 2004: 11), 

kterými jsou: 

1) kultura; 

2) politické hodnoty Ěpokud se jimi stát skutečn  ídíě; a také 

3) zahraniční politika Ěovšem pouze za p edpokladu, že je v zahraničí vnímána 

coby legitimní).  

V souvislosti s t mito zdroji je ovšem nutno zmínit, že do stejné kategorie zdroj  

produkujících Soft Power často adíme také nap íklad ekonomické faktory, které mohou 

produkovat jak Soft, tak zároveň i Hard Power (Nye 2011: 85). 
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1.1.3 Smart Power 

Poslední kategorií spadající do Nyeovy kategorizace je Smart Power. Joseph S. 

Nye tento koncept p edstavil roku 2004, a to ve snaze vyvrátit p edstavu, že samotné 

zdroje Soft Power a její využití mohou vést k efektivní zahraniční politice. Tato 

absolutní závislost čist  na „m kké“ dimenzi moci je však neudržitelná a aktér snažící 

se vést účinnou zahraničn -politickou strategii by m l efektivn  kombinovat zdroje Soft 

i Hard Power tak, aby se vzájemn  posilovaly a podporovaly (Nye 2011: 22-23, Wilson 

2008: 115). Nye tak odmítá p edstavu, že by se ob  moci navzájem vylučovaly. Naopak 

zd razňuje jejich vzájemnou propojenost coby p ístup  sloužících k dosažení určitých 

cíl  prost ednictvím ovlivňování chování druhých. Samoz ejm  také z stává pravdou, 

že Soft a Hard Power se mohou za určitých okolností navzájem narušovat stejn  jako 

podporovat, ale to již závisí na zp sobu, kterým daný aktér tyto formy moci využívá 

(Nye 2004: 25; 2008: 30, 39). 

1.2 Koncept normativní moci 

Koncept t chto t í dimenzí moci, který jsme si práv  p edstavili, byl z velké části 

modelován a vytvá en pro pot ebu Spojených stát  amerických. ůčkoliv jej budeme 

nadále využívat i v empirické části práce, musíme si také p edstavit další „tvá “ moci, 

která byla z velké části ovlivn na evropskou zkušeností a dnešní Evropskou unii, která 

je objektem našeho zájmu v rámci této diplomové práce. 

Konceptem moci, který je velmi často využíván práv  v souvislosti s Evropskou 

unií, je koncept tzv. moci normativní (normative power). V samotném centru tohoto 

konceptu stojí p edstava, že aktér disponující normativní mocí je schopen určovat, co je 

a co není v rámci mezinárodních vztah  považováno za žádoucí chování, které je 

následovn  pokládáno za tzv. ‚normální‘. Je tak schopen propagovat své hodnoty a 

názory mimo vlastní hranice a ší it jejich akceptování v rámci systému, ve kterém 

p sobí. Tato normativní moc by se tak dala p irovnat ke Carrov  „moci nad názory“, 

jelikož v jejím st edu stojí práv  ona schopnost p esv dčit ostatní o správnosti určité 

formy chování (Azpíroz 2015: 6, Scheipers – Sicurelli 2007: 435, Manners 2002: 239). 

P esto že se na první pohled m že zdát normativní moc velmi podobná se Soft 

Power, nejsou to zcela shodné koncepty. V první ad , pokud spojujeme aktéra 
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s normativní mocí, nenaznačujeme tím pouze, jakou mocí disponuje, ale také jakou 

mocí je. Koncept normativní moci, je tak v porovnání se Soft Power značn  

ambiciózn jší. Navíc, koncept „m kké“ moci by se dal označit za deskriptivní, jelikož 

se mén  soust edí na hodnotící soudy posuzující co je správné, a co ne. Na druhou 

stranu, normativní moc je konceptem ideologickým, který je založen práv  na t chto 

soudech (Nielsen 2013: 728).  
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2. Veřejná diplomacie  

Po p edcházející rekapitulaci a vymezení konceptu moci se v této části m žeme 

zam it na fenomén, kterému se budeme v novat v pr b hu celé této diplomové práce. 

Tímto fenoménem je jeden z nástroj  Soft Power a d ležitý nástroj v rukou stát  a 

dalších aktér  – ve ejná diplomacie.  

 

Nejspíš velká v tšina z nás se již setkala s n jakou formou ve ejné diplomacie, a 

byla i nev domky vystavena vlivu takovýchto iniciativ. I když člov ku pojem ve ejná 

diplomacie nic ne íká, aktivity, jež zahrnuje, už se t ší v tší ‚popularit ‘. Do širokého 

záb ru ve ejn -diplomatických iniciativ totiž zahrnujeme mimo jiné kampan  s cílem 

vysv tlování určitých pozic zahraničního státu, nápravu dezinformací a nedorozum ní, 

produkci a distribuci informačních materiál , rozhlasové a televizní vysílání, publikaci a 

distribuci oficiálních text , po ádání konferencí, studentské a profesní vým ny, a 

v neposlední ad  také správu webových stránek a blog , které umožňují probíhající 

globální dialog, který je v dnešní dob  jedním ze základních stavebních kamen  

kterékoli úsp šné ve ejn -diplomatické strategie (Rugh 2009: 18). K tomuto bodu se 

v pr b hu ješt  dostaneme a budeme se mu v novat d kladn ji. Nejprve si však musíme 

p edstavit, co pojem ve ejná diplomacie vlastn  znamená. 

2.1 Vymezení pojmu ‚veřejná diplomacie‘ 

P estože je ve ejná diplomacie d ležitou součástí diplomacie 21. století ĚRiordan 

2004: 1ě, setkáváme se hned na počátku zkoumání tohoto fenoménu s problémem 

definice. Velmi rychle si tedy lze povšimnout toho, že stejn  jako v p ípad  mnoha 

fenomén  vyskytujících se v rámci sociálních v d, i pro ve ejnou diplomacii platí, že 

nenalezneme jednotnou a všeobecn  akceptovanou definici tohoto konceptu. Jako 

názorný p íklad tohoto dilematu je možné použít nap íklad video zve ejn né u 

p íležitosti konference Ězam ené na praxi ve ejné diplomacieě, která byla po ádána 

mezinárodním fórem Winton Park Ěs p isp ním amerického ministerstva zahraničních 

v cí a britské Foreign and Commonwealth Officeě v červnu 2010. Odborníci 

pocházející z r zných zemí a politických či akademických kruh  u této p íležitosti m li 

odpov d t na jedinou otázku: Co je to ve ejná diplomacie? Nutno dodat, že počet 

poskytnutých definic tohoto pojmu odpovídal počtu dotazovaných. Navíc nechyb la ani 



  

 

13 

  

odpov ď poukazující na možnost, že díky neschopnosti vytvo ení jasné definice si ani 

nejsme zcela jisti, co vlastn  ve ejná diplomacie je (Winton Park 2010).  

V následujícím textu si p edstavíme hlavní p ístupy a definice, které jsou 

využívány pro pochopení toho, co ve ejná diplomacie a její využívání obnáší a jaké 

postavení zastává v rámci diplomatické praxe. 

Užitečný úvod do problematiky definice pojmu ve ejná definice nám poskytuje 

česká autorka Jana Peterková ĚPeterková 200Řě. Ve své publikaci p edstavuje Peterková 

čty i základní vymezení pojmu ve ejná diplomacie, ze kterých se následovn  odvíjí 

jednotlivé konkrétní definice tohoto pojmu: 

1) Zastánci prvního pojetí ve ejné diplomacie ji vnímají coby pravý opak 

tradiční/tajné diplomacie. Pojem, se kterým se v souvislosti s touto definicí 

setkáme čast ji, je otev ená diplomacie. Tento p ístup, který již není p íliš 

aktuální, je úzce spjat s postavou amerického prezidenta Woodrowa 

Wilsona, který vyjád il podporu myšlence oné již zmiňované otev ené 

diplomacie. 

2) Druhé vymezení ve ejné diplomacie ji spojuje s public affairs. V obecnosti 

se dá íci, že tyto ve ejné záležitosti zahrnují celou adu aktivit, které mají 

dosáhnout cíleného vytvá ení vztah  mezi domácí ve ejností a oficiálními 

zástupci státu ĚKubáček 2016: 61ě. V tomto kontextu je nutné zd raznit, že 

onou cílovou skupinou, která je informována o diplomatických iniciativách 

státu, je práv  jeho vlastní domácí ve ejnost, a nikoli ta zahraniční. Podobn  

jako s prvním p ístupem se i s touto variantou nesetkáváme tak často. 

Využívají ji spíše kritici praxe ve ejné diplomacie, kte í tak poukazují na 

„odvrácenou tvá “ tohoto konceptu ĚPeterková 2008: 11). 

3) T etí p ístup k ve ejné diplomacii ji vnímá coby jeden z nástroj  zahraniční 

politiky, který mají státy k dispozici pro prosazování svých cíl .  

4) A dle posledního zmiňovaného p ístupu je pak ve ejná diplomacie procesem, 

jehož prost ednictvím probíhá komunikace se zahraničním publikem. 

S pomocí VD se tedy aktér snaží ovlivnit vnímání zahraniční ve ejnosti o své 

vlastní kultu e, institucích, politikách, atd. a vytvo it o nich pozitivní 

p edstavu ĚPeterková 200Ř: 12ě. 
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Jana Peterková (2008: 13) pak v rámci své práce definovala ve ejnou diplomacii jako 

„činnost zam enou na utvá ení a ovlivňování pozitivních p edstav a daném státu, 

hodnotách a činnostech, které stát reprezentuje mezi zahraniční ve ejností. Prost edkem 

k dosažení žádoucího cíle je pravdivá komunikace se zahraniční ve ejností provád ná 

v součinnosti státního aparátu i soukromých subjekt .“ 

První moderní definici ve ejné diplomacie, která tento fenomén vnímá jako 

proces komunikace se zahraniční ve ejností, formuloval Edmund Gullion roku 1ř65 a 

jejímu vytvo ení se budeme v novat v další části práce. Z Gullionova p ístupu vychází 

jedna z obsáhlejších definic, která byla vytvo ena v rámci Edward R. Murrow Center of 

Public Diplomacy, jehož zakladatelem byl práv  Gullion. Tato definice zní následovn : 

„Ve ejná diplomacie … se zabývá ovlivn ním ve ejných postoj  k formování a výkonu 

zahraniční politiky. Zahrnuje dimenze mezinárodních vztah  za hranicemi tradiční 

diplomacie; vládní kultivaci ve ejného mín ní v jiných zemích; vzájemné p sobení 

soukromých skupin a zájm  z jedné zem  se skupinami z jiných zemí; zpravodajství o 

zahraničních vztazích a jejich dopadech na politiku, komunikaci mezi t mi, jejichž prací 

je komunikace, jako nap . mezi diplomaty a zahraničními korespondenty; a procesy 

mezinárodní komunikace“ (Peterková 2008: 12-13, Cull 2009a: 19). 

Pokud jde o obecn jší a stručn jší definice, které nám pomohou porozum t 

klíčovým prvk m ve ejné diplomacie, tak m žeme nap íklad využít definici, kterou 

p edstavil bývalý americký diplomat Hans Tuch. Tento autor vnímá ve ejnou 

diplomacii jako „vládou ízený proces komunikace se zahraniční ve ejností, jehož cílem 

je dosáhnout u této ve ejnosti porozum ní národních ideálu, institucí a kultury, stejn  

jako národních cíl  a politických krok “ ĚMelissen 2005: 11-12ě. Ješt  obecn jší 

definici ve ejné diplomacie nám poskytl Neag Ě2014: 164ě, který ve ejnou diplomacii 

pojímá jednoduše jako „nástroj, který mají státy k dispozici, aby mohly ovlivnit chování 

nestátních aktér .“ 

Problémem tohoto zobecňování je však ten, že takto vytvá ené definice často 

obsahují pouze cíle ve ejné diplomacie a nezmiňují se nap íklad o aktérech, 

prost edcích a obsahu. Definice, které tak považují ve ejnou diplomacii za „p ímou 

komunikaci se zahraniční ve ejností, s cílem ovlivnit jejich myšlení a ve výsledku i 

postoje vlády“ tak nap íklad nezmiňují, kdo vlastn  tuto činnost ídí a provádí (Gilboa 

2008: 57).  
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V dob  vzniku t chto prvních definic tradiční ve ejné diplomacie a ješt  v 80. 

letech panovala p edstava, že tyto aktivity m že vést pouze stát, tedy jeho oficiální 

vládní zástupci ĚGilboa 200Ř: 57ě. Tato p edstava je však s vývojem diplomatické praxe 

a mezinárodního prost edí začala m nit a samotný koncept ve ejné diplomacie prošel 

zásadní zm nou. Toto téma ješt  dále rozpracujeme v sekci v nované této nové podob  

ve ejné diplomacie.  

2.1.1 Klíčové komponenty veřejné diplomacie 

V rámci ve ejné diplomacie nem žeme hovo it o jasném vzorovém modelu či 

konkrétním plánu, který by jasn  stanovil p esné kroky vedoucí k efektivní ve ejné 

diplomacii. P esto se ada autor  pokusila analyzovat jednotlivé složky ve ejné 

diplomacie a p edstavila konkrétní doporučení sloužící k zefektivn ní ve ejn  

diplomatické praxe.  

Za významného autora, který významným dílem p isp l ke klasifikaci ve ejné 

diplomacie, považujeme Nicholase J. Culla. Byl to práv  profesor Cull  ĚNeag 2014: 

163, Cull 2009b: 18-25ě, kdo p edstavil 6 základních kategorií či element , které jsou 

součástí ve ejné diplomacie:  

1. Naslouchání (listening) – tato složka ve ejné diplomacie je všeobecn  

pokládána za jednu z nejd ležit jších a m la by vždy stát na samém 

počátku nových iniciativ. V jejím rámci hovo íme o schopnosti aktéra 

shromáždit pot ebné informace o cílové skupin  a jejím ve ejném 

mín ní. K tomu dochází p edevším díky jazykov  vybavenému 

personálu, který provádí pravidelný monitoring. 

2. Obhajoba postoj  Ěadvocacy) – tento krok si klade za cíl 

prost ednictvím aktivní komunikace s cílovým publikem dosáhnout 

získání podpory pro konkrétní politické kroky. Pro efektivní provád ní 

t chto aktivit je d ležité vytvá ení vztah  mezi zastupitelskými ú ady a 

místní mediální sférou, na které v tšinou dohlíží tiskové odd lení 

jednotlivých ú ad  či strategické odd lení ministerstva zahraničních 

v cí. 

3. Kulturní diplomacie (cultural diplomacy) – do této kategorie adíme 

snahy státu ovlivnit mezinárodní prost edí prost ednictvím propagace 
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vlastních kulturních zdroj  a p ípadn  úsp ch . Pokud jde o konkrétní 

p íklady, m žeme sem za adit nap íklad r zné vým nné programy 

kulturního a vzd lávacího charakteru. Ukázkovým p íkladem kulturní 

diplomacie jsou nap íklad kulturní centra a knihovny. 

4. Vým nné programy Ěexchange diplomacy) – v rámci této kategorie 

hovo íme p edevším o r zných vým nných programech kulturního či 

vzd lávacího charakteru; 

5. Zpravodajství (broadcasting) – v p ípad  broadcastingu hovo íme o 

využívání technologií, jakými jsou rádio, televize a internet ve snaze 

kontaktovat zahraniční ve ejnost a poskytnout jí objektivní informace; 

6. Psychologická válka (psychological warfare) – tento poslední bod je 

značn  kontroverzní, jelikož se jedná o dosažení cíl  aktéra v období 

válečného konfliktu prost ednictví komunikace s ve ejností 

nep átelského státu. 

Každý aktér si m že zvolit, jakou pozornost bude v novat každé z t chto 

kategorií. Jeho ve ejn  diplomatická strategie tak m že zahrnovat všechny tyto 

komponenty, nebo se naopak m že upínat pouze na n které z nich. Konkrétním 

p íkladem takového selektivního p ístupu jsou nap íklad Spojené státy americké, které 

se soust edí p evážn  na strategie založené na obhajob  svých postoj  Ěadvocacy) (Cull 

200řb: 24ě. ůť už se kterýkoli aktér rozhodne pro jakýkoli zp sob vedení své ve ejné 

diplomacie, vždy by m l poskytnout dostatečný prostor prvnímu ze zmiňovaných bod  

– naslouchání (listeningě. Tedy samoz ejm  za p edpokladu, že chce, aby jeho ve ejná 

diplomacie byla efektivní a úsp šná. Tento monitoring a sb r pot ebných informací o 

zahraniční ve ejnosti a prost edí, které bude cílem ve ejn  diplomatických iniciativ, 

totiž hraje podstatnou roli p i vytvá ení dalších krok  a podoby iniciativ ĚCull 2010: 

12). 

Co se týče časového omezení p i iniciaci nové ve ejn  diplomatické kampan , 

nejspíš žádné takové nenajdeme. ůktér m že ve ejnou diplomacii využít v jakékoli 

dob , pouze jí musí uzp sobit samotnou strategií, kterou bude využívat. Krok, který 

op t závisí na výše zmiňované schopnosti včasného získání informací a dosažení 

porozum ní. Co se týče času, je ovšem také nutné zmínit, že má sv j vliv na efektivitu 

ve ejné diplomacie. Jak upozorňuje Zaharna Ě2010: ř3ě, nejefektivn jší ve ejná 

diplomacie je zahájena a vedena v období míru a stability. Toto období má totiž vliv na 
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p ístup ve ejnosti, která je tak více naklon na kontaktu s ostatními státy a spíše je 

otev ená možnosti p ehodnotit své postoje. Na druhou stranu, v dob  konfliktu či války, 

je ve ejnost skeptická a k novým iniciativám se m že stav t negativn . O to víc, je však 

ve ejná diplomacie v takovémto p ípad  d ležit jší a její potenciální úsp ch 

dalekosáhlejší. 

ůť už se aktér rozhodne zvolit jakoukoli strategii a iniciuje ji v jakýkoli čas, 

v praxi ve ejné diplomacie platí jedno podstatné pravidlo. Tímto základním stavebním 

kamenem efektivní ve ejné diplomacie je její d v ryhodnost, která souvisí s tím, zda 

aktér skutečn  jedná podle zásad a ideál , které se snaží s pomocí ve ejné diplomacie 

propagovat. Pokud tedy činy a slova nejdou ruku v ruce, pravd podobnost úsp chu 

ve ejné diplomacie se snižuje ĚCull 200řb: 27, Cull 2010: 13ě.     

Trochu jiný p ístup ke klasifikaci ve ejné diplomacie zaujali Leonard, Stead a 

Smewing Ě2002ě, kte í k ní p istupují z pon kud jiného úhlu. V první ad  se zam ili na 

sféry aplikace ve ejné diplomacie a pak na jednotlivé dimenze užívané v rámci t chto 

sfér. Pokud jde o samu aplikaci ve ejné diplomacie, nejčast ji se setkáváme se 

zmínkami o kampaních provád ných v sociální a kulturní sfé e. Ta ovšem není jedinou 

oblastí, kde ve ejná diplomacie nachází své uplatn ní. Obecn  totiž hovo íme o t ech 

hlavních sférách, v rámci kterých dochází k iniciování ve ejn  diplomatických aktivit. 

T mito sférami jsou: sféra politická/vojenská, ekonomická a sociáln -kulturní (Leonard 

– Stead – Smewing 2002: 10). V rámci každé z t chto sfér m žeme navíc identifikovat 

t i dimenze ve ejn  diplomatických aktivit, které se od sebe liší, mimo jiné, také 

časovým obdobím jejich využívání. První z on ch dimenzí je tzv. reaktivní a lze ji 

charakterizovat coby news management. Do této kategorie adíme aktivity iniciované 

v reakci na určitou konkrétní událost, a jedná se p edevším o krátkodobé aktivity. Do 

druhé kategorie spadá pro-aktivní p ístup, jehož součástí je strategická komunikace 

(strategic communication). V rámci tohoto p ístupu hovo íme o posilování základních 

myšlenek, jež chceme propagovat, a to prost ednictvím aktivním utvá ením agendy a 

poskytování relevantních informací. Do této dimenze spadají aktivity dlouhodob jšího 

charakteru, které probíhají v rozmezí n kolika týdn  či dokonce m síc . Poslední 

dimenze ve ejn  diplomatických aktivit je spojena s aktivním vytvá ením dlouhodobých 

vztah  se zahraniční ve ejností Ěrelationship building). Charakteristickým prvkem této 
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dimenze je pak dlouhodobost, jelikož takového aktivity mohou trvat i n kolik let 

(Leonard – Stead – Smewing 2002: 10-18). 

2.2 Vývoj veřejně-diplomatické praxe 

Samotný pojem ve ejná diplomacie, nebo spíše jeho moderní chápání, tak jak 

bylo p edstaveno v p edchozí části této diplomové práce, je relativn  nové. P esto však 

aktivity asociované s ve ejnou diplomacií již takovou inovací nejsou a dalo by se íci, že 

jsou staré jako diplomacie sama. Podíváme-li se do n kolika staletí vzdálené historie a 

na diplomatickou praxi tehdejší doby zjistíme, že státy a impéria se vždy snažila p ilákat 

pozornost zahraniční ve ejnosti a podporovat svou image mimo své vlastní hranice. 

Kultivaci vlastní image a snahu oslovit zahraniční ve ejnost je možné identifikovat již 

v dobách starov kého ecka a íma, Byzance či renesanční Itálie ĚCull 2010: 11, 

Melissen 2005: 3). 

Zásadním milníkem pro praktiky spojované s dnešním konceptem ve ejné 

diplomacie byl rozvoj knihtisku v 15. století. Rozvoj možnosti hromadného tisku tak v 

d sledku zvýšil možnosti stát  týkající se oficiální komunikace se zahraniční ve ejností. 

Jedním z p íklad  aktivit, které by se daly za adit do kategorie ve ejné diplomacie, byly 

iniciativy st edov kých Benátek a byl to práv  tento m stský stát, který sehrál velkou 

roli p i utvá ení moderní diplomacie jako takové. Vždyť o moderní diplomacii lze 

hovo it jako o „dít ti italské renesance“ a její ko eny nalézáme ve snaze italských stát  

vysílat rezidentní diplomaty do zahraničí2. Tato praxe se ší ila práv  z již zmiňovaných 

Benátek, které navíc pov ovaly své diplomaty aktivitami, které bychom dnes mohly 

označit za součást ve ejn -diplomatické strategie. Touto praxí byla propagace 

informačních bulletin  v rámci své vlastní diplomatické služby a využití t chto 

‚informačních materiál ‘ p i zahraničních cestách ĚMelissen 2005: 3, Veselý 200Ř: 6Ř-

71). 

Dalším obdobím, ve kterém lze identifikovat rozvoj koncept  a praktik dnes 

spojovaných s ve ejnou diplomacií je 17. století. Státem, na který se v této dob  upírala 

                                                 
2 K v hlasným italským diplomat m italské renesance adíme nap íklad osobnosti, jakými byli: Niccoló 

Machiavelli (1469-1527ě, který p sobil jako sekretá  ve službách florentské signorie; Dante ůlighieri 

(1261-1321ě či Francisco Petrarca Ě1304-1374) (Veselý 2008: 69). 
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značná pozornost, byla Francie „krále Slunce“ Ludvíka XIV. Význam image a reputace 

státu nebyla podceňována jedním z nejvýznamn jších muž  této doby – kardinálem 

Richelieu a v dob  jeho ‚vlády‘ m žeme hovo it o jakémsi mezinárodním PR a vrcholu 

nation-brandingu (Melissen 2005: 3) 

Všechny tyto p íklady poukazují spíše na aktivity, které bychom z dnešního 

pohledu mohly za adit mezi jakési zárodky ve ejn -diplomatických aktivit. Samoz ejm  

ješt  nem žeme hovo it o ve ejné diplomacii v moderním slova smyslu, jelikož 

nap íklad ve ejné mín ní široké ve ejnosti, které stojí v centru moderní ve ejné 

diplomacie, jist  p íliš netrápilo zástupce absolutistických monarchií, jakou byla 

nap íklad již zmiňovaná Francie.  

Lidé, kte í provád li výše zmiňované aktivity, navíc nepracovali s termínem 

ve ejná diplomacie.  Ten se do širšího pov domí začal dostávat až kolem poloviny 1ř. 

století, kdy se začal ve více či mén   pravidelných intervalech objevovat ve sv tovém 

tisku. Stručný p ehled využívání samotného termínu VD nám zprost edkoval profesor 

Nicholas Cull (Cull 2006, 2009a: 19-21ě, který za první zaznamenané využití tohoto 

pojmu označuje rok 1Ř56 a článek publikovaný v London Times. V tomto článku 

nenajdeme ve ejnou diplomacii v dnešním slova smyslu, ale v souvislosti s kritikou 

amerického prezidenta Franklina Peirce3 a jeho p etvá ky. Od konce 1ř. století se toto 

spojení objevovalo ve smyslu tzv. otev ené diplomacie, s kterou je často spojován 

americký prezident Woodrow Wilson4.  Cull upozorňuje na útlum užívání termínu 

b hem druhé sv tové války a za další zmínku označuje projev belgického ministra 

zahraničí Paula Henriho Spaaka na p d  Valného shromážd ní OSN roku 1ř46, b hem 

kterého ministr hovo il o „é e ve ejné diplomacie“. Ochabnutí zájmu o ve ejnou 

diplomacii v poválečném období m žeme mimo jiné p ipisovat faktu, že v této dob  byl 

tento termín prakticky považován za synonymum propagandy. Zlomový okamžik, který 

tyto dva koncepty odd lil, byl rok 1ř65, kdy byl p edstaven koncept ve ejné diplomacie 

v takové podob , ze které vycházíme dnes.  

                                                 
3 Franklin Pierce (1804-1869) byl v letech 1Ř53 až 1Ř57 14. prezidentem Spojených stát  amerických 

(Janssen 2014: 501). 

4 Wilson spojení ve ejná diplomacie poprvé použil b hem svého projevu p ed Kongresem roku 1ř1Ř 

(Four Principle speechě a částečn  navazoval na projev n meckého kanclé e Georga von Hertlinga o 

ve ejném charakteru diplomatických dohod – „Publizität der diplomatischen ůbmachungen“ ĚCull 2006ě. 
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Tato „moderní“ Ěv p edchozí části zmiňovanáě definice konceptu ve ejné 

diplomacie byla p edstavena roku 1ř65 úsp šným americkým diplomatem a bývalým 

ambasadorem v Kongu Edmundem Gullionem5. Fakt, že k tomu došlo práv  v 60. 

letech, není nijak náhodný. Spojené státy jednoduše pot ebovaly vhodný ekvivalent pro 

propagandu, která m la být nadále spojována s aktivitami Sov tského svazu, zatímco 

USů nov  disponovaly tímto hodnotov  kladným p ístupem v oblasti mezinárodní 

komunikace a kulturních vztah  ĚCull 200řb: 1Ř, Cull 2010: 11-12). 

P estože se tato definice objevila již v 60. letech, obdobím, ve kterém se ve ejná 

diplomacie dostala do obecného pov domí a stala se součástí zahraničn -politické praxe 

mimo USů, byla až ř0. léta 20. století.  Zm ny se ovšem nepromítly pouze do praxe, 

ale také do teorie. Bylo to práv  toto období, které do teoretického uvažování o ve ejné 

diplomacii vneslo v tší konzistenci a souvislost ĚCull 200řa: 22, Neag 2014: 160-162). 

Co ale stálo za touto náhlou zm nou a rostoucím zájmem o ve ejnou diplomacii? 

K odpov di se dobereme, zam íme-li se na zm ny, které se objevily v rámci celého 

mezinárodního systému a mezinárodních vztah . V období po konci Studené války a na 

počátku 21. století rostl zájem o ve ejnou diplomacii také v souvislosti se t emi 

vzájemn  souvisejícími „revolucemi.“ Ta první se odehrála v oblasti komunikačních 

technologií a znamenala p ínos ady inovací, jakými byl nap íklad internet a rozmach 

médií globálního dosahu6, které se staly hlavním zdrojem informací pro sv tové 

publikum.  Druhou oblastí, která prošla transformací, byla politická sféra. Konec 

studenoválečného soupe ení znamenal vlnu demokratizace v ad  sv tových region  a 

zvyšování počtu aktér , kte í se aktivn  účastní politického procesu. V neposlední ad  

se zm ny dotkly také samotné oblasti mezinárodních vztah . Jedním z p íklad  zm n, 

ke kterým došlo, byla nap íklad transformace prost edk  a cíl  zahraniční politiky, která 

souvisí s rostoucím zájmem o zdroje Soft Power na úkor tradičn  cen ných hodnot 

spojovaných s Hard Power (Gilboa 2008: 56).  

                                                 
5 Edmund ůsbury Gullion p sobil coby d kan Fletcher School of Law and Diplomacy na Tuft University 

a to v letech 1964-1978. Byl také zakladatelem Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy, které 

m lo za cíl iniciovat p ímou komunikaci se zahraniční ve ejností a p isp t tak k budování vzájemného 

porozum ní mezi Spojenými státy a ve ejností po celém sv t  ĚSaxon 1řřŘě.   
6 Jako p íklad lze uvést nap íklad CCN International, BBC World, Sky News, ůl-Jazeera a další ĚGilboa 

2008: 56). 



  

 

21 

  

Výše uvedené zm ny pak m ly dopad nejen na zájem o ve ejnou diplomacii, ale 

také na samotnou podobu konceptu a od počátku 21. století nalézáme rozlišení mezi 

‚novou‘ a ‚starou‘ či tradiční ve ejnou diplomacií ĚProedron – Frangonikolopoulos 

2012: 731).  

2.3 Veřejná diplomacie 2.0 aneb koncept „nové“ veřejné 
diplomacie 

Tato ‚nová‘ ve ejná diplomacie je n kdy v souvislosti se zm nami ovlivn nými 

webem 2.0 označována jako ve ejná diplomacie 2.0. Redefinování konceptu ve ejné 

diplomacie tak reflektovalo snahu uzp sobit stávající koncept novým podmínkám 

mezinárodního prost edí ĚGilboa 200Ř: 5řě.   

Jan Mellisen poskytl jednu z definic tohoto redefinovaného konceptu, která 

poukazuje na zm ny, kterými koncept prošel. Melissen tvrdí, že „nová ve ejná 

diplomacie již není založená na pouhém poskytování informací, podp rných 

kampaních, nebo p ímých vládních kontaktech se zahraniční ve ejností, které slouží 

jejím zahraničn -politickým cíl m. Je spíše o budování vztah  s občanskou společností 

v jiných státech a také o zprost edkování kontaktu mezi nevládními aktéry doma a v 

zahraničí“ ĚZaharna 2010: Ř3ě. 

Tato definice ‚nové‘ ve ejné diplomacie je tak v souladu s myšlenkou, že se 

z definic ve ejné diplomacie vytrácí zmínky o vlád  a hlavní pozornost se p esouvá na 

jiné aktéry. Pokud jde o tradiční ve ejnou diplomacii, jednalo se o jakýsi dvoufázový 

proces.  V první fázi se vykonavatel ve ejné diplomacie snažil ovlivnit a naklonit si 

zahraniční ve ejnost, která pak v následující fázi m la, v ideálním p ípad , vyvinout tlak 

na vlastní politickou reprezentaci s cílem ovlivnit její politická stanoviska. Ve ejná 

diplomacie tak cílila na nep ímé ovlivn ní zahraniční politické reprezentace (Gilboa 

200Ř: 57ě. Tento p ístup se ovšem v rámci nového modelu ve ejné diplomacie vytrácí a 

jeho místo zaujímá spíše snaha budovat dlouhodobé vztahy a partnerství se samotnou 

zahraniční ve ejností ĚHenrikson 2006: ř, Cull 200řb: 13ě. ů byla to práv  tato 

ve ejnost, která začala v d sledku globalizace a demokratizace p ístupu k informacím 

hrát významnou roli v mezinárodních vztazích. Ve ejnost, která v této oblasti hrála 
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tradičn  spíše pasivní roli, se tudíž stala asertivním účastníkem mezinárodního 

politického d ní ĚProedrou – Frangonikolopoulos 2012: 730-733). 

Jedním z d ležitých aspekt  ve ejné diplomacie se tak stala myšlenka 

partnerství, jehož navázání se rázem stalo podmínkou efektivní ve ejné diplomacie. 

Součástí navázání dlouhodobého partnerství je udržování pravidelného dialogu, který je 

jedním z nejvíc charakteristických rys  ‚nové‘ ve ejné diplomacie. Tato obousm rná 

komunikace je tak v současnosti absolutní samoz ejmostí a to hlavn  díky rozmachu 

moderních komunikačních technologií a sociálních sítí (Henrikson 2006: 5-6, Neag 

2014: 160, Snow 2009: 8). V dnešní dob  se již celá ada politik  a ministr  účastní 

tohoto dialogu a to prost ednictvím svých blog  nebo sociálních sítí, které jim umožňují 

p ímou komunikaci s ve ejností. Požadavek skutečného dialogu a odezvy od oficiálních 

reprezentant  státu je v současné dob  naprostou samoz ejmostí ĚMelissen 2011: 1, 

Snow 2009: 8). 

Pokud se zam íme na konkrétní aktéry, kte í se t chto ve ejn -diplomatických 

aktivit účastní, tak zjistíme, že došlo k výraznému navýšení jejich počtu. Do ve ejn -

diplomatické praxe nov  vstupují zástupci nevládních organizací, korporace, akademici, 

univerzity, noviná i, sportovní kluby, politické strany, občanské skupiny, významní 

jednotlivci a ada dalších. ůčkoliv jsou oficiální zástupci státu stále p ítomni, jejich role 

je často spíše koordinační a podp rná ĚRiordan 2004: 12-13, Rugh 2009: 12). Jednou 

z nejzásadn jších zm n v rámci ve ejné diplomacie je tedy částečné upoušt ní od 

modelu stát – zahraniční ve ejnost a p íklon ke komunikaci probíhající mezi zástupci 

ve ejnosti na obou stranách, zatímco oficiální zástupci hrají pouze roli mediátora. Toto 

rozši ování spektra zúčastn ných aktér  klade daleko v tší d raz na koordinaci p ístup  

t chto jednotlivých aktér , kte í vstupují do ‚arény‘ ve ejné diplomacie a proto není 

možné opomíjet práv  onu koordinační roli státu, který tak zaručí, že jednotliví akté i 

svými kampan mi nepoškodí jeho zájmy a nepoškodí jeho Soft Power (Cull 2009b: 13, 

Rugh 2009: 14). 

P estože je již zmiňovaný dialog mezi t mito aktéry účastnícími se ve ejné 

diplomacie pevnou součástí jejího nov  definovaného modelu, neznamená to ješt , že 

by došlo k absolutnímu opušt ní aktivit založených na jednosm rné komunikaci. Cowan 

a Arsenault (2008: 11) v této souvislosti hovo í o t ech konkrétních vrstvách, kterými 

disponuje ‚nová‘ ve ejná diplomacie. T mito vrstvami jsou monolog, dialog a 
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spolupráce. Všechny tyto složky jsou nedílnou součásti ve ejn  diplomatické strategie a 

vzájemn  se doplňují. 

Co se týče monologu, tak i p esto, že by m l být doplňován aktivním dialogem, 

si stále zachovává d ležité postavení v praxi ve ejné diplomacie. Nem li bychom o n m 

tedy uvažovat jako o kompletním protikladu dialogu, který jím bude nahrazen. Pokud 

chce aktér objasnit svá stanoviska, z ejm  nenajde lepšího prost edku nežli 

monologického sd lení. To na sebe m že vzít podobu projevu, editorialu, prohlášení, 

tiskové zprávy či kulturních projekt . Je to navíc také monolog, který se m že stát 

základním stavebním kamenem úsp šného dialogu ĚCowan - Arsenault 2008: 13).  

2.4 Veřejná diplomacie a související koncepty 

Poté, co jsme si p edstavili samotnou ve ejnou diplomacii a máme ucelenou 

p edstavu o tom, co tento termín znamená, musíme také adresovat spojení ve ejné 

diplomacie a souvisejících koncept , se kterými se v určitých p ípadech srovnávána a 

n kdy také myln  zam ňována. 

2.4.1 Tradiční diplomacie 

Jako první se v této sekci zam íme na to, jaký je vztah ve ejné diplomacie 

k diplomacii tradiční a jaká je mezi nimi spojitost. Pokud nás bude zajímat rozlišení 

t chto dvou koncept , stačí, když se podíváme na cílovou skupinu aktivit spadajících do 

t chto dvou kategorií. Zatímco v p ípad  tradiční diplomacie jsou iniciativy sm ovány 

v či oficiální reprezentaci daného státu, či jiného mezinárodního aktéra, v p ípad  

ve ejné diplomacie se pozornost upírá na zahraniční společnost, neoficiální skupiny, 

organizace a jednotlivce (Melissen 2005: 5). 

Jelikož jsme již n kolikrát zmiňovali rostoucí význam ve ejné diplomacie, bylo 

by snadné si myslet, že k tomu dochází na úkor diplomacie tradiční. To ovšem není 

pravda a je dosti nepravd podobné, že by m lo dojít k absolutnímu nahrazení 

tradiční/tajné diplomacie, která je stále v mnoha ohledech nenahraditelná. Využívání 

tohoto nového nástroje - ve ejné diplomacie - je pouze reakcí na zm ny, které se 

objevují v rámci vyvíjejícího se prost edí diplomatické praxe ĚMelissen 2005: 5, Neag 

2014: 162ě. Ve ejná diplomacie se tak nestává novým diplomatickým paradigmatem a 
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dalo by se íci, že plní jakousi podp rnou funkci. V tomto smyslu je ve ejná diplomacie 

„ve ejnou tvá í“ tradiční diplomacie, která jí poskytuje podporu díky svému zam ení 

na nestátní/soukromý sektor (Melissen 2005: 5, Leonard – Stead – Smewing 2002: 12).  

Melissen Ě2011: 2ě navíc dodává, že krom  této podp rné funkce je ve ejná diplomacie 

také jakýmsi projevem demokratizace diplomacie jako takové. 

2.4.2 Propaganda 

Jak již bylo zmín no v p edchozím textu, ve ejná diplomacie je i pro n které 

dnešní pozorovatele Ěa kritikyě pouhým eufemismem propagandy. N kte í ve ejnou 

diplomacii také vnímají jako jakési další vývojové stádium či odnož propagandy, která 

sdílí s tradiční propagandou společné historické ko eny a hlavní charakteristické rysy. ů 

je pravdou, že pokud vnímáme propagandu zcela v neutrálním slova smyslu, tedy bez 

jakýchkoli hodnotových soud , pak je skutečn  možné vid t mezi t mito dv ma 

koncepty podobnost, jelikož oba tyto koncepty charakterizují nástroje v rukou vlád (a 

dalších aktér ě užívané k informování a ovlivňování zahraniční ve ejnosti. Na druhou 

stranu je však propaganda sama o sob  konceptem s daleko delší tradicí, než je tomu 

v p ípad  ve ejné diplomacie a navíc má díky své spojitosti s klamem a manipulací 

značn  negativní konotace. Ve ejná diplomacie je tak z dlouhodobého hlediska 

účinn jší také díky transparentnosti a d v ryhodnosti, což jsou kritéria, kterými 

propaganda nedisponuje (Melissen 2005: 16-17, Cull 2009b: 23, Leonard – Stead – 

Smewing 2002: 8, Zaharna 2010: 78). 

Problém související se vztahem ve ejné diplomacie a propagandy také nastává 

ve chvíli, kdy je ve ejná diplomacie v praxi „degradována“ na pouhou propagandu. Je 

totiž možné, že se ve ejná diplomacie m že snadno stát propagandou, a to pokud je 

využita k amorálním účel m. V takovém p ípad  m žeme hovo it o jasném selhání 

ve ejné diplomacie, které m že vést až k oslabení Soft Power aktéra, který ji inicioval 

(Neag 2014: 165, Cull 2009b: 23). 

2.4.3 Nation Branding 

Další koncept, jehož souvislost s ve ejnou diplomacií m žeme nalézt je nation 

branding. Tento koncept, který v doslovném p ekladu znamená vytvá ení národní 
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značky, se od ve ejné diplomacie liší p evážn  ší kou svých cíl . Na rozdíl od ve ejné 

diplomacie, jsou cíle nation brandingu daleko širší a ambiciózn jší. Jeho praxe pak 

znamená využívání všech možných zdroj  za účelem podpory a prezentace národní 

image (Melissen 2005: 19-21). 

2.5 Veřejná diplomacie a její postavení v rámci zahraniční 
politiky 

Jak už bylo naznačeno v p edchozí části, ve ejnou diplomacii lze chápat jako 

jeden z nástroj  zahraniční politiky, který je využíván k dosažení zahraničn -

politických cíl  aktéra. Prost ednictvím ve ejné diplomacie a komunikací se zahraniční 

ve ejností, která je její nedílnou součástí, si aktér p ipravuje vhodné prost edí pro 

naplňování svých cíl . Pokud se podíváme na to, čeho m že aktér v rámci takovéto 

strategie dosáhnout, je možno, podle p ístupu Marka Leonarda ĚLeonard – Stead – 

Smewing 2002: 9-10ě identifikovat n kolik dopad  či cíl  ve ejné diplomacie. Do této 

kategorie autor adí: 

• Zvýšení pov domí zahraniční ve ejnosti o naší zemi a zvrácení 

negativního ve ejného mín ní. 

• Vytvo ení pozitivního mín ní mezi zahraniční ve ejností a to nejen o naší 

zemi, ale také o možnosti společného p ístupu p i ešení současných 

globálních otázek. 

• Dosažení aktivní spolupráce se zahraniční ve ejností a pravidelného 

kontaktu s ní. 

• Ovlivn ní ve ejnosti a významných jednotlivc  ve prosp ch budoucích 

investic ze strany zahraničních společností a upevn ní vlastní pozice 

coby partnera pro zahraniční business i politickou reprezentaci. 

Podíváme-li se však na samotné postavení, jaké ve ejná diplomacie v rámci 

zahraniční politiky zaujímá a jaká pozornost je jí v nována, tak zjistíme, že hlavn  

v p ípadech užívání tradiční ve ejné diplomacie je význam ve ejného mín ní 

podceňován a je jakýmsi „nutným zlem v rámci zahraniční politiky“. Což má 

samoz ejm  také dopad na význam ve ejn -diplomatických iniciativ a jejich postavení 

v rámci zahraniční politiky ĚSnow 200ř: 7ě.  Jak jsme si však ukázali v sekci v nované 
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‚nové‘ ve ejné diplomacii, tak v současné dob  je význam ve ejného mín ní na 

vzestupu, což se projevuje také na jeho vlivu na konkrétní zahraničn -politické 

rozhodnutí.    

Nicholas J. Cull (2009b: 28) je jedním z autor , který význam ve ejné 

diplomacie pro zahraniční politiku nepodceňuje. Podle jeho názoru m že ve ejná 

diplomacie, pokud je správn  provád ná, výrazn  p isp t k úsp chu zahraniční politiky. 

Podobný p ístup zastává také Shaun Riordan Ě2004: Řě, který v í, že ve ejná 

diplomacie by m la být v centru p i zahraničn -politickém rozhodování. D vod vidí 

hlavn  v intenzit  nových globálních výzev, jež státy nemohou ešit samy a musí 

angažovat i adu dalších aktér , z nichž celá ada pochází práv  ze soukromého sektoru. 

Mezi tyto problémy adíme nap íklad otázky životního prost edí, zdroj  a energie, 

epidemie, finanční krize, problematiku migrace, organizovaný zločin a také terorismus. 

Riordan Ě2004: Řě následn  zachází ve svém p esv dčení ješt  dál a v í, že „diplomacií 

21. století bude práv  ve ejná diplomacie.“  

Podíváme-li se na p ístup zástupc  Evropské unie, na to jakému postavení se t ší 

ve ejná diplomacie, pokud jde o její zahraniční politiku, tak se m žeme nap íklad 

podívat na proslov bývalé více-prezidentky Evropské komise Margot Wallström, který 

byl uskutečn n u p íležitosti jejího setkání se studenty Georgtownské univerzity ve 

Washingtonu v íjnu 200Ř. Vzhledem k místu konání pak tento projev nese značnou 

váhu pro tuto práci a dává nám možnost p edpokládat, jakým sm rem se ubíralo 

uvažování EU o ve ejné diplomacii. Sv j proslov k americkým student m uvedla M. 

Wallström t mito slovy: „My Evropané v íme, že ve ejná diplomacie hraje speciální 

roli ve vn jších vztazích Evropské unie“ ĚWallström 200Řě. 
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3. Bilaterální vztahy mezi USA a Evropskou unií 

Jelikož se významná část této diplomové práce zam uje na aplikaci ve ejné 

diplomacie Evropské unie ve Spojených státech, je nutné si p edstavit obecné 

charakteristiky prost edí, ve kterém interakce prost ednictvím ve ejn -diplomatických 

aktivit probíhá.  V poslední kapitole v nované teoretické části práce se proto zam íme 

na hlavní aspekty transatlantického partnerství. Nebudeme se zabývat vztahy 

jednotlivých zemí Evropy s partnery na druhé stran  ůtlantiku, ale naše pozornost se 

bude p evážn  upírat na vztahy mezi Evropskou unií a USů. Toto téma se v současné 

dob  zdá velmi aktuální, jelikož si díky zvolení nové americké administrativy nejsme 

zcela jisti, jakým sm rem se tyto vztahy budou ubírat. ů proto, si krom  historie 

transatlantické aliance také p edstavíme současnou diskuzi o budoucnosti t chto 

vztah .  

3.1 Společné hodnoty, nebo jen uměle udržovaná iluze? 

V tšina text  v nujících se tématu vzájemné spolupráce mezi Evropou a 

Spojenými státy uvádí toto téma zmínkou o jednotících faktorech, které usnadňují 

pr b h této spolupráce. T mito jednotícími prvky jsou společné hodnoty a ideály, které 

stojí v samém st edu dlouhotrvajících transatlantických vztah  a které spojují zem  tzv. 

Západu. Díváme-li se na výčet t chto hodnot, nejčast jšími p íklady jsou: liberální 

demokracie, vláda práva, mezinárodní spolupráce, volný trh, základní svobody a lidská 

práva. Tyto jednotící prvky jsou v rámci zkoumaného partnerství pravideln  

zd razňovány a jsou jakýmsi stavebním kamenem, který z mnoha úhl  pohledu drží 

partnerství pohromad . V ideálním a vzorovém p ípad  by tak m ly tyto hodnoty 

p evážit jakékoli politické neshody a rozep e. Realita je ovšem trochu jiná ĚKopstein - 

Steinmo 2008: 1, Davis Cross 2014: 16). 

ůčkoliv je toto partnerství do značné míry založeno na uznávání společných 

osvíceneckých hodnot, v celé ad  p ípad  se jejich interpretace liší, a to do značné 

míry. Jako p ípad nám m že sloužit p ístup Evropy a USů k užití síly, ke kterému má 

v tomto vztahu kladn jší vztah USů. D ležitou roli v tomto p ístupu k síle a 

vojenských prost edk m hraje samotný pohled na sv t. Zatímco Evropané zaujímají 

více komplexní p ístup, ůmeričané d lí sv t na dobro a zlo, na spojence a nep átele. ů 
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to se nutn  odráží v prost edcích, které v rámci takového prost edí využívají ĚKagan 

2002: 4ě. Další rozdílné interpretace nacházíme i u tak významné hodnoty, jakou je 

svoboda. V rámci amerického p ístupu ke svobod  je kladen d raz na ochranu 

jednotlivce p ed kontrolou ze strany vlády a také zahraniční agresí. Na druhou stranu, 

Evropané pocit svobody asociují se zabezpečením distribuce ve ejných statk  

prost ednictvím státních struktur. Toto se promítá i na vládní úrovni, a zatímco ve 

Spojených státech je velká část rozpočtu bez jakýchkoli pochyb v nována na obranu, 

tak ve v tšin  evropských zemí je stejnou samoz ejmostí v nování pozornosti a 

finančních prost edk  na r zné sociální programy. P etrvávající neshody se dotýkají i 

ady dalších symbolických témat, mezi které pat í nap íklad otázka trestu smrti, 

fungování Mezinárodního trestního soudu a také problematika zm ny klimatu 

(Jarausch 2015, Cohen - Tanugo 2008: 220).  

Velmi skepticky se k myšlence společných hodnot staví Robert Kagan. Je to 

práv  on, kdo doporučuje „abychom p estali p edstírat, že Evropané a ůmeričané sdílí 

společný pohled na sv t.“ Pro Kagana jsou ůmeričané z Marsu a Evropané s Venuše a 

zastávají odlišné p ístupy i v tak základních oblastech, jakými jsou stanovování 

národních zájm , identifikace hrozeb, či implementace zahraniční a obranné politiky 

(Kagan 2002: 3-4). 

Na tuto absolutn  fundamentální odlišnost odkazují také Scheipers a Sicurelli 

Ě2007ě, kte í upozorňují na zp sob, jakým dochází k formování samotné identity EU a 

USA. Zajímavým poznatkem, který je v rámci jejich práce p edstaven, je fakt, že 

Evropská unie formuluje svou vlastní identitu vždy v protikladu k n jakému jinému 

aktérovi – a tímto aktérem jsou velmi často práv  Spojené státy americké ĚScheipers – 

Sicurelli 2007: 437, 447ě. Konkrétní p íklade takovéhoto vymezování se, je možné 

nalézt v období formování Mezinárodního trestního soudu a uzavírání Kjótského 

protokolu o zm nách klimatu.   V obou p ípadech se USů a EU ocitly na opačných 

stranách mezinárodní arény a následovaly odlišné zájmy. Evropská unie se v obou 

p ípadech stav la do pozice obránce mezinárodního práva, na rozdíl od USů, které 

z pohledu Unie podkopávaly legitimitu mezinárodního práva a následovaly pouze své 

vlastní zájmy. Tento p ístup je však značn  subjektivním pohledem Evropy. Faktem 

však z stává, že i když oba akté i prezentují podobné cíle a zájmy, často si volí odlišné 

zp soby jejich napln ní a implementace ĚScheipers – Sicurelli 2007: 441-449).  
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Realita je ovšem taková, že jak Spojené státy, tak Evropská unie jsou mocnosti 

s globálním dosahem a d sledky jejich vzájemné spolupráce se projevují také mimo 

jejich vlastní hranice. Na obou stranách Atlantiku – jak v Bruselu, tak ve Washingtonu 

– dlouhou dobu panovala společná p edstava o tom, že oba tito akté i disponují 

zodpov dností za poskytnutí vzorového vedení v rámci mezinárodního systému 

(European Commission 2006: 4). K tomuto tématu se vyjad uje také Jarausch (2015), 

který zd razňuje význam společného stanoviska USů a EU v oblasti globálního 

oteplování a zm n klimatu. Pouze společnou silou totiž mohou p esv dčit státy jako 

Čína a Indie, aby se zapojily do snahy zastavit zhoršování životního prost edí. V tomto 

ohledu tak USů a EU společn  disponují značnou mírou Soft Power a mohou tak 

ovlivnit chování a p ístup ostatních stát  k významným globálním problém m 

současného sv ta.  

3.2 Milníky ve vývoji transatlantických vztahů  

P edtím než se budeme v novat samotnému charakteru vztah  mezi Spojenými 

státy a Evropskou unii, musíme se podívat na ko eny tohoto partnerství a p íčiny vzniku 

současné podoby spolupráce. V následující podkapitole si tak stručn  p edstavíme 

hlavní milníky, které formovaly transatlantickou alianci od konce druhé sv tové války 

až do současnosti. 

Význam tohoto partnerství lze dnes již t žko pop ít, a jak zd razňuje Mai’a K. 

Davis Cross Ě2014: 16ě je toto partnerství „často popisováno jako nejd ležit jší a 

nejtrvalejší aliance v celém mezinárodním systému.“ 

3.2.1 Studenoválečné období a význam Atlantické aliance 

Prvním obdobím našeho zájmu bude období po skončení druhé sv tové války, 

které je spojeno s poválečnou obnovou Evropy, ve které hrály Spojené státy hlavní roli. 

Cohen a Tanugi (2008: 217) označují toto období za tzv. „zlatou éru“ partnerství mezi 

Evropou a Spojenými státy. Tato doba je p evážn  spojena s faktickou závislostí 

Evropy na ekonomické pomoci poskytované americkými partnery. Spory, které se 

objevovaly v této dob , jako nap íklad francouzsko-americké rozpory o NATO, byly 

proto potlačeny do pozadí a staly se čist  symbolickou záležitostí.  
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Partnerský vztah v tomto období, tedy v 40. a 50. letech, v žádném p ípad  

nem žeme popisovat jako vztah rovnocenných partner . Desetiletí po konci války tak 

byla charakterizována americkou dominancí v rámci transatlantických vztah , jelikož 

to byly práv  Spojené státy americké, které financovaly velkou část náklad  spojených 

s chodem Aliance (Ilgen 2006: 12). 

Další d ležitou etapou, která formovala podobu současného partnerství mezi 

aktéry na obou stranách ůtlantiku, bylo studenoválečné období. Tém  čty i desetiletí 

trvající konfrontace mezi Východem a Západem tak učinila z Evropy jednu 

z primárních oblastí zájm  Spojených stát  ĚCohen - Tanugi 200Ř: 211ě. B hem tohoto 

období stála v centru transatlantických vztah  tzv. ůtlantická aliance. ůliance 

následovala primárn  dva cíle, a to vyvažovaní/zadržování vlivu sílícího Sov tského 

svazu a již zmiňovanou obnovu poválečné Evropy podle liberáln -demokratického 

modelu. ůlienace m la dv  hlavní dimenze – vojenskou a ekonomickou7 – a hlavní 

nástroje sloužící k dosažení primárních cíl  byla vojenská aliance a liberální m nový 

systém (Ilgen 2006: 10-11). 

ůčkoliv nem že být pochyb o relevanci pouta mezi Spojenými státy a státy 

západní Evropy, je nutné brát na v domí, že p ístup jednotlivých stát  Evropy nebyl 

v otázkách transatlantického partnerství jednotný, a ne všechny státy se k n mu stav ly 

zcela optimisticky. V rámci západní Evropy té doby m žeme identifikovat t i základní 

p ístupy, které charakterizují postoje stát  ke vztah m se Spojenými státy. Prvním 

z nich je p ístup reflektující pozici Velké Británie. Tento p ístup je charakterizován 

speciálními vztahy v rámci zahraniční a obranné politiky USA a VB, které byly pro 

Velkou Británii v té dob  významn jší než její členství v Evropském společenství 

(Cohen - Tanugi 2008: 211-212). 

Druhý p ístup je spjat s francouzskou či degaullistickou pozicí, která také 

zahrnovala pozitivní vztah k atlantickému partnerství, ovšem národní nezávislost stále 

z stávala primárním principem a jakýmsi základním kamenem francouzské zahraniční 

politiky a identity zem  ĚCohen-Tanugi 2008: 212). 

Státy spadající do t etí kategorie nazýváme tzv. „pasivními atlantisty“. Do této 

kategorie spadali ti členové Evropského společenství, kte í nedisponovali v tšími 

                                                 
7 Sem si jist  každý z nás lehce za adí iniciativy, kterými bylo NůTO a Marshall v plán. 
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diplomatickými ambicemi globálního charakteru, a kte í v podstat  sv ili svou národní 

bezpečnost do rukou NůTO a tím pádem Spojených stát , které m ly vojenskou i 

politickou p esilu v rámci tohoto bezpečnostního uskupení ĚCohen - Tanugi 2008: 212). 

Toto rozd lení evropské společnosti v otázkách spojenectví a t sné spolupráce 

se Spojenými státy se promítlo také do diskuzí o budoucnosti NATO a 

transatlantických vztah  jako takových, které se začaly objevovat s koncem 

studenoválečného soupe ení. I tradiční „atlantisté“ z ad evropských stát  jako 

nap íklad Dánsko, Nizozemsko, či Portugalsko, začali považovat NůTO a samotnou 

alianci jako takovou za více mén  irelevantní. Na druhou stranu vzr stala podpora 

myšlenky budování vlastních obranných kapacit Evropy, které by mohly potenciáln  

nahradit stávající struktury. Zm na p ístupu ke společnému partnerství se však objevila 

i ve Spojených státech. Konec Studené války totiž znamenal odstran ní hrozby, která 

spojovala Evropu a USů a Spojené státy mohly p esunout sv j zájem i do jiných 

region  ĚCohen - Tanugi 2008:213, 217). 

3.2.2 Formování vztahů v průběhu 21. století 

Vztahy mezi aktéry na obou stranách ůtlantiku na počátku 21. století byly 

poznamenány událostmi z 11. zá í a vlnou soucitu, která se po útocích obrátila na 

Spojené státy. Tyto útoky nebyly společenstvím stát  Ěhlavn  t ch západníchě vnímány 

pouze coby útok proti jednomu státu, ale naopak jako atak v či společným hodnotám a 

ideál m, které spolu s USů sdílí ada dalších stát  ĚKopstein - Steinmo 2008: 2). 

Toto období soucitu však netrvalo dlouho a poté, co Spojené státy zvolily 

unilaterální p ístup a došlo k zahájení války v Iráku (2003), se sentiment v ad  

evropských stát  začal m nit a sv t byl konfrontován se ší ící se vlnou anti-

amerikanismu a skepse (Kopstein – Steinmo 2008: 2). 

Spojené státy byly v této dob  spojovány p evážn  s Hard Power a p ijímáním 

unilaterálních rozhodnutí. Na druhou stranu, Unie se více spoléhala na zdroje své Soft 

Power, multilateralismus a diplomacii jako takovou, spíše než na využití síly ĚIlgen 

2006: 18, Drezner 2008: 193-194). Tento rostoucí antagonismus zachytil Robert 

Kagan, který prohlásil, že „pokud jde o hlavní strategické a mezinárodní otázky 

současnosti, ůmeričané jsou z Marsu a Evropané z Venuše“ (Drezner 2008: 192).  
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Faktem však z stává, že i p es sporné otázky v rámci vzájemných vztah , 

vzájemná provázanost ekonomik na obou stranách Atlantiku a pouto v oblasti obchodu 

stále z stává siln jší než kdykoliv p edtím ĚCohen - Tanugi 2008: 219).  

Jarausch Ě2015ě však upozorňuje, že ačkoliv se navenek zdá vše v po ádku, 

realitou je rostoucí podrážd nost na obou stranách. Odposlechy čelních p edstavitel  

členských stát  Unie ze strany Spojených stát  t mto obavám o p átelské vztahy nijak 

nep idaly a euroskeptismus či antiamerikanismus nejsou již žádnou raritou.   

3.3 Hlavní charakteristiky vztahů Evropské unie a Spojených 
států amerických 

Pokud se vrátíme k aktivní angažovanosti Spojených stát  na území západní 

Evropy po druhé sv tové válce, m žeme se na Spojené státy dívat jako na stabilizující 

prvek v západní Evrop , díky kterému mohly evropské státy realizovat projekty 

evropského integračního procesu ĚFederal Foreign Office 2017). 

Samotná diplomatická spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unií sahá 

až do padesátých let minulého století. Spojené státy již v roce 1953 navázaly oficiální 

diplomatické styky s p edch dcem dnešní Evropské unie – Evropským společenstvím 

uhlí a oceli. O n kolik let pozd ji, konkrétn  roku 1ř61, pak byla v Bruselu založena 

první mise Spojených stát  amerických p i Evropském společenství ĚEuropean 

Commission 2006: 3, U.S. Mission to the European Union 2001, EUintheUS 2013b). 

K oficiální formalizaci jednání mezi t mito dv ma aktéry však došlo až na 

počátku ř0. let. Roku 1řř0 byla p ijata tzv. Transatlantická deklarace, která položila 

základy pravideln  probíhajícím konzultacím a summit m, jichž se účastní hlavní 

p edstavitelé EU a Spojených stát  amerických ĚU.S. Mission to the European Union 

2001, Federal Foreign Office 2017). K dalšímu posunutí spolupráce a stanovení jejích 

širších cíl  pak došlo v roce 1řř5. Na tehdejším summitu v Madridu byla p edstavena 

tzv. „Nová Transatlantická ůgenda“, ve které byly definovány čty i základní oblasti 

spolupráce: podpora míru a stability, demokracie a rozvoje ve sv t , reakce na globální 

výzvy, p ispívání k rozši ování sv tového trhu a užších ekonomických vztah ,  a také 

budování pomyslných „most “ p es ůtlantik ĚEuropean Commission 2016: 3, U.S. 

Mission to the European Union 2001).  
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Zatím poslední summit tohoto druhu se konal v b eznu 2014. Hlavní 

p edstavitelé Unie Ěstálý p edseda Evropské rady Herman Van Rompuy a p edseda 

Evropské komise José Manuel Barrosoě a tehdejší americký prezident Barack Obama se 

sešli za účelem projednat hlavní témata současného partnerství. Na po adu dne byla 

nap íklad obecná témata jako samotné partnerství mezi USů a EU a mezinárodní 

zahraniční politika, ale také konkrétní témata jako nap íklad ešení ukrajinské krize, 

jednání s Íránem o jaderném programu, humanitární krize v Sýrii a St edoafrické 

republice, snižování závislosti na ruském plynu, klimatické zm ny a související p ijetí 

globálního protokolu s termínem do roku 2015. Jedním z klíčových témat bylo také tzv. 

Transatlantická obchodní a investiční partnerství ĚTransatlantic Trade and Investment 

Partnershipě, jinak ečeno komplexní investiční a obchodní dohoda, která si kladla za 

cíl „odstranit v celé ad  hospodá ských odv tví p ekážky obchodu, aby se tak mohl 

usnadnit nákup a prodej zboží a služeb mezi EU a USů“ ĚEvropská rada 2014ě. 

Pokud se podíváme na prioritní oblasti vzájemných vztah  t chto partnerských 

subjekt  ĚUSů a EUě, m žeme jich identifikovat hned n kolik. Jednou z t chto 

dominantních dimenzí je ta ekonomická. Spojené státy a Evropskou unii spojují pevné 

obchodní vazby a navzájem si jsou nev tšími obchodními partnery a také hlavními 

zahraničními investory ĚDavis Cross 2014: 16, Cohen - Tanugi 2008: 219). Spojené 

státy a Evropská unie pat í mezi nejv tší ekonomiky sv ta a společn  tvo í p es 

polovinu sv tového hrubého domácího produktu a pokrývají asi t etinu sv tového 

obchodu. Toto partnerské uskupení, které zahrnuje asi 10% sv tové populace, tak lze 

snadno považovat za jakýsi „hnací motor“ sv tové ekonomiky ĚWhite House 2010, 

Federal Foreign Office 2017). 

Druhou významnou oblastí spolupráce je bezpečnost. Evropská unie a USů 

spolupracují tém  ve všech oblastech bezpečnostní politiky, ať už se jedná o otázky 

vnit ní bezpečnosti Ěpat í sem problematika terorismu, organizovaného zločinu a také 

pašováníě či bezpečnosti vn jší Ěsem adíme otázky míru, stability, rozvoje a vn jší 

obrany) (Davis Cross 2014: 16). 
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3.4 Diskuze o současném směřování transatlantického 
partnerství 

V posledních n kolika m sících jsou vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou 

unií poznamenány nástupem nové americké administrativy v čele s prezidentem 

Donaldem Trumpem. N kte í pozorovatelé se tak v souvislosti s vnitropolitickými 

zm nami v USA obávají postupného odcizování Spojených stát  a Evropské unie. Tyto 

obavy se objevily ješt  p ed samotnou prezidentskou volbou a to díky negativním 

výrok m tehdy ješt  prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na stranu Evropské 

unie. Trump se nijak netajil svou podporou Brexitu a jeho zájem o to, které státy se 

chopí podobné p íležitosti, nenechal chladnými sv tová média ani unijní p edstavitele 

v Bruselu (Jarausch 2015, Rampton - Macdonald 2017). 

Po více jak padesátileté podpo e evropského integračního procesu ze strany 

Spojených stát  se tak objevují obavy z ochladnutí vzájemných sympatií a celkov  

nejisté budoucnosti. Washington prozatím postupuje značn  nekoherentn , co se týče 

svého p ístupu k prozatímní podob  transatlantických vztah . ůčkoliv americký 

viceprezident Mike Pence v únoru tohoto roku ujistil hlavní p edstavitele Unie, že 

evropské instituce mají plnou podporu nového amerického prezidenta, tak pouze 

n kolik dní p ed tímto setkáním v Bruselu m l jeden z tehdejších prezidentových 

poradc , Steve Bannon, sd lit p i soukromém setkání n meckému velvyslanci ve 

Washingtonu Peteru Wittigovi, že podporu nového amerického prezidenta mají 

p edevším bilaterální vztahy s jednotlivými státy Evropy než ty s Unií jako celkem 

(Harris – Kanter 2017, Sheftalovich 2017). 

Dnes již bývalý velvyslanec Spojených stát  p i Evropské unii Ěpozici opustil 

v lednu 2017ě ůnthony Gardner varoval, že „nastupující americký prezident Donald 

Trump riskuje poškození transatlantické aliance, jež sloužila zájm m Západních 

demokracií od konce druhé sv tové války“ ĚHerszenhorn 2017ě. V této souvislosti se 

vyjád il také p edseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který nového amerického 

prezidenta obvinil z ignorace a jeho zvolení považuje za rizikový faktor, který by mohl 

mít neblahý dopad na transatlantické vztahy. Stejn  jako p edseda Evropské rady 

Donald Tusk se tak obává nep edvídatelnosti nové hlavy Spojených stát  a jeho 

administrativy (Herszenhorn 2017, Williams 2016, Kanter 2017). Tusk navíc varoval 
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p ed tím, že aliance mezi EU a USů již není tak pevná a Spojené státy by se podle jeho 

vyjád ení mohly stát potenciálním zdrojem proti-evropských nálad. Ve svém vyjád ení 

šel p edseda Evropské rady ješt  dál a rétoriku nové americké administrativy za adil do 

skupiny aktuálních hrozeb (Herszenhorn - Barigazzi 2017). 

Nep edvídatelnost v oblasti budoucího postoje USů v či Evropské unii byla 

ješt  zvýšena v souvislosti s otázkou, kdo se ujme  postu amerického velvyslance p i 

Evropské unii, který prozatím z stává neosazen. Kandidát, který by se m l této 

prozatímn  uvoln né pozice ujmout je podle dosavadních p edpoklad  Ted Malloch. Už 

samotná p edstava, že by m l být práv  tento muž nominován na tuto pozici, vzbudila 

v Bruselu značné pozdvižení a sám Malloch na tom nese část viny. Potenciální 

velvyslanec Spojených stát  p i EU se totiž nijak netají svým negativním postojem 

k Unii jako takové a neodpouští si negativní komentá e o jejích čelních p estavitelích – 

jeho častým cílem je nap íklad p edseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. 

V nedávném interview pro BBC se Malloch ve svém vztahu k Unii vyjád il následovn : 

„V minulosti jsem již zastával diplomatický post, ze kterého jsem pomáhal rozložit 

Sov tský svaz, možná je tu další unie, která pot ebuje trochu zkrotit.“ V rámci stejného 

po adu navíc zmínil také odpor prezidenta Trumpa v či supra-nacionálnímu charakteru 

samotné Unie a jejímu byrokratickému aparátu (Nardelli 2017). 

Odezva na sebe ovšem nenechala dlouho čekat a Ted Malloch má již v současné 

dob  v Bruselu adu odp rc , kte í cht jí zabránit tomu, aby v p ípad  oficiální 

nominace získal v Bruselu nutnou akreditaci. Hned n kolik stran Evropského 

parlamentu se obrátilo ve společné snaze na Evropskou komisi a Evropskou radu a 

vyzvaly je, aby tohoto potenciálního kandidáta nezvažovaly pro tuto významnou pozici. 

Je to totiž práv  Komise a Evropská rada, spolu s Evropskou službou pro vn jší činnost 

a členskými státy, kdo rozhoduje o ud lení akreditace novému velvyslanci t etího státu 

p i EU ĚBoffey 2017a, 2017bě. Jedním ze zástupc  této „opozice“ v rámci Evropského 

parlamentu je nap íklad Gianni Pittella ĚSkupina progresivní aliance socialist  a 

demokrat ě, který se vyjád il následovn : „V zájmu současných a budoucích vztah  

s americkou administrativou, siln  doporučujeme, aby prezident Trump nejmenoval 

pana Mallocha do pozice dalšího amerického velvyslance p i EU. Pokud by došlo 

k očividnému zpochybňování Evropy, myslím, že by EU v takovém p ípad , m la 

prohlásit pana Mallocha za ‚persona non grata‘“ ĚBoffey 2017bě. 
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Samoz ejm  je ješt  p íliš brzy na to, abychom mohly vynést jasný soud nad tím, 

jaký dopad bude mít nástup Donalda Trumpa na transatlantický ád a vztahy mezi Unií 

a Spojenými státy. ůle již dnes je jasné, že pokud bude prezident Trump prosazovat své 

volební sliby, mohlo by dojít k narušení transatlantických vztah , které nemá precedens 

od druhé sv tové války ĚLehne – Grabbe 2017).  

S tímto uv dom ním tedy zakončíme teoretickou část této diplomové práce a 

p esuneme se do části empirické, v jejíž části si praxi ve ejné diplomacie na konkrétním 

p ípad , a to prost ednictvím p ípadové studie v nující se aplikaci ve ejné diplomacie 

Evropské unie ve Spojených státech amerických. 
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4. Mocenské postavení Evropské unie 

Jak jsme si již naznačili v p edchozí teoretické části této diplomové práce, 

využívání ve ejné diplomacie coby nástroje zahraniční politiky napomáhá aktér m 

využívat zdroje své Soft Power pro dosažení dílčích zahraničn -politických cíl . Tuto 

empirickou část proto uvedeme zmínkou o Evropské unii a jejím postavení co se týče 

této „m kké“ dimenze moci. V následující kapitole si p edevším stručn  p edstavíme 

d vody, proč je vlastn  Evropská unie spojována s mocenskými koncepty 

p edstavenými v teoretické části a to hlavn  pokud jde o Soft Power. Tomuto tématu by 

se zcela jist  dala v novat celá publikace, pro účely této záv rečné práce si však 

vystačíme s prostým nástinem tohoto tématu, s pomocí kterého se poté p esuneme 

k hlavnímu tématu tohoto textu, tedy k ve ejné diplomacii a jejímu využívání ze strany 

Evropské unie. 

V první kapitole této práce jsme již upozornili na to, že v souvislosti s aktivitami 

Evropské unie byl p edstaven koncept moci normativní, o n mž často nalézáme zmínku 

v pracích v nujících se tématu spojení moci a Evropské unie.  Soft Power však není 

možné zcela ztotožňovat s mocí normativní, ačkoliv jsou to koncepty do značné míry 

p íbuzné8. Podobn  jako v jejím p ípad , je Evropská unie s normativní mocí spojována 

také díky hlavním ideál m, které se snaží následovat.  ů samoz ejm  také díky 

konkrétním akcím, do kterých tyto ideály vkládá a to, ať už se jedná o humanitární 

pomoc, snahu o dosažení udržitelnosti životního prost edí, multikulturalismus, podporu 

lidských práv anebo rozvoj obecn  ĚDavis Cross 2013: 1ě.  

4.1 Soft Power Evropské unie 

Aplikujeme-li konceptualizaci moci p edstavenou Josephem S. Nyem na p íklad 

Evropské unie, na první pohled budeme moci konstatovat, že Evropská unie je aktérem, 

jehož Soft Power výrazn  p evažuje Hard Power.9 Tomuto úhlu pohledu odpovídá také 

zp sob, jakým se Unie prezentuje navenek a jakou image se snaží podporovat. Evropská 

                                                 
8 Pokud jde o souvislost mezi t mito dv ma koncepty, tak nap íklad ůzpíroz Ě2015: 6ě upozorňuje na to, 

že normativní moc p isuzovanou Evropské unii lze považovat za potvrzení toho, že Unie současn  také 

disponuje dostatečnými kapacitami Soft Power. 

9 ů v odborné literatu e v nující se tomuto tématu z ejm  nenalezneme názor, který by tvrdil opak 
(Azpíroz 2015: 6). 
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unie si totiž velmi pečliv  st eží svou image a snaží se čerpat ze své historie a zároveň i 

ze svých současných úsp ch , které napomáhají utvá ení jejího pozitivního obrazu. 

K jeho budování pak využívá Unie historii integračního procesu coby jednoho 

z nejúsp šn jších poválečných mírových projekt  a současn  také své schopnosti 

vystupovat jako bojovník za prosazování princip  demokracie, lidská práva a aktivní 

poskytovatel humanitární pomoci. Utvá ení takové image jsme vystavování prakticky 

na každodenní bázi a stačí, když se podíváme na zp sob, jakým se Evropská unii staví 

k imigrační vln  a konflikt m probíhajícím nedaleko jejích vlastních hranic. Jsou to 

práv  myšlenky mírového ešení konflikt , prosazování solidarity a pomoci t m 

v nouzi, které jsou základními premisami prezentovanými oficiální reprezentací Unie a 

které jsou následn  promítány do konkrétních politických opat ení p ijímaných na 

evropské úrovni. To zda skutečná praxe opravdu odpovídá t mto ideál m, je ovšem 

nám tem daleko rozsáhlejší a do značné míry kontroverzní diskuze, do které se zde 

poušt t nebudeme. 

Také v souvislosti s adou aktuálních problém , kterým Unie čelí, se znovu 

objevuje zájem o Hard Power a nutnost vlastnictví jejích zdroj . Evropská unie 

samoz ejm  není zcela bezmocná, pokud jde o tuto formu moci a disponuje nap íklad 

jedním z jejích zdroj , kterým je ekonomická síla Ěta ovšem, jak již bylo zmín no, m že 

být také zdrojem Soft Power). Je nutno dodat, že v porovnání s onou „m kkou“ mocí je 

dosah unijní Hard Power daleko menší a Unie jen velmi z ídka p istupuje k prosazování 

jakýchkoli opat ení na mezinárodním poli prost ednictvím nátlaku a zastrašování se 

jednoznačn  vyhýbá. Je to práv  snaha využít svou vlastní p itažlivost, kterou Unie tak 

ráda aplikuje a snaží se p ilákat pozornost nečlenských stát , ať už v Evrop  nebo 

v jiných částech sv ta.  

Pokud jde o zdroje Soft Power, v teoretické části jsme do kategorie jejích 

primárních zdroj  za adili kulturu, politické hodnoty a zahraniční politiku. Sama kultura 

je v p ípad  takového aktéra, jakým je Evropská unie pon kud problematickým 

faktorem, jelikož je Unie velmi r znorodým uskupením a pyšní se mimo jiné také tím, 

že chrání a podporuje kulturní rozmanitost vyplývající z množství členských stát . 

Jakási celo-evropská kultura m že být tedy založena pouze na velmi malém množství 

jednotících prvk  a kultura sama o sob  z stává pln  v rukou členských stát . Jsou to 

práv  členské státy, které často využívají kulturní složku ve ejné diplomacie Ěkulturní 
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diplomacii) k propagaci své vlastní národní image a v zájmu dosažení vlastních 

zahraničn -politických cíl  ĚNielsen 2013:72řě.  

Jak již bylo naznačeno, Evropská unie je velmi kulturn  diverzifikované 

prost edí a mohlo by se tedy zdát, že tento zdroj Soft Power bude pro Unii jako celek 

velmi obtížné mobilizovat a pln  využít ve prosp ch navýšení svých kapacit Soft Power. 

Na druhou stranu, tato dimenze moci m že pln  prosperovat i bez silné kulturní identity 

a EU tak má možnost podporovat ji i prost ednictvím jiných faktor . Nap íklad sem 

m žeme za adit už samu schopnost Unie spojit do jednoho uskupení státy, jež mají 

z historického hlediska jen pramálo společného a vymezovaly se proti sob  coby 

nep átelé (Nielsen 2013: 729).  

Pravdou ovšem je, že v posledních n kolika letech se Evropská unie snaží 

probudit myšlenku jakési společné kultury a jednotné evropské identity, která by mohla 

sloužit jako aktivní zdroj Soft Power. Jedním z projev  této aktivní snahy o využití 

„evropské kultury“, či spíše kulturní diverzity na mezinárodní scén  je nap íklad 

vytvo ení Platformy pro kulturní diplomacii ĚCultural Diplomacy Platform), která 

vznikla na počátku roku 2016. Tuto iniciativu si pak ješt  blíže p edstavíme 

v následující části práce, v jejímž rámci si ukážeme, že kulturní diverzita nijak nebrání 

Evropské unii, aby ji pln  využívala pro vlastní propagaci a pro dosažení svých cíl  na 

mezinárodní scén . 

Pokud se podíváme na kategorii politických hodnot a základních princip  coby 

zdroj  Soft Power, tak do výčtu zdroj  celo-evropské, nebo lépe ečeno, celo-unijní Soft 

Power adíme mimo jiné také základní principy, kterými se Evropská unie ídí. 

Následování a aktivní propagace t chto princip  a ideál , které jsou ukotveny nap íklad 

v článku 10a Lisabonské smlouvy, tak m žeme označit za snahu o navýšení kapacit 

vlastní Soft Power. Mezi tyto principy adíme mimo jiné demokracii, vládu práva, 

univerzálnost lidských práv a základních svobod, respekt v či lidské d stojnosti, 

rovnost, solidaritu, respekt v či zásadám Charty OSN a mezinárodního práva obecn . K 

t mto zdroj m m žeme také p idat ješt  samotné unijní instituce a její zahraničn -

politické sm ování, do kterého se tyto hodnoty promítají a formují jeho podobu. To by 

pak m lo podle tradičního očekávání napomoci legitimizování unijního zahraničního 

vystupování (Azpíroz 2015: 6-10, Nielsen 2013: 730). 
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Už jen samotný fakt, že se další a další státy zajímají o vstup do Evropské unie, 

naznačuje značný úsp ch unijní p itažlivosti a „m kké“ moci obecn . Tento zájem o 

potenciální členství je tak možné pokládat za demonstraci kapacit unijní Soft Power, ale 

také úzce souvisí s projevem normativní moci, jelikož kandidátské zem  musí být 

ochotny za účelem vstupu do Unie demonstrovat ochotu uzp sobit své chování jak na 

mezinárodní scén , tak na té domácí (Nye 2004: 78, 2011: 85).  

Evropská unie má tedy k dispozici vlastní zdroje Soft Power a navíc disponuje, 

tedy alespoň do určité míry, schopností ovlivnit chování jiných aktér , se kterými 

spolupracuje. T chto mocenských kapacit pak i nadále využívá a v otázkách vn jších 

vztah  se to projevuje nap íklad na využívání ve ejné diplomacie, coby jednoho 

z nástroj  ovlivňujícího podobu zahraničn -politického sm ování EU jako celku. A na 

využívání tohoto nástroje zam íme naši pozornost ve zbytku této diplomové práce. 
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5. Veřejná diplomacie v kontextu Evropské unie 

Jelikož se významná část této diplomové práce zam uje na aplikaci ve ejné 

diplomacie Evropské unie, následují empirická část tohoto textu je v nována praxi 

ve ejné diplomacie a tomu, jak skutečn  vytvá ení t chto aktivit probíhá v rámci Unie. 

Jak si ukážeme v následující kapitole, ve ejná diplomacie takto unikátního aktéra, 

jakým je práv  Evropská unie, není tak snadno uchopitelná jako je tomu u jednotlivých 

stát  a navíc musí čelit problém m, které vyplývají práv  ze vztahu v či ve ejn -

diplomatickým strategiím jednotlivých členských stát .  

Ve snaze vystihnout vnímání ve ejné diplomacie je možné využít metaforu, 

kterou p edstavil Manners a  Whitemann (2013ě. Podle t chto autor  je ve ejná 

diplomacie i p es vzr stající zájem a její praxi jakousi „Popelkou“ pokud jde o globální 

spolupráce mezi Evropskou unií a jejími partnery ze t etích zemí. To souvisí s jejich 

kritikou Evropské unie, která podle jejich názoru stále podceňuje význam spolupráce 

s širokou ve ejností a opomíjí stále aktuáln jší nutnost vytvá ení vztah  s ve ejností a 

občanskou společností mimo hranice svých členských stát  ĚManners - Whitemann 

2013: 187-188). Na druhou stranu, pokud se podíváme na publikace autor  v nujících 

se ve ejné diplomacii multilaterálních organizací, jakým je nap íklad Pagovski Ě2015: 5-

6ě, dozvíme se, že v současnosti se tyto organizace více p iklán jí k využívání ve ejné 

diplomacie spolu s dalšími nástroji pro mezinárodní komunikaci a to ve snaze o 

vytvo ení a udržení dlouhotrvajících vtah  s cílovou ve ejností. Národní státy tak již 

nejsou jedinými aktéry, kte í t chto nástroj  využívají pro prosazování svých vlastních 

zájm . 

Je zajímavé, že se takto protich dné názory objevují ve více mén  stejném 

časovém období. V následujících kapitolách si tedy ukážeme, jak je na tom 

s využíváním ve ejné diplomacie Evropská unie a zda je tento zahraničn -politický 

nástroj využíván pouze na podporu konkrétních politických či ekonomických opat ení, 

nebo zda jej Unie využívá pro dosažení dlouhodob jších cíl . 
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5.1 Veřejná diplomacie, tak jak ji chápe Evropská unie 

Pom rn  zajímavým faktem pokud jde o p ístup Evropské unie k ve ejné 

diplomacii je, že po dlouhou dobu se tento konkrétní termín v oficiálních vyjád eních a 

dokumentech v bec nevyskytoval a ani akté i, kte í ve ejn -diplomatické aktivity 

provád li, je nenazývali ve ejnou diplomacií. Pagovski Ě2015: 15ě se nám pokouší tento 

ostentativní p ístup Unie vysv tlit a p edstavuje n kolik možných p íčin tohoto 

fenoménu. Prvním možným d vodem, který se za tímto zdrženlivým p ístupem Unie a 

konkrétn  Evropské komise k využívání termínu ve ejná diplomacie skrývá, je 

neadekvátní spojení ve ejné diplomacie a propagandy. S tímto názorem se sekáváme i u 

dalších autor  a jeho zastáncem je také nap íklad Lynch Ě2005: 26ě. Této asociaci jsme 

se již v novali v teoretické části práce, a jak se zdá i p es teoretické odlišení t chto dvou 

koncept , není v praxi tento rozdíl vždy patrný a pomyslná hranice mezi nimi je velmi 

tenká. Další možné vysv tlení absence tohoto termínu pramení z neochoty samotných 

členských stát  Unie podporovat p edstavu centráln  koordinované ve ejné diplomacie, 

která by mohla p isp t k supranacionálnímu charakteru Evropské unie a mohla by se 

stát jakýmsi konkurentem pro iniciativy členských stát  (Pagovski 2015: 15). 

 V d sledku této absence termínu ve ejná diplomacie z její faktické praxe se 

instituce zodpov dné za její provád ní uchylovaly k využívání termín , jakými je 

nap íklad komunikace či prosté rozši ování informací (Duke - Courtier 2011: 3). Tento 

p ístup ovšem není zcela vhodný, jelikož tyto termíny zachycují pouze dv  ze součástí 

ve ejn -diplomatické praxe, která, jak jsme si ukázali v teoretické části, obsahuje 

mnohem více faktor , než jsou tyto a pro pochopení celkové ve ejn -diplomatické 

strategie nám nepomohou.  

V současné dob  už je situace jiná a pomalu dochází k v tší integraci termínu 

ve ejná diplomacie a s tímto termínem se dnes setkáváme jak v projevech oficiálních 

reprezentant  Unie, tak v oficiálních dokumentech. Podle prohlášení dnes již bývalé 

více-prezidentky Evropské komise Margot Wallström je ve ejná diplomacie, jež byla 

dlouhou dobu tradičními diplomaty p ehlížena, významnou součástí vn jších vztah  

Unie. Wallström považuje komunikační aktivity spojené s ve ejnou diplomacií za 

nutnou součást demokracie a dle jejího názoru si Evropská unie již nevystačí pouze 

s komunikováním s klíčovými oficiálními zástupci stát , ale naopak musí vytvá et 

daleko širší komunikační sít  globálního dosahu (Wallström 2008). 
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Wallström Ě200Řě zároveň také jasn  distancovala ve ejn -diplomatické aktivity 

Unie od propagandy a pouhého nation-brandingu, což jsou p ístupy, které Unie neužívá 

z d vod  jejich neefektivnosti.  Do kategorie ve ejn -diplomatických aktivit tak podle 

ní zahrnujeme dialogy o tématech, jakými jsou nap íklad rovnost pohlaví, životní 

prost edí, energetika, globální oteplování, rozvojová pomoc, volný obchod, a také 

demokratizace a lidská práva. Všechna tato témata jsou p ímo spojena s politickými 

iniciativami EU, které pro sv j úsp ch pot ebují globální podporu, a to jak od 

oficiálních zástupc  stát , tak od jejich ve ejnosti ĚWallström 200Řě. 

Tento p ístup se skutečn  promítá také do praxe unijních vn jších vztah  a 

ve ejn -diplomatické prvky tak dnes m žeme identifikovat v celé ad  významných 

zahraničn -politických iniciativ Evropské unie, jakými jsou nap íklad Evropská politika 

sousedství, Východní partnerství či Evropsko-st edomo ské partnerství. Poslední dv  

zmiňované iniciativy pak mají tyto prvky siln jší, než je tomu v p ípad  Evropské 

politiky sousedství (Davis Cross 2015: 350-351). 

V teoretické části práce jsme si p edstavili celou adu možných definic ve ejné 

diplomacie, které jsou v praxi r znými aktéry využívány. Pokud jde o tu, se kterou 

pracuje Evropská unie, tak nám ji poskytuje Evropská komise a podle ní je ve ejná 

diplomacie „provád na za účelem ovlivn ní ve ejného mín ní a ve ejných nálad. Snaží 

se propagovat zájmy Evropské unie prost ednictvím porozum ní, informování a 

ovlivňování. Zahrnuje jasné vysv tlování unijních cíl , politik a aktivit a také 

podporování porozum ní t mto cíl m prost ednictvím dialogu s jednotlivými občany, 

skupinami, institucemi a také médii.“ S pomocí tohoto dialogu a ve ejné diplomacie 

obecn  se Unie snaží adresovat stereotypy, které p edstavují Evropskou unii coby um le 

vytvo ený konstrukt, či jako organizaci vedenou pouze t mi nejsiln jšími státy (Duke 

2013: 2, Pagovski 2015: 15). 

5.2 Praxe veřejné diplomacie EU po přijetí Lisabonské smlouvy 

D íve než se podíváme na hlavní rysy samotné unijní ve ejn -diplomatické 

praxe, musíme si p edstavit základní zm ny, které do ní vneslo p ijetí a následná 

implementace Lisabonské smlouvy. Jsou to práv  tyto zm ny, které výrazn  ovlivnily 

podobu ve ejn -diplomatických struktur v rámci Unie a její implementaci v zahraničí.  
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P ijetí výše zmiňované novelizace vneslo do této oblasti značné zm ny, které 

napomohly  pozitivnímu vývoji v oblasti ve ejné diplomacie a vn jších vztah  obecn . 

P ed-lisabonská praxe ve ejné diplomacie totiž m la značn  fragmentovaný charakter a 

byla provád na celou adou unijních institucí a subjekt , bez v tší míry koordinace. 

Primární zodpov dnost za ve ejnou diplomacii té doby nesl Sekretariát Rady Evropské 

unie a Evropská komise, jež byla zodpov dná práv  za poskytování aktuálních 

informací obyvatel m EU a zároveň také ve ejnosti mimo její vlastní hranice. Problémy 

spojené s ízením a koordinací ve ejné diplomacie v tomto období se p evážn  týkaly 

špatného horizontálního propojení institucí ve ve ejn -diplomatických otázkách, dále 

byl také aktuální problém nedostatečného finančního pokrytí a dalším nedostatkem 

spojeným s provád ním ve ejné diplomacie EU byl ten spojený s absencí koherentní 

strategie10 ve ejné diplomacie na evropské úrovni, což je problém, který p etrvává do 

dnešních dn  a velmi často je v odborné literatu e kritizován (Duke 2013: 8-9, Lynch 

2005: 30).   

Co se týče Lisabonské smlouvy, tak obecn  známým faktem je, že jedním 

z jejích cíl  bylo posílení postavení Evropské unie na mezinárodní scén , čehož bylo 

primárn  dosaženo s pomocí institucionálních zm n implementovaných v d sledku 

jejího p ijetí. V následující části práce si tedy p edstavíme zm ny relevantní pro praxi 

unijní ve ejné diplomacie a hlavní aktéry, kte í p i jejím plánování a provád ní hrají 

hlavní roli. 

5.3 Hlavní aktéři ve veřejně-diplomatické struktuře EU v post-

lisabonském období 

Po p ijetí Lisabonské smlouvy došlo v oblasti ve ejn -diplomacie k tomu, že 

Sekretariát Rady a Komise do značné míry ztratily exkluzivní postavení p i utvá ení a 

provád ní unijní ve ejné diplomacie a do t chto struktur vstoupila nov  z ízená 

Evropská služba pro vn jší činnost ĚEEAS – European External Action Service). 

Prost ednictvím z ízení tohoto orgánu m lo dojít k propojení prvk  strategické 

komunikace a ve ejné diplomacie, k p ímému zapojování hlavních zainteresovaných 

                                                 
10 Ve ejná diplomacie byla t st  p ed uzav ením Lisabonské smlouby z velké části založena na 

Komunikační strategii Evropské komise pro roky 2006-2009 – 2006-2009 Communication Strategy 

(Duke 2013: 9). 
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subjekt  a konečn  m lo také dojít k tolik pot ebné koordinaci. Krom  toho bylo také 

podstatným cílem, kterého m lo být prost ednictvím aktivit EEůS dosaženo, vytvo ení 

jednotné komunikační struktury, kterou by mohly využívat všechny unijní instituce 

angažující se v otázkách vn jších vztah  a která by tak umožnila Unii vystupovat na 

venek jednotným hlasem (Duke 2013: 10). 

Z ízení této instituce však nebylo jedinou zm nou a hlavní inovací p edstavenou 

Lisabonskou smlouvou, která se p ímo dotkla ve ejn -diplomatické praxe, bylo 

p edstavení hned t í nových institucí či post  s pravomocemi v námi zkoumané oblasti. 

První z nich bylo z ízení trvalého, a nikoli rotujícího, p edsednictví Evropské rady, 

které bylo pov eno, mimo jiné, stanovováním priorit zahraniční politiky EU. Díky 

stálému charakteru tohoto postu byla do otázek diplomatické reprezentace Unie a 

stanovování politických priorit vnesena v tší kontinuita, což se ve finále projevilo také 

v regionech implementace ve ejn -diplomatických strategických plán . Další institucí 

z ízenou Lisabonskou smlouvou byla již zmín ná Evropská služba pro vn jší činnost, 

které p edsedá Vysoká p edstavitelka pro zahraniční vztahy a bezpečnostní politiku, 

jejíž pozice byla také ustanovena na základ  lisabonské novelizace a která v rámci 

svého postu p edstavuje personální propojení mezi EEůS, Evropskou komisí a také 

Radou EU (Azpíroz 2015: 8). 

V následující části této kapitoly si otázku aktér  angažujících se v otázkách 

ve ejné diplomacie ješt  blíže p iblížíme a zam íme se p edevším na ty, kte í jsou 

zodpov dní za vytvá ení a samotnou implementaci ve ejné diplomacie. Hlavní 

pozornost je pak v nována Evropské komisi, Evropské služb  pro vn jší činnost a také 

aktivitám Delegací Evropské unie, které zodpovídají za provád ní ve ejné diplomacie 

EU ve t etích zemích a také p i mezinárodních organizacích. 

5.3.1 Evropská komise 

Jak již bylo n kolikrát zmín no, Evropská komise, spolu se Sekretariátem Rady, 

byla p ed p ijetím již tolikrát zmiňované novelizace klíčovým aktérem zodpov dným za 

ve ejnou diplomacii Evropské unie (hlavní roli v rámci komisních struktur hrálo DG 

Communication a také generální editelství spadající do dnes již neexistující „rodiny“ 

RELEX DGs). ůčkoliv o toto primární postavení Komise k prvnímu lednu 2011 p išla, 

tak stále zaujímá podstatnou roli ve ve ejn -diplomatických strukturách EU a je tedy 
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pot ebné ji v rámci této práce alespoň zmínit. Pokud se podíváme na samotnou strukturu 

Komise, tak v této oblasti hraje významnou roli hned n kolik generálních editelství 

ĚG ě.  Za zmínku stojí nap íklad G  pro komunikaci zabývající se tímto tématem již od 

roku 1958 (DG Communication), a také generální editelství pro mezinárodní spolupráci 

a rozvoj - DG DEVCO, Generální editelství pro vzd lání a kulturu - DG Education and 

Culture a také Generální editelství pro obchod - DG Trade. Význam t chto konkrétních 

generálních editelství je vyzdvihován nap íklad v Informačním a komunikačním 

manuálu pro Delegace EU z roku 2012, ve které je zd razňována kooperace t chto 

komisních útvar  a Evropské služby pro vn jší činnost ve snaze o vytvo ení jednotné 

komunikační kultury, jasných plán  a program , které jsou posléze implementovány 

v zahraničí (Pagovski 2015: 16, EEAS – DEVCO 2012: 3). 

Krom  vytvá ení konkrétních program , také hraje Komise významnou roli p i 

distribuci informací a vhodném komunikování se zahraniční ve ejností. Komise tak za 

účelem efektivního broadcastingu využívá nap íklad služeb své audiovizuální mediální 

agentury – European Commission Audiovisual Service – která zajišťuje rádiové a 

televizní vysílání ve 23 jazycích a v rámci prezentovaného obsahu se zam uje na 

aktuální otázky týkající se Evropské unie (European Commission 2005, Pagovski 2015: 

23). Komise zároveň také spravuje Euronews Channel, prost ednictvím kterého 

informuje o sv tovém d ní z pohledu pan-evropského regionu a poskytuje tak aktuální 

perspektivu Evropské unie. Tyto informace jsou pak distribuovány v sedmi sv tových 

jazycích a pronikají odhadem asi do 150 milion  domácností ve sv t  ĚPagovski 2015: 

23). 

Krom  aktivit, za které jsou zodpov dná jednotlivá generální editelství a 

zajišťování informačních kanál , je Evropská komise významným aktérem také 

z d vodu jejího vlivu na alokaci rozpočtu pro jednotlivé aktivity a z izování 

významných finančních nástroj , jejichž prost ednictvím jsou financovány, mimo jiné, 

také mnohé ve ejn -diplomatické iniciativy Evropské unie. Významným nástrojem 

tohoto typu, který vznikl z iniciativy Evropské komise je tzv. Služba pro zahraničn -

politické nástroje – Service for Foreign Policy Instruments (FPI). Tato služba fungující 

v rámci struktur Evropské komise nese zodpov dnost za provozní záležitosti a velmi 

úzce spolupracuje s Evropskou službou pro vn jší činnost a jednotlivými delegacemi 

v partnerských zemích. Ona úzká spolupráce s Evropskou službou pro vn jší činnost 
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stála již na počátku vzniku této služby, jelikož její vznik Komise iniciovala v návaznosti 

na počátek fungování EEůS. I p es myšlenky možné kolokace s EEAS, si FPI stále 

uchovává jistý stupeň nezávislosti a je od EEůS separován jak administrativn , tak 

funkčn . D vodem této separace je pak fakt, že je to práv  Evropská komise, která je 

správcem rozpočtu a nese za n j plnou zodpov dnost. P enesení tohoto finančního 

nástroje zcela pod správu EEAS by tedy nebylo vhodné a proveditelné. Pouto, které pak 

ob  instituce v rámci této služby spojuje, je post Vysoké p edstavitelky, která jak je 

známo, je zároveň více-prezidentkou Komise (European Commission 2016a, European 

Commission 2016b,  EEAS 2013: 8). 

Mezi konkrétní úkoly FPI pak adíme nap íklad provád ní rozpočtových 

opat ení pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, implementaci krizových a 

preventivních opat ení prost ednictvím Nástroje pro udržení míru a stability, provád ní 

spolupráce s industrializovanými zem mi a také implementace nástroje známého jako 

Partnership Instrument (European Commission 2016a, EEAS 2013: 8). 

Jak jsme si již naznačili, FPI vykonává svou činnost bok po boku s EEAS a 

zodpovídá za provád ní ady operací a to prost ednictvím hned n kolika nástroj . 

Jelikož se zam ujeme na aktivity spojené s ve ejnou diplomacií, blíže se zde podíváme 

na dva konkrétní nástroje, které byly spravovány pod dohledem FPI. T mito nástroji 

jsou Partnership Instrument (PI) a Instrument for Cooperation with Industrialised 

Countries (ICI). Správn  bychom ovšem m li uvád t tyto p íklady v opačném po adí, 

jelikož ICT byl jakýmsi p edch dcem PI. 

Prvním z nástroj , prost ednictvím kterého byly financovány ve ejn -

diplomatické iniciativy je Nástroj pro spolupráci s rozvinutými zem mi ĚInstrument for 

Cooperation with Industrialized Countries - ICIě. Ve ejn -diplomatické aktivity 

iniciované s pomocí tohoto nástroje si kladou za cíl „podpo it viditelnost EU jako celku, 

propagaci lepšího porozum ní akcí iniciovaných EU a také jejích pozic“ ĚManners – 

Whiteman 2013: 1ŘŘě. Toto prohlášení je ovšem velmi obecné a dalo by se íci, že platí 

pro v tšinu aktivit Unie, které m žeme za adit do kategorie ve ejné diplomacie.  

Mezi lety 2007 až 2013, kdy byl tento nástroj pln  aktivní, bylo pro jeho užití 

p id leno celkem 16Ř milion  Euro. Tato částka poté byla pr b žn  redistribuována a 

využita na konkrétní iniciativy podporující t i hlavní oblasti zam ení ICI. Sem krom  
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podpory ekonomického partnerství pat ila také podpora ve ejné diplomacie a současn  i 

explicitn  zmín ná podpora vztah  mezi jednotlivci. Pokud jde o geografické vymezení 

aktivit tohoto nástroje, tak jeho prost ednictvím Unie posilovala bilaterální vztahy se 

sedmnácti strategickými partnery – USA, Kanadou, Kuvajtem, Katarem, Saudskou 

Arábií, Bahrajnem, Ománem, Spojenými arabskými emiráty, Taiwanem, Jižní Koreou, 

Japonskem, Hongkongem, Macaem, Brunejským sultanátem, a v neposlední ad  také 

s Austrálií a Novým Zélandem (European Commission 2015e).  

Jakýmsi nástupnickým nástrojem, který p evzal pomyslnou štafetu po ICI je 

Partnership Instrument (PI). Jedná se o nástroj pro spolupráci se t etími státy vytvo ený 

v roce 2014 za účelem rozší ení pov domí o Evropské unii a její roli coby aktéra 

s globálním vlivem a to práv  prost ednictvím ve ejné diplomacie ĚEuropean 

Commission 2015d: 15). Práv  prost ednictvím tohoto finančního nástroje politické 

povahy spolupracuje Unie s partnery z nečlenských zemí v Evrop  i po celém sv t  a je 

to práv  tento nástroj, který je zodpov dný za financování jednotlivých ve ejn -

diplomatických iniciativ, jejichž podpora je jedním ze základních cíl  tohoto nástroje 

(EEAS 2016a: 30, EEAS 2017).  

Podíváme-li se na konkrétní částku, která má být distribuována s pomocí PI, tak 

celkov  v rozpočtovém období v období 2014-2020 bylo pro pot eby PI alokováno 

ř54,Ř milion  Euro, p ičemž částka sm ující na ve ejn -diplomatické aktivity byla 

vyhodnocena na 85 milion  Euro (European Commission 2016c).  

S iniciativami a programy financovanými za pomoci tohoto nástroje se ješt  

setkáme v rámci další kapitoly a ukážeme si tedy, jak jsou takto alokované prost edky 

využívány v praxi. Teď si ovšem musíme p edstavit dalšího významného aktéra, který 

svou m rou p ispívá p i plánování a koordinaci unijní ve ejné diplomacie a tímto 

aktérem je unijní ‚benjamínek‘ -  Evropská služba pro vn jší činnost. 

5.3.2 Evropská služba pro vnější činnost 

Jak již bylo zmín no na počátku této kapitoly, Evropská služba neboli EEůS 

(European External Action Service) byla uvedena do chodu v d sledku p ijetí 

Lisabonské smlouvy. Konkrétn  k jejímu vytvo ení došlo na základ  Rozhodnutí Rady 

z 26. července 2010 o založení a fungování Evropské služby pro vn jší činnost, ve 
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kterém je naznačena nutnost co nejrychlejšího uvedení tohoto orgánu do praxe (EEAS 

2010).  

Na základ  tohoto rozhodnutí se EEůS stala funkčn  autonomním orgánem EU 

zcela unikátního charakteru. Je tedy sui generis subjektem, který nepodléhá p ímé 

autorit  Rady, ani Evropské komise a jelikož není integrální součástí Evropské komise, 

nem žeme její z ízení považovat za pouhé rozší ení d íve fungujícího systému, ale spíše 

za jeho modifikaci, díky které došlo k zajišt ní souhry n kolika dimenzí externích 

vztah  Evropské unie a zajišt ní jednotného p ístupu celé Unie v či t etím stát m 

(Weiss 2012: 11, Tannous 2015: 127, Spence 2015: 49). 

Cílem a účelem Evropské služby pro vn jší činnost je zajišťovat efektivní 

provád ní zahraniční politiky Evropské unie, kterou provádí s pomocí sít  svých 

delegací. Krom  toho také zodpovídá za crisis management a mise spojené se 

Společnou bezpečnostní a obrannou politikou. EEůS je tak hlavním koordinátorem 

vn jších politik EU, a to včetn  otázek týkajících se oblastí obchodu, rozvoje, 

energetické bezpečnosti, klimatických zm n a migrace. Škála aktivit a témat, kterým se 

EEůS v nuje je tedy opravdu pestrá a samotná EEůS je sekčn  d lena dle 

geografického tak tematického principu (EEAS 2013: 3). 

Pokud bychom m li jednoslovn  popsat roli EEAS čist  z pohledu ve ejné 

diplomacie, tak by tím slovem byl koordinátor. Služba totiž hraje významnou 

koordinační roli a má na starosti management aktivit všech aktér  zapojených do 

p ípravy a implementace ve ejné diplomacie ĚDuke 2013: 13). Fakt, že je EEůS 

koordinační složkou celého unijního systému zodpov dného za vn jší vztahy Unie je 

také vid t podíváme-li se na skladbu jejích zam stnanc . Evropská služba pro vn jší 

činnost se totiž první institucí Evropské unie, která poskytuje rovné zastoupení ú edník  

pocházejících ze t í konkrétních zdroj , a to z Evropské komise, ze Sekretariátu Rady a 

v neposlední ad  jednu t etinu také tvo í dočasn  p id lení diplomaté z diplomatických 

služeb jednotlivých členských stát . Takto situované složení zam stnanc  EEůS je pro 

její fungování významné, jelikož každá skupina t chto ú edník  disponuje odlišnými 

zkušenostmi, kterými p ispívají do činnosti EEůS (Spence 2015: 50-54, Onestini 2015: 

65, Duke 2013: 29). 
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Samotnou ve ejnou diplomacii má pak v rámci vnit ní struktury EEůS na 

starosti Divize pro strategickou komunikaci (Stretegic Communication Division – 

„StratComm“) a podle webových stránek EEůS do této „ve ejné dimenze Unijní 

diplomacie“ spadají aktivity vytvá ené za účelem propagace politik a hodnot Evropské 

unie, a to jak na domácí, tak globální úrovni – v nuje se tedy domácí i externí dimenzi 

unijní ve ejné diplomacie a poskytuje podporu Vysoké p edstavitelce, a to ve všech 

v cech týkajících se ve ejné diplomacie a mediální sféry. Je to také práv  tato divize 

v rámci EEůS, která je zodpov dná za vytvá ení komunikačních strategií a vhodn  

formulované zprávy poselství, jež jsou následn  promítána navenek ĚEEAS 2016a: 12, 

EEAS 2016b).   

Mezi aktivity, za které je divize StratComm zodpov dná pat í konkrétn  

vytvá ení vztah  s médii, publikace článk  a využívání webu a sociálních sítí, p íprava 

projev , grafický design a propagace audiovizuálních materiál . D ležitou roli pak má 

tato divize také ve vztahu k samotným delegacím, jelikož jim poskytuje praktické rady 

jak postupovat p i provád ní finálních komunikačních strategií vytvo ených v Bruselu a 

distribuovaných do delegací. Krom  této externí spolupráce je StratComm také 

zodpov dná za vnit ní komunikaci v rámci EEůS a spravuje intranet a další 

komunikační kanály ĚEEůS 2016bě. 

ůčkoliv tedy sídlí Evropská služba pro vn jší činnost v samém srdci Evropské 

unie – v Bruselu, disponuje mezinárodním p esahem, který jí zajišťuje široká síť 

delegací, které ji a Unii jako celek reprezentují v zahraničí. Tyto „zastupitelské ú ady“ 

EU ovšem nejsou takovou inovací jako samotná Evropská služba pro vn jší činnost a 

svou funkci oficiální reprezentace plní již n kolik desetiletí. Zatímco v Bruselu dochází 

k formování samotných ve ejn -diplomatických strategií vytvo ených EEAS a 

Evropskou komisí, k samotné implementaci velkého množství iniciativ tak dochází 

práv  prost ednictvím této sít  delegací (Azpíroz 2015: 7-8).  
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5.3.3 Diplomatická reprezentace EU v třetích zemích a při 
mezinárodních organizacích - Delegace Evropské unie 

Pokud se na zm ny provedené v návaznosti na Lisabonskou smlouvu podíváme 

z perspektivy ve ejné diplomacie, tak m žeme za jednu z nejvýznamn jších zm n 

označit zm nu statusu sít  delegací. Ty se ze zástupc  Evropské komise ve t etích 

zemích a p i mezinárodních organizacích staly oficiálními reprezentanty celé Evropské 

unie. Unie tak v d sledku získala globální diplomatickou reprezentaci, která p esahuje 

možnosti všech jejích členských stát , jejichž zastoupení v zahraničí se nem že rovnat 

tomu unijnímu. Jsou to práv  tyto delegace, které hrají jednu z nejvýznamn jších a 

nejkomplexn jších rolí p i provád ní ve ejn -diplomatických iniciativ Evropské unie a 

také jsou hlavním místem kontaktu zástupc  Unie s ve ejností v p ijímacím stát  ĚDuke 

2013: 20, Rasmussen 2009: 13-14). 

Jak již bylo naznačeno, Delegace Evropské unie čist  vzato nezahájily svou 

činnost spolu s Evropskou službou pro vn jší činnost, které podléhají. Síť delegací, 

které jsou dnes známy jako Delegace Evropské unie, je totiž jakýmsi nástupcem 

delegací Evropské komise, které po desetiletí zastupovaly práv  tuto instituci a její 

zájmy v zemích mimo Evropské společenství a pozd ji Evropskou unii Ěůzpíroz 2015: 

7). Tento proces transformace však nebyl bezproblémový a jednotlivé delegace se de 

facto p es noc musely p izp sobit své nové roli a to i bez navýšení finanční podpory a 

bez jasn  definované instrukce či p esného návodu na to, jak v této situaci postupovat 

(Maurer 2015: 279, EEAS 2013: 1). 

Podíváme-li se blíže do historie t chto unijních „ambasád“ zjistíme, že Delegace 

Evropské komise ve t etích zemích se staly jakýmsi dalším vývojovým stádiem 

komisních informačních kancelá í, které statutu delegací dosáhly v 50. letech 20. století. 

V p ípad  prvních delegací se ovšem nepočítalo s tím, že by se m ly stát jakousi 

diplomatickou službou a smlouvy se o z ízení kancelá í pro zahraniční reprezentaci ani 

nezmiňují. Na počátku 50. let ovšem vyvstal názor, že Evropské společenství uhlí a 

oceli pot ebuje silnou identitu ve vztahu ke t etím zemím a roku 1ř54 byla oficiáln  

otev ena první delegace – byla jí práv  delegace ve Washingtonu, jejímž aktivitám se 

budeme blíže v novat v následující kapitole (Austermann 2014: 39-40).  
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Delegace pod správou Evropské komise byly primárn  zodpov dné za 

identifikaci a p ípravu vhodných program  v regionu a následnou implementaci stejn  

jako je tomu u t ch dnešních. Po jejich p esunu pod autoritu Evropské služby pro vn jší 

činnost se však tyto technické aspekty práce delegací ješt  rozší ily a p ibyly jim také 

další funkce politického charakteru ĚTannous 2015: 12řě. ůgenda delegací se podstatn  

rozší ila, a zatímco pod patronátem Komise byla na po adu dne hlavn  témata spojená 

s obchodem a rozvojovou pomocí, tak po p ijetí Lisabonské smlouvy se delegacemi 

d íve opomíjená témata dostala do pop edí a do agendy p ibyla další politická témata. 

Jak ovšem upozorňuje analýza činnosti EEůS ĚEEůS Review 2013ě, která byla 

provedena roku 2013, tak se jednotlivé delegace s touto rozší enou politickou rolí 

potýkaly s obtížemi, a to také z d vodu nedostačujících financí, které by 

korespondovaly s novou agendou (Wouters – Duquet 2011: 8, EEAS 2013: 10). 

Jednou zajímavostí, která také prokazuje provázanost celého systému, je fakt, že 

ačkoliv jsou delegace pod správou EEůS, tak ani samotná Komise není ve vztahu k nim 

zcela bezmocná. P estože tedy není onou „mate skou“ institucí zast ešující aktivity 

jednotlivých delegací, stále si uchovává jistou míru vlivu na jejich p sobení a to hlavn  

díky tomu, že podstatná část zam stnanc  delegací pochází práv  z komisních struktur. 

Navíc je to práv  Komise, která spolu s Vysokou p edstavitelkou disponuje právem 

vytvá ení instrukcí pro vedoucího delegací. Rozdíl je pouze v tom, že Komise je 

povinna zaslat kopii této instrukce p íslušné sekci EEůS, která za danou delegaci dle 

geografického principu zodpovídá. Ve vztahu k vedoucímu delegace, je to také práv  

prezident Evropské komise spolu s p edsedou Evropské rady, kdo svým podpisem 

stvrzuje souhlas s vysláním nového vedoucího delegace do zem  budoucího p sobení 

(EEAS 2013: 11, Wouters - Duquet 2011: 10). 

Co se týče obecné charakteristiky aktivit, tak jsou Delegace EU mimo jiné také 

zodpov dné za p ípravu zpráv politického charakteru, monitoring místních médií a 

rozvojových program , identifikaci potenciálního publika a cílových skupin pro nové 

unijní iniciativy v daném regionu, a v neposlední ad  také za propagaci dialogu, 

spolupráce a vzájemného porozum ní. Mezi ve ejn -diplomatické aktivity, které 

delegace po ádají, pat í nap íklad po ádání konferencí a seminá , zajišťování 

publikační činnosti, projev  a také aktivní využívání internetu a sociálních sítí a 

v neposlední ad  také po ádání r zných kulturních a sportovních akcí (Azpíroz 2015: 
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8, Rasmussen 2009: 14). ůčkoliv jsou aktivity jednotlivých delegací odlišné a jsou do 

značné míry formovány dle požadavk  a pot eb, které jsou charakteristické pro region 

jejich p sobení, m žeme identifikovat n kolik základních cíl , kterých se všechny snaží 

docílit. Tyto cíle pak primárn  souvisí s podporou image EU coby významného partnera 

v procesu demokratizace, nejv tšího donora pokud jde o rozvojovou pomoc, 

ekonomickou velmoc, atd. (Duke 2013: 22). 

Krom  rozdílných aktivit se jednotlivé delegace také odlišují p id leným 

rozpočtem a faktem z stává, že jednotlivým delegacím se nedostává stejné finanční 

podpory. Rozpočet je vždy alokován dle plánovaných aktivit, které jsou delegace 

p ipraveny iniciovat v pr b hu roku, a které prošly schválením v Bruselu, kam jsou 

plány každoročn  zasílány pro vyhodnocení a následovné ustanovení rozpočtových 

opat ení ĚRasmussen 200ř: 13-14). 

Jedním z velmi d ležitých faktor , který je p i pozorování práce jednotlivých 

delegací nutné sledovat je jejich spolupráce se zastupitelskými ú ady jednotlivých 

členských stát  a dalšími aktéry, kte í vstupují do ve ejn -diplomatických kruh  

v daném regionu p sobení delegace. Tyto aktivity byly delegacemi ízenými Evropskou 

komisí zcela ignorovány, zatímco v současné dob  je jim v novaná značná pozornost 

(Maurer – Raik 2014: 8). Význam takovéto formy spolupráce je v rámci Unie ukotven 

nap íklad v článku 32 Ěbývalý článek 16 SEUě a ve článku 35 Ěbývalý článek 20 SEUě 

Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Druhý ze zmín ných 

článk  je obsáhlejší a vyjad uje nutnost spolupráce diplomatických a konzulárních misí 

členských stát  a Delegací EU ve t etích zemích a p i mezinárodních organizacích. 

D raz je také kladen na vým nu informací a společné provád ní pr zkum  a hodnocení 

místní situace (EUR-Lex 2012). 

Ve vztahu k diplomatickým zastoupením členských stát  lze dnes již také 

konstatovat, že oproti počátečním obavám ze snahy delegací o nahrazení svých 

národních prot jšk , již dnes o takovéto paranoie mluvit nem žeme a po n jakou dobu 

zvažovaná myšlenka jakési kolokace již není p íliš relevantní. Je ovšem pravdou, že 

samotné delegace v n kterých regionech získávají na síle a významu a svým p sobením 

do určité míry zastiňují práci národních zastupitelských ú ad  ĚMaurer – Raik 2014: 5). 
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5.4 Hlavní rysy Unijní veřejně-diplomatické praxe 

P edtím, než se zam íme na n kolik konkrétních iniciativ, které EU v rámci své 

ve ejné diplomacie využívá, p edstavíme si n kolik základních charakteristických rys , 

které prostupují v tšinou t chto unijních aktivit v oblasti ve ejné diplomacie a které nám 

umožní širší náhled na danou problematiku. Prvním z pom rn  unikátních rys  unijní 

ve ejné diplomacie, který na národní úrovni nenajdeme, je existence tzv. dvou dimenzí 

ve ejné diplomacie. Unie tedy nedisponuje pouze klasickou vn jší dimenzí, ale díky 

svému složení má unijní ve ejná diplomacie také tzv. domácí dimenzi, kterou je t eba ve 

stručnosti p edstavit, jelikož hraje podstatnou roli pro podobu externí ve ejné 

diplomacie. 

5.4.1 Domácí dimenze veřejné diplomacie Evropské unie 

Jelikož je Evropská unie velmi unikátním aktérem, tak není p ekvapující, že i její 

ve ejná diplomacie je unikátního charakteru. Disponuje totiž nejen klasickou externí 

dimenzí, ale také dimenzí domácí. V této diplomové práci se v nujeme dimenzi externí, 

ale i p esto je nutné alespoň ve stručnosti zmínit onu interní dimenzi unijní ve ejné 

diplomacie. 

V samotném centru tohoto konceptu stojí snaha EU p sobit na ve ejnost 

vlastních členských stát  a tato domácí dimenze unijní ve ejné diplomacie je d ležitá 

také proto, že napomáhá formovat tu externí.  D vodem, který se za tímto spojením 

obou dimenzí skrývá, je ten, že interní dimenze hraje významnou roli p i vytvá ení 

identity, jež je následn  propagována v rámci externí dimenze ve ejné diplomacie. 

Navíc, díky tomuto spojení je do ve ejn -diplomatické praxe vnesena legitimita, kterou 

ve ejná diplomacie nutn  pot ebuje pro sv j úsp ch ĚRasmussen 200ř: 11, Duke 2013: 

3-4). Evropská unie tak skutečn  musí brát p i formování své ve ejné diplomacie 

v potaz také komunikaci s domácí ve ejností a jednotlivé dílčí ve ejn -diplomatické 

strategie členských stát , a to hlavn  proto, aby celo-unijní ve ejná diplomacie nebyla 

kontraproduktivní a neodporovala jednotlivým ve ejn -diplomatickým iniciativám 

členských stát .   

V souvislosti s tímto tématem se také nutno poznamenat, že ne všichni se 

shodují na tom, že by tato domácí dimenze m la být chápána jako součást unijní ve ejné 
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diplomacie. Kup íkladu Huijgh Ě2013ě v tomto kontextu upozorňuje na to, že zahrnutí 

domácí Ěv tomto p ípad  celo-unijníě ve ejnosti do cílové skupiny ve ejné diplomacie je 

diskutabilním tématem a rozhodn  se nejedná o oblast konsensu. Pro n které analytiky 

je p edstava této domácí dimenze ve ejné diplomacie protich dným termínem, a pro 

jiné je jednou ze základních podmínek pro úsp ch ve ejné diplomacie v zahraničí 

(Huijgh 2013: 59-61). 

Budeme-li ovšem počítat s tím, že se tyto dv  dimenze ve ejné diplomacie 

skutečn  ovlivňují, musíme se také podívat na onen výstup, kterým je společná identita 

a hlavní sd lení, která jsou prezentována zahraniční ve ejnosti a široké škále aktér  

mimo unijní hranice.  

5.4.2 Poselství prezentovaná v rámci veřejně-diplomatických aktivit 

– význam naslouchání a obousměrné komunikace 

Než p istoupíme k samotnému p edstavení základního sd lení, jež Unie v rámci 

ve ejné diplomacie využívá, je nutné si p ipustit jeden prostý fakt – schopnost Unie 

vystupovat na venek s pomocí jednotného hlasu nikdy nebyla unijní silnou stránkou a i 

události n kolika posledních let ukazují problém EU prezentovat se coby jednotný aktér 

na mezinárodní scén . Rasmussen (2009: 8-řě ovšem upozorňuje na to, že takovýto 

nedostatek ješt  nutn  nemusí znamenat absenci společn  akceptovatelné image, kterou 

by se Unie mohla prezentovat na mezinárodní scén . M žeme také íci, že tato 

diverzita, kterou lze z jednoho úhlu pohledu chápat jako p ekážku ucelené image EU, je 

z pohledu jiného možno vnímat jako významnou součást unijní image a Unie ji ráda 

využívá a často propaguje. 

V našem textu se tedy musíme na chvíli pozastavit a v novat pozornost rétorice, 

jež Unie a s ní asociovaní akté i využívají. V centru takovéto celo-unijní rétoriky stojí 

význam evropské integrace coby unikátního mírového projektu, který je hoden 

následování. Unie se s tedy i s pomocí ve ejné diplomacie snaží akumulovat svou 

normativní moc a podporovat svou pozitivní image coby unikátního a 

následováníhodného modelu, který je vzorem pro další státy a regionální organizace. 

Problémem tohoto p ístupu je ovšem fakt, že mladší generace již tolik netíhnou k Unii 

kv li její minulosti a nejsou ohromeny historií integračního procesu tolik jako 

jednotlivci, kte í samotnou transformaci Evropy prožili (Pagovski 2015: 15, Rasmussen 
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2009: 9). Z tohoto d vodu bylo nutné p istoupit k jakémusi p eformulování a nové 

poselství propagované Evropskou unií se skládá z n kolika dílčích částí. Jedním z nich 

stále z stává to, které propaguje Unii coby oblast více jak 50letého míru, stability a 

prosperity, ovšem mimo to se také EU ráda prezentuje jako ochránce princip  

demokracie, lidských práv, vlády práva a good governance. EU je zároveň hrdá na svou 

pozici podporovatele multilateralismu a spolupráce a v neposlední ad  také na to, že je 

ochráncem kulturní r znorodosti vlastních členských stát  ĚPagovski 2015: 15, 

Ramsussen 2009: 10, EEAS – DEVCO 2012: 4-5). Mimo to, sledujeme-li oficiální 

dokumenty a propagační materiály týkající se tohoto tématu, m žeme si všimnout 

opakujícího se zd razňování principu budování trvalých vztah  a nutnosti vzájemného 

porozum ní. ů jsou to práv  tato sd lení, která jsou základem poselství, prost ednictvím 

kterého se Unie prezentuje navenek.  

Jak již bylo naznačeno, tato sd lení p edstavují jakýsi základní stavební kámen 

komunikačních aktivit Unie. Za samotnou implementaci a úpravu jsou zodpov dné 

jednotlivé delegace v partnerských státech, které komunikovaná sd lení dále upravuje 

podle místního kontextu (EEEAS – DEVCO 2012: 4). ůby bylo možné tuto úpravu 

primárních sd lení v bec provést, je t eba poznat cílové prost edí a ve ejnost, která má 

být oním poselstvím ovlivn na. Toho je dosaženo prost ednictvím jednoho 

z nejvýznamn jších krok  ve ejn -diplomatické strategie, kterým je naslouchání. 

Význam tohoto konkrétního bodu jsme si již p edstavili v rámci teoretické části práce a 

jeho d ležité postavení je také reflektováno v praxi unijní ve ejné diplomacie. Značná 

část pot ebných zdroj  vynakládaných na tuto oblast je v nována práv  získávání 

informací (listeninguě a související komunikaci se širokou ve ejností.  

Je nutné si ovšem op t p ipomenout, že pro prezentaci konkrétních sd lení již 

nestačí jednosm rná komunikace a v současné ve ejn -diplomatické praxi EU je velmi 

často zd razňován význam dialogu, který má vést nejen k akceptaci unijních sd lení, ale 

v konečném d sledku také k navázání trvalého partnerství. 

Význam této složky ve ejn -diplomatické strategie se promítl nap íklad do 

ůkčního plánu na zlepšení komunikace Evropy ĚAction Plan to Improve 

Communicating Europeě, jehož část je v nována významu efektivního naslouchání a 

angažovanosti. V praxi je tento krok v mnoha ohledech závislý na pravidelné 
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komunikaci a spolupráci Bruselu a Delegací EU ve sv t , které slouží jako jakési ‚uši a 

oči‘ Unie ve sv t  (Pagovski 2015: 23, Wallström 2008).   

M žeme tedy íci, že se z ve ejné diplomacie EU pomalu vytrácí pasivita a velký 

d raz je kladen na reciprocitu, angažovanost, vytvá ení kontakt  a vztah  se zástupci 

ve ejnosti. EU tak s pomocí sít  delegací navazuje vztahy s aktéry, kte í mají 

z dlouhodobého hlediska možnost ovlivnit diskurs a politické prost edí ve své zemi 

(Pagovski 2015: 26-28). 

5.4.3 Cílové skupiny 

Položíme-li si otázku, kdo jsou hlavní cílové skupiny, na n ž jsou zam eny 

ve ejn -diplomatické aktivity EU, tak se m žeme obecn  identifikovat dost široké 

spektrum aktér . Mezi n  pat í média, současní a také budoucí policy-make i Ěobecn  

akté i s možností ovlivnit politickou sféru v dané zemi), zástupci kulturní sféry a 

um lci, akademici a studenti, ale také organizace občanské společnosti a samotná široká 

ve ejnost. Na tyto konkrétní subjekty se pak Unie snaží p sobit celou adou aktivit, ať 

už se jedná o seminá e, konference, oficiální návšt vy, či vým nné programy a jsou to 

práv  tito akté i, dle jejichž charakteru jsou modelována jednotlivá sd lení a iniciativy 

jako takové (European Commission 2016c, EEAS – DEVCO 2012: 3).  

Krom  toho, že jsou tito akté i ovlivňováni prost ednictvím jednotlivých 

program  a iniciativ, jsou také cílem unijních aktivit na sociálních sítích, které jí 

umožňují oslovit najednou velmi široké spektrum aktér  v tém  reálném čase. Zástupci 

unijních institucí t chto prost edk  moderní komunikace pravideln  využívají a EU se 

prost ednictvím sociálních sítí velmi piln  angažuje. Vybrané cílové skupiny tak m že 

Unie oslovovat ve velkém prost ednictvím svých účt  na sociálních sítích, jakými jsou 

nap íklad Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr, YouTube, Vimeo a adou dalších. Tyto 

platformy pak Unii napomáhají nejen poskytovat informace o současných aktivitách a 

programech, ale zároveň jsou jedním z prost edk  naslouchání, prost ednictvím kterého 

m že Unie sbírat informace o ve ejných náladách a pov domí o EU. 
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5.5 Významné veřejně-diplomatické iniciativy Evropské unie 

Pokud se podíváme na konkrétní iniciativy a akce p ijímané v rámci ve ejné 

diplomacie EU, tak nalezneme velmi širokou škálu, ze které si lze vybrat. 

Prost ednictvím výše zmín ného PI nástroje jsou nap íklad financovány iniciativy jako 

EU Policy and Outreach Partnership, ada kulturn -diplomatických iniciativ, aktivity 

spadající do programu Jean Monnet Activities a také iniciativy zam ené na členy 

občanské společnosti, mezi které pat í nap íklad také transatlantické dialogy – EU-US 

Transatlantic Dialogues, kterým se budeme v novat blíže v následující kapitole této 

práce (European Commission 2016c). 

V této části se nebudeme v novat iniciativám jakým je nap íklad Evropská 

politika sousedství a další takovéto politiky, které v sob  nesou jisté ve ejn -

diplomatické prvky, ale zam íme se na iniciativy vytvo ené primárn  s cílem provád ní 

ve ejné diplomacie. Nebudeme zde tedy popisovat jednotlivé konference, seminá e a 

další interakční projekty, které jsou v rámci Unie iniciovány, jelikož by tento p ístup byl 

neproveditelný a do jisté míry také nic ne íkající.  

První kategorií aktivit, které se budeme v novat, se úzce dotýká oblasti 

vzd lávání, které Evropská unie v nuje značnou pozornost a velká v tšina ve ejn -

diplomatických iniciativ v sob  ukrývá alespoň n kolik prvk , které lze za adit práv  do 

této kategorie. 

5.5.1 Vzdělávací a výměnné programy 

Tyto vým nné a vzd lávací programy, prost ednictvím kterých Unie oslovuje 

odbornou i širokou ve ejnost, lze považovat za jednu z primárních oblastí zájmu, pokud 

jde o ve ejnou diplomacii EU. Pravd podobn  nejznám jším projektem, který se v této 

souvislosti každému vybaví, je rodina Erasmus program , prost ednictvím kterých mají 

akademici, odborníci a studenti možnost strávit n jaký čas v zahraničí. Stejn  jako 

v p ípad  program  zam ených na kulturní aspekty ve ejné diplomacie platí, že 

významnou roli  p i jejich plánování a realizaci hraje Generální editelství pro 

vzd lávání a kulturu (DG Education and Cultureě, které se podílí na po ádání celé ady 

vým nných a vzd lávacích program , jež jsou nedílnou a významnou součástí unijní 

ve ejné diplomacie ĚPagovski 2015: 2řě. 
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V současné dob  se pak jedná p edevším o program Erasmus+  (2014-2020), 

který zast ešil a částečn  nahradil aktivity provád né v rámci programu Erasmus 

Mundus, jehož aktivity byly formáln  ukončeny roku 2013. Erasmus+ zast ešuje 

aktivity zam ené na vzd lávací a p ípravné programy, iniciativy vytvá ené s cílem 

ovlivnit mladistvé a v neposlední ad  také zahrnuje po ádání sportovních projekt  a 

aktivit. Podle Regulace č. 12ŘŘ/2013 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 

z 11. prosince 2013 o založení programu Erasmus+ byl tento program vytvo en na 

žádost Evropské komise z roku 2011, která p edpokládala vytvo ení jednotícího 

programu, který by byl zam en na vzd lávání a pr pravu, mládež a sportovní aktivity a 

který by také nahradil již existující iniciativy – Lifelong Learning, program Youth in 

Action, Erasmus Mundus program, ALFA III program a také programy TEMPUS a 

Edulink. Dle článku 1již zmín ného na ízení pak bude probíhat implementace tohoto 

programu od 1. ledna 2014 až do konce roku 2020. Tento program je také jedním 

z p íklad  souhry interní a externí dimenze unijní ve ejné diplomacie, jelikož samotný 

program má jak dimenzi interní zam ující se na pot eby členských stát  Unie, tak 

dimenzi externí či mezinárodní, která podporuje Unii v managementu jejích vn jších 

vztah  ĚEůCEů 2017, EUR-Lex 2013).  

Konkrétní akce p ijímané v rámci Erasmu+ jsou dále d leny do dvou kategorií, 

které se primárn  liší mírou centralizace. První kategorií jsou aktivity decentralizované, 

spravované národními agenturami v jednotlivých zemích tak, jak k tomu byly pov eny 

národními autoritami. Na druhou stranu jsou tu také aktivity podléhající centralizaci, 

které jsou spravovány na unijní úrovni a zodpov dnost za n  nese komisní agentura 

Eduacation, Audiovisual, and Cultural Agency (EACEA 2017). 

Dalším podstatným p íkladem iniciativ spadajících do kategorie zam ené na 

vzd lávání jsou aktivity iniciované v rámci Programu Jeanna Monneta (Jean Monnet 

Programme). Cílem tohoto programu, který podobn  jako Erasmus zast ešuje celou 

adu aktivit, je snaha Unie prosadit studijní programy a obory zabývající se unijní 

tematikou do vzd lávacích program  mimo samotné hranice členských stát  EU. 

Program má bohatou historii a je aktivní již od roku 1řŘř a od této doby se jeho 

p sobnost se rozší ila do celkem 72 zemí sv ta. V letech 2007-2013 byl tento program 

zast ešován rozsáhlejší iniciativou, kterou byl tzv. Program celoživotního vzd lávání 

(Lifelong Learning programme), jež pod sebou m l adu dalších program  zam ujících 
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se na vzd lávací programy určené pro všechny stupn  vzd lávání. Krom  Programu 

Jeanna Monneta se tak pod touto iniciativou skrývaly také programy jako Comenies pro 

d ti p edškolního a mládež školního v ku; Eramus pro vysokoškoláky; Leonardo da 

Vinci zam ený na profesní vzd lávání a pr pravu; a Grundtvig cílící na vzd lávání 

učitel  a zástupc  r zných vzd lávacích institucí (EACEA 2013, 2015). 

Jednou z individuálních iniciativ, které jsou v rámci tohoto programu 

financovány, jsou tzv. Jean Monnet Centers of Excellence, která jsou součástí programu 

Jeanna Monneta od roku 2015, kdy na sebe také vzala jeho jméno. Tato centra jsou 

v určených lokalitách, kde byla pro tyto účely z ízena, zodpov dná za provád ní 

výzkumu v oblastech unijní problematiky a následnou publikaci výsledk , dále také 

zodpovídají za organizaci a koordinaci zdroj  pro evropské studijní programy, a to i 

zdroj  personálních. Mimo to jednotlivá centra také koordinují a distribuují aktuální 

informace o EU, které se dostávají do jednotlivých studijních program  a také po ádají 

debaty zam ené na vým nu zkušeností s evropskou problematikou (European 

Commission 2017).  

Do t etice ješt  v této kategorii zmíníme program, který se také dá za adit do 

oblasti vzd lávacích program , jelikož je jeho cílem zvýšit pov domí určité skupiny 

jednotlivc  o unijní tematice. Tímto programem je tzv. EU Visitors Programme, který 

funguje již od roku 1ř74, kdy vznikl ze společné iniciativy Evropského parlamentu a 

Evropské komise. Prost ednictvím tohoto programu cílí Evropská unie na mladé lidi a 

potenciální budoucí lídry ze zemí mimo Unii. Hlavní myšlenkou tohoto programu je, že 

jeho prost ednictvím mají tito jedinci možnost získat v tší p ehled o evropských 

záležitostech. Mohou získat informace o institucích, politikách, hodnotách a také 

občanech Unie, a to jak se íká, p ímo z první ruky. Cílem t chto aktivit je zvýšení 

vzájemného porozum ní mezi profesionály z neunijních stát  a jejich prot jšky z ad 

Evropské unie, ke kterému dochází po 5 až Ř denní návšt v  vybraných jedinc  a jejich 

p ímému kontaktu se zástupci Evropské unie p ímo v prostorách n které z hlavních 

institucí v Bruselu či Štrasburku (EUintheUS 2016a). 
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5.5.2 Kultura ve veřejné diplomacii Evropské unie 

Další oblastí, která hraje ve ve ejné diplomacii EU d ležitou roli, je kultura. 

Evropané disponují bohatou historií ve ejn -diplomatických iniciativ soust eďujících se 

na kulturu a to jak na celo-evropské, tak národní i místní úrovni. Kulturní diplomacie 

hraje v rámci unijní ve ejné diplomacii podstatnou roli, a to i p esto, že Evropská unie 

se vyznačuje vysokou mírou kulturní diverzity. Kultura je navíc jednou z mála oblastí, 

která nebyla ovlivn na procesem evropeizace, která se po Lisabonské smlouv  dotkla i 

tak citlivých témat jakými jsou zahraniční a obranná politika. To ovšem ješt  

neznamená, že ačkoliv je kultura pln  v rukou národních stát , nem že být využívána 

na evropské úrovni. ůčkoliv nemá Evropská unie vliv na její podobu, m že hrát roli 

aktéra podporujícího a koordinujícího jednotlivé kulturní prvky členských stát  ĚDavis 

Cross 2014: 13, 19). 

Kulturní složka ve ejné diplomacie, která je ve zkratce nazývána kulturní 

diplomacií, zastává v rámci ve ejné diplomacie Evropské unie výsadní postavení.  Podle 

Evropské služby pro vn jší činnost nelze na kulturní diplomacii nahlížet pouze jako na 

„pouhé tradičné po ádání výstav a propagaci evropské kultury, ale spíše jako na 

propagaci p ímé spolupráce mezi jednotlivci a celými společnostmi pocházejícími 

z odlišných kulturních prost edí, což má v konečném d sledku za následek vytvo ení 

pevných a dlouhotrvajících spojenectví a efektivní kooperace, a nakonec má také 

d sledky pro sociální rozvoj a ekonomický r st“ ĚEuropean Commission 2015d: 4Ř, 

EUNIC 2015). Samotná Evropská komise spolu s Evropským parlamentem také 

uznávají spojení mezi kulturou a zahraniční politikou. Pokud je pak kultura využívána 

intern , v rámci Unie, napomáhá vzájemná kulturní interakce podpo e ekonomického 

r stu, vytvá ení pracovních míst, inovacím a také p ispívá k celoživotnímu vzd lávání. 

V rámci jejího externího využitím mimo hranice Unie pak p ispívá k propagaci míru, 

mezi-kulturního dialogu, a také k prevenci konfliktu, což jsou vše významné cíle 

zahraniční politiky Evropské unie ĚDavis Cross 2014: 13-14). 

Toto spojení potvrdila také Vysoká p edstavitelka Federica Mogherini, podle 

jejíchž slov stojí kultura sama o sob  v centru unijní zahraniční politiky a vytvo ení 

strategického p ístupu k mezinárodním kulturním vztah m je prioritní oblastí zájmu 

(Cultural Diplomacy Platform 2016). 
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D ležitým institutem, který je zodpov dný za provád ní kulturní diplomacie EU 

je síť EUNIC (European Union National Institutes of Cultureě, jež sdružuje kulturní 

instituty jednotlivých členských stát  EU. Tyto instituty a ada poboček pak ve t etích 

zemích implementují společn  plánované kulturní projekty a v pr b hu této realizace 

také spolupracují s celou adou dalších partner . V rámci unijních struktur spolupracuje 

EUNIC s Evropskou komisí a Parlamentem11, zároveň také koordinuje svou činnost 

s Radou Evropy a celou adou partner  ve sv t , a to na celé ad  úrovní. 

Prost ednictvím spolupráce mezi t mito aktéry a jednotlivými instituty pat ícími do 

„rodiny“ EUNIC tak vzniká jakási multi-dimenzionální síť vlivu ĚFisher 2013: 13Ř-

139). 

EUNIC je pak také jednou z iniciativ, která svými aktivitami prostupuje jak 

domácí tak externí dimenzí ve ejné diplomacie EU, jelikož projekty vytvá ené jejím 

prost ednictvím cíli na ve ejnost mimo hranice EU, stejn  jako tu unijní. Jedním ze 

základních cíl  EUNICu je tak podpora kulturní diverzita a kulturního dialogu, ale 

krom  toho si ovšem EUNIC také klade za cíl zvýšit pov domí o významu kultury pro 

vytvá ení vn jších vtah  a zahraniční politiky ĚFisher 2013: 138, EUNIC 2016). 

Význam této složky ve ejné diplomacie potvrzuje také fakt, že na počátku roku 

2016 byla za účelem podpory fungování celoevropské kulturní diplomacie zahájena 

iniciativa pod názvem Cultural Platform. Správcem této iniciativy je Service for 

Foreign Policy Institutes, který ji využívá pro implementaci nové unijní strategie EU 

Strategy for international cultural relations, která vznikla v návaznosti na iniciativu 

Evropského parlamentu Culture in EU External Relations. Prost ednictvím této 

iniciativy se Unie snaží spojit vlády, regiony, m sta, kulturní instituty, členy občanské 

společnosti, um lce, v dce a další jednotlivce za účelem vytvo ení kontinuální 

spolupráce v oblasti kultury (Cultural Diplomacy Platform 2016). 

                                                 
11 Evropský parlament se v oblasti kulturní diplomacie také do značné míry angažuje. Parlamentní výbor 

pro kulturu a vzd lávání nap íklad apeloval na jednotlivé Delegace EU, aby pov ily alespoň jednoho 

svého pracovníka zodpov dností za koordinaci kulturních iniciativ se zástupci t etích zemí svého 

p sobení ĚDuke 2013: 25ě. 
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5.5.3 Delegace pravomocí na nestátní aktéry při implementaci 
projektů – iniciativa EU Policy and Outreach Partnership 

V p edchozích podkapitolách jsme si ukázali p íklady n kolika iniciativ, které 

jsou z velké části ízeny a implementovány samotnou Unií. Jak však bylo zmín no 

v teoretické části práce, v rámci nového modelu ve ejné diplomacie často dochází 

k delegaci značného množství pravomocí ve sfé e ve ejné diplomacie na nestátní aktéry, 

kte í se tak krom  cíl  ve ejn -diplomatických iniciativ stávají také jejich provediteli. 

K této praxi v současné dob  p istupuje také sama Evropská unie, která v n kterých 

p ípadech ustupuje do pozadí, p ebírá roli koordinátora a dohlížitele a pravomoci 

spojené s implementací projekt  deleguje na konkrétní soukromé aktéry – nejčast ji 

jsou to pak nevládní organizace (NGOs) a think-tanky. 

Poslední iniciativou, kterou zde tedy zmíníme, demonstruje práv  tento proces 

delegace. Jedná se o program, který nese název EU Policy and Outreach Partnerhip 

Tuto iniciativu jsme ponechali až nakonec, jelikož je unikátní v tom, že se nejedná o 

projekt implementovaný zástupci Evropské unie, ale v jeho rámci dochází k delegaci 

pravomocí na aktéry ze soukromého sektoru, kte í následn  unijní zájmy v daném 

regionu zastupují.  

EU Policy and Outreach Partnership je pom rn  novým projektem 

financovaným Evropskou unií a implementovaný v úzké spolupráci s FPI Evropské 

komise. Tento projekt je jedním z konkrétních opat ení p ijatých ve snaze vytvo it více 

koherentní a globální ve ejn -diplomatickou strategii Unie (Equinoccio 2015), jehož 

implementace v praxi probíhá prost ednictvím vypsání ady jednotlivých tendr  pro 

konkrétní sv tové regiony, ve kterých má Unie zájem rozší it své ve ejn -diplomatické 

aktivity. Tendr byl vypsán Evropskou komisí a to pod záštitou Partnership Instrument a 

financování této iniciativy probíhá v rámci PI Annual Action Programme (AAP) 2015. 

V oficiálním popisu kontraktu se píše, že „v rámci vytvá ení koherentní ve ejné 

diplomacie EU ve vn jších vztazích, budou tyto aktivity podporovat a posilovat 

schopnost EU spolupracovat s r znými partnery prost ednictvím služeb poskytovaných 

smluvními stranami, které se specializují na ve ejnou diplomacii a p ípadn  na její 

kulturní dimenzi“ ĚEuropean Commission 2015bě. 
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Prost ednictvím této iniciativy se EU snaží navázat komunikaci s ve ejností 

v ad  partnerských stát  a dalšími aktéry soukromého sektoru, a to práv  s pomocí 

ve ejné diplomacie. Cílem této iniciativy je zlepšení porozum ní EU – jejím princip m, 

politikám a hodnotám, vytvá ení určit  image Unie, jež bude odpovídat specifickým 

podmínkám v lokalit  uplatňování, vytvá ení nových kontakt  s budoucími opinion 

makery, a také v neposlední ad  podpora vzájemné d v ry ĚEquinoccio 2015).  

Prost ednictvím jakési privatizace ve ejné diplomacie se Evropská komise snaží 

zapojit do svých vlastních ve ejn -diplomatických aktivit p edevším think-tanky, média, 

zástupce obchodní sféry a nevládní organizace (Equinoccio 2015). Podíváme-li se na 

zmín nou skupinu aktér , d vod takovýchto krok  se nám nabízí hned na první pohled. 

Unie prost ednictvím podobné delegace pravomocí a konkrétn  t chto tendr , získává 

možnost využití zkušenosti t chto nevládních aktér , kte í navíc díky svým p edchozím 

zkušenostem mohou plnohodnotn  doplnit ve ejn -diplomatické struktury unie v daném 

regionu implementace.  

V poslední kapitole této diplomové práce se ješt  k tomuto projektu vrátíme a 

podíváme se na konkrétní implementaci tendru ve Spojených státech. 
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6.  Veřejná diplomacie EU a její uplatnění ve Spojených 
státech amerických 

V poslední části práce se zam íme na to, jakým zp sobem probíhá samotná 

implementace ve ejné diplomacie Evropské unie na území t etího státu, a to konkrétn  

ve Spojených státech amerických, jež jsou pro Evropskou unii v mnoha ohledech 

klíčovým partnerem. Tomuto partnerství jsme se již v novali v teoretické části a nyní 

tedy m žeme p istoupit k ukázce toho, jakým dílem p ispívá unijní ve ejná diplomacie 

k jeho podpo e. Podíváme se tedy na to, do jaké míry uplatňuje Evropská unie ve ejnou 

diplomacii v regionu Spojených stát  a jakou ve ejn -diplomatickou strategii Unie 

v tomto regionu využívá. 

Na počátku této kapitoly je t eba si uvést, že m žeme identifikovat čty i obecné 

okruhy ve ejn -diplomatických aktivit iniciovaných ve Spojených státech amerických 

ze strany Evropské unie (AALEP 2017, Fiske de Gouveia – Plumridge 2005: 15): 

• Ve ejná diplomacie orientovaná na ovlivňování obecného vnímání 

Evropské unie – do této kategorie adíme nap íklad aktivity spojené 

s nápravou nedorozum ní a chybných p edstav o EU. 

• Ve ejn -diplomatické aktivity spojené s konkrétním tématem vzájemné 

spolupráce mezi EU a USA – iniciativy vytvá ené na podporu 

konkrétních politických či ekonomických opat ení. 

• Kooperativní ve ejná diplomacie mezi EU a USů – tato kategorie 

zahrnuje snahy reprezentant  EU a USů najít vhodnou formu spolupráce 

p i aplikaci ve ejné diplomacie v n kterém z region  společného zájmu 

mimo USA a EU. 

• Posledním p íkladem je tzv. kompetitivní či konfliktní ve ejná 

diplomacie iniciovaná v období konfliktu, či spíše období ešení 

sporných otázek12. 

                                                 
12 Jako konkrétní p íklad spor , b hem kterých bylo užíváno tohoto nástroje, uvádí Fiske de Gouveia a 

Plumridge Ě2005: 15ě soupe ení v oblasti leteckého pr myslu a to konkrétn  mezi Boeningem a 

Airbusem. 
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Pro lepší p ehlednost naší analýzy konkrétního využívání celo-unijní ve ejné 

diplomacie ve Spojených státech využijeme klasifikaci Nicholase Culla, kterou jsme 

p edstavili v rámci teoretické části této práce. Zam íme se tak na jednotlivé složky 

ve ejné diplomacie, a na to, zda jich Evropská unie pln  využívá p i propagaci svých 

zahraničn -politických zájm  v USů, nebo zda volí selektivní p ístup a zam uje se 

pouze na n které složky ve ejné diplomacie a ostatní více mén  p ehlíží. Podíváme se 

tedy na p t základních kategorií, kterými jsou naslouchání, obhajoba postoj , kulturní 

diplomacie, vým nné programy a v neposlední ad  také zpravodajství. Šestou složku 

ve ejné diplomacie, kterou je tzv. psychologická válka Ěpsychological warfare), pro 

účely této práce využívat nebudeme, jelikož je i podle samotného Culla značn  

kontroverzní. Podle p edpokladu, se kterým v následující části práce pracovat, tedy není 

tato složka nutnou součástí efektivní ve ejn -diplomatické strategie.  

Proč by ovšem v bec m la Evropská unie vynakládat zvláštní zdroje na 

využívání tohoto zahraničn -politického nástroje práv  na území Spojených stát , když 

je vzájemné partnerství t chto partner  již pevn  zako en no? Odpov ď se nám 

naskytne, podíváme-li se na výsledky analýzy vypracované na žádost Foreign Policy 

Instrument v roce 2015. Tato analýza, která byla provedena za účelem získání jasných 

informací o ve ejném mín ní a p ípadného posílení ve ejn -diplomatických aktivit 

Unie, prokázala, že Spojené státy americké pat í do kategorie stát  s nejnižším stupn m 

ve ejného pov domí o Evropské unii13 ĚEuropean Commission 2015c: 7ě, což je velmi 

zarážejí a pon kud alarmující, vezmeme-li v potaz význam, který je p ikládán 

partnerství mezi samotnou Evropskou unii a Spojenými státy a také zp sob, jakým je 

toto dlouhotrvající partnerství prezentováno.  

Výsledky již zmiňované analýzy nám poskytly zajímavá data, která nám 

pomohou pochopit význam aplikace ve ejn -diplomatických iniciativ ve Spojených 

státech a kontext, ve kterém jsou tyto aktivity provád ny. Dozvídáme se totiž nap íklad, 

že mediální sféra ve Spojených státech není p íliš naklon na pravidelnému informování 

o EU a americká média se zam ují p edevším na otázky spojené s krizovými situacemi, 

                                                 
13 Skupina zkoumaných stát  zahrnovala Čínu, Rusko, Mexiko, Jižní Koreu, Brazílii, Jižní ůfriku, Indii, 

Japonsko, USů a Kanadu. Byly to pak práv  Spojené státy, spolu s Kanadou a Japonskem, které 

v kategorii pov domí o EU získaly nejhorší pozici. ůuto i v rámci této kategorie zkoumali schopnost 

ve ejnosti odpov d t na základní v cné otázky týkající se záležitostí Evropské unie ĚEuropean 

Commission 2015c: 7). 
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kterým Unie čelí. Na druhou stranu, pokud se jedná o otázky spojené s výzkumem, 

v dou, životním prost edím, a také nap íklad vzd láváním, pak se takovýmto zprávám 

nedostává p íliš velké pozornosti (European Commission 2015c: 10). P estože je tento 

zp sob výb ru zpráv v amerických médiích pochopitelný, a to z hlediska zájmu 

ve ejnosti, tak tato úzká selekce p edstavuje značný problém pro ve ejnou diplomacii, 

jelikož dlouhodobé unijní zám ry a strategie jsou p ehlíženy na úkor reaktivních 

iniciativ vytvá ených v návaznosti na negativn  vnímané události. 

Toto je tedy prost edí, ve kterém musejí zástupci EU zodpov dní za provád ní 

ve ejn -diplomatické strategie v USA implementovat hlavní iniciativy. V nadcházející 

části se tedy podíváme práv  na tyto aktéry, kte í reprezentují Unii v USA, a také si 

p edstavíme n kolik konkrétních iniciativ, jež mají za úkol pozitivn  ovlivňovat toto 

prost edí a zvedat zájem ve ejnosti o unijní záležitosti.  

Prvním takovýmto aktérem, a z pohledu této diplomové práce také tím 

nejd ležit jším, je Delegace Evropské unie ve Spojených státech amerických, která 

hraje významnou ve ejn -diplomatickou roli v regionu svého p sobení, a jak si ješt  

blíže ukážeme, koordinuje adu dalších iniciativ, které jí p ímo nepodléhají. 

6.1 Delegace Evropské unie ve Spojených státech amerických 

Jak již bylo zmín no, počátky unijní delegace ve Washingtonu sahají do roku 

1ř54, kdy se stala v bec první z delegací Evropské komise, která byla otev ena 

v partnerských zemích. Tento krok nám tak vypovídá o významu partnerství mezi 

tehdejší západní Evropou a Spojenými státy. Byla to navíc práv  tato delegace, která 

byla jako první modifikována podle p edpoklad  p edložených v souvislosti s p ijetím 

Lisabonské smlouvy (Austermann 2014: 40, Maurer 2015: 277). Význam aktivit této 

delegace p etrvává do dnes, a jak si ukážeme v následující a finální kapitole této práce, 

rozsah aktivit iniciovaných na území Spojených stát  Evropskou unii vypovídá o tom, 

že Spojené státy jsou stále jedním z nejd ležit jších partner , které Unie má a 

náklonnost její ve ejnosti je považována za velmi d ležitý faktor transatlantického 

partnerství.  

Washington jako takový je d ležitým místem pro aktivitu diplomatických misí 

všech členských stát  a vedle Pekingu a Moskvy, je to jediné hlavní m sto, ve kterém 
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mají své zastupitelské ú ady všechny členské státy Evropské unie. Není se tedy čemu 

divit, že i samotná Unie p ikládá své delegaci v tomto regionu velký význam a podle 

počtu jejích zam stnanc  je možné ji srovnávat se st edn  velkým velvyslanectvím, 

které co do velikosti p edstihne pouze Velká Británie, Francie, N mecko a Itálie 

(Maurer 2015: 276-277). 

Pokud jde o status, tak je sama Delegace EU ve Spojených státech 

plnohodnotnou diplomatickou misí, která reprezentuje zájmy Evropské unie v USA. 

Sídlo delegace se nachází ve Washingtonu DC, stejn  jako je tomu u v tšiny ambasád 

členských stát , se kterými delegace velmi úzce spolupracuje ĚEuroChallenge 2017, 

EUintheUS 2013a). 

Podíváme-li se na úkoly, kterými je Delegace EU ve Spojených státech 

pov ena, tak jich m žeme identifikovat hned n kolik. K t m hlavním pak adíme 

jednání s oficiálními zástupci americké vlády v otázkách, které pat í do oblastí unijních 

zájm  a spadají do rámce transatlantického partnerství. Prost ednictvím této delegace 

také dochází k informování oficiálních zástupc  americké administrativy a člen  

Kongresu o jednotlivých politikách a principech, na kterých je Evropská unie založena. 

Na druhou stranu, delegace také poskytuje informace své domovské základn  v Bruselu 

a prost ednictvím analýz a zpráv informuje o současné politické, ekonomické a sociální 

situaci v USA (EuroChallenge 2017, EUintheUS 2013a). 

Delegace ovšem neslouží pouze pro účely komunikace s politickou reprezentací 

a pomyslnou elitou Spojených stát , ale zapojuje se také do p ímé interakce a 

spolupráce s celou adou aktér  z politické a akademické sféry, s reprezentanty 

obchodní sféry, organizacemi občanské společnosti a v neposlední ad  také se širokou 

ve ejností. T chto činností se účastní mimo jiné také kv li snaze zvýšit porozum ní o 

Evropské unii a propagovat význam transatlantických vztah  mezi Spojenými státy a 

Evropskou unií mezi širokou americkou ve ejností ĚEuroChallenge 2017ě. V rámci této 

práce se nadále budeme primárn  zabývat práv  t mito aktivitami, které m žeme za adit 

do kategorie ve ejné diplomacie. Pro pot eby vykonávání této konkrétní funkce má tato 

konkrétní delegace od roku 2006 k dispozici sekci, jež se v nuje p ímo aktivitám 

spadajícím pod ve ejnou diplomacii – touto sekcí je tzv. Press and Public Diplomacy 

Section, která je v rámci sít  delegací pom rn  unikátní a dle aktuálních informací 

dostupných p es webové stránky delegace má tato sekce celkem 16 zam stnanc  a 
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v jejím čele stojí mluvčí celé delegace. Další zajímavostí spojující tuto konkrétní 

delegaci s významem ve ejné diplomacie v regionu Spojených stát  je také fakt, že to 

byla práv  ona, kdo jako první explicitn  zmiňovala ve ejnou diplomacii v souvislosti 

se svými aktivitami, na rozdíl od pouhého d razu na informace a public affairs. Tato 

konkrétní delegace je také dlouhodob  považována za jednu z prioritních a to se 

následn  promítá také do jejího financování. Delegace ve Washingtonu proto 

dlouhodob  pat í k t m s nejsiln jším rozpočtem a trvalou podporou z Bruselu (Duke 

2013: 23, EUintheUS 2015, Rasmussen 2009: 14).  

V p edchozí kapitole jsme upozornili na to, že ačkoliv lze identifikovat základní 

poselství, prost ednictvím kterého se Unie prezentuje, tak je nutná jeho modifikace pro 

konkrétní regiony. Tuto modifikaci v rámci Spojených stát  provádí práv  delegace, 

která je také zodpov dná za identifikaci cílového publika a jeho požadavk . ůčkoliv 

tedy místní sd lení vychází z velké části z onoho primárního poselství, je nutné brát na 

v domí regionální specifika a v USů je tak Evropská unie prioritn  p edstavována jako 

silný transatlantický partner a aktér s globálním vlivem (Pagovski 2015: 15) 

Než p ikročíme k výčtu konkrétních iniciativ, prost ednictvím kterých p sobí 

EU na americkou ve ejnost, podíváme se ješt  blíže na schopnost Delegace EU v USA 

spolupracovat se zástupci členských stát  a také s adou dalších partner ., kte í ve 

ve ejn -diplomatické praxi hrají také podstatnou roli. 

6.1.1 Spolupráce s diplomatickými a konzulárními misemi členských 
států Evropské unie v USA 

Pokud se zam íme na téma spolupráce s oficiálními reprezentanty členských 

stát  ve zkoumaném regionu, tak lze íci, že Delegace EU ve Washingtonu je jednou 

z t ch, které kladou značný d raz na spolupráci se zastoupeními jednotlivých členských 

stát  v USů.  Tato spolupráce ovšem nem la zrovna lehké začátky, jelikož velká 

v tšina zastupitelských ú ad  členských stát  vnímala unijní delegace jako soupe e, 

spíše než spojence a delegace je tak svými činy musely p esv dčit o tom, že je necht jí 

nahradit, ale podporovat a koordinovat (Maurer – Raik 2014: 9). Praxe nakonec p ece 

jen prokázala, že delegace nemají ambice nahradit diplomatické a konzulární mise 

členských stát  a dnes je již b žnou praxí, že delegace ve Washingtonu pravideln  
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spolupracuje s ambasádami a kulturními instituty jednotlivých členských stát  ĚDuke 

2013: 24ě, což napomáhá finální harmonizaci ve ejn -diplomatických aktivit. Takováto 

spolupráce navíc zabraňuje kontraproduktivnímu vytvá ení antagonistických sd lení, 

která by mohla mít negativní vliv na image Unie a v d sledku také na její zahraničn -

politické ambice v USA.  

Samotná koordinace aktivit jednotlivých diplomatických zastoupení a delegace 

pak probíhá prost ednictvím pravidelných setkání na n kolika oficiálních úrovních. Na 

pravidelné bázi se tedy setkávají jak čelní p edstavitelé misí a jejich zástupci, ale také 

jednotliví vedoucí sekcí a jejich poradci. Jak zd razňuje Maurer a Raik Ě2014: 9) ve své 

analýze, tak diplomaté sídlící ve Washingtonu z v tší části oceňují tyto koordinační 

sch zky a shledávají viditelné zlepšení vztah  oproti t m p ed posílením delegací.  

Podíváme-li se na konkrétní p íklady, které poukazují na spolupráci delegace 

s jednotlivými zastupitelskými ú ady a dalšími aktéry z členských zemí Unie, m žeme 

uvést hned n kolik iniciativ, které jsou plánovány na základ  vzájemné spolupráce a 

které prokazují její úsp ch. Vhodným p íkladem této kooperace je nap íklad po ádání 

iniciativ, mezi které pa í tzv. Evropský den (European Day) a také Open House, což je 

jakýsi den otev ených dve í po ádaný v rámci všech zastupitelských ú ad  unijních 

členských stát . K t mto konkrétním iniciativám se v pr b hu práce ješt  vrátíme 

v části v nované konkrétním složkám ve ejn -diplomatické strategie EU uplatňované ve 

Spojených státech.  

Jelikož jsme však tuto kapitolu začali zmínkou o aktérech, tak si také ješt  

ukážeme na p íkladu dvou iniciativ, jakým zp sobem funguje provád ní ve ejné 

diplomacie EU v zastoupení – tedy ve ejn -diplomatické iniciativy EU provád né 

v USů na základ  tendr  a pomocí celé ady nestátních aktér .  

6.2 Delegace pravomocí aneb provádění veřejné diplomacie 
v zastoupení 

Jak již bylo v pr b hu práce naznačeno, ve ejnou diplomacii nemusí provád t 

pouze oficiální zástupci aktéra, který ji iniciuje, ale naopak m že docházet také 

k delegaci pravomocí na celou adu nestátních aktér , kte í nejsou pevn  spojeni s jeho 

oficiálními strukturami. Pokud jde o konkrétní p íklad Evropské unie a jejích aktivit ve 
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Spojených státech, tak se krom  delegace spoléhá na celou adu aktér  – ať už jsou to 

think-tanky, nevládní organizace, kulturní instituty, či zástupci akademické sféry a 

univerzity jako takové. 

Spolupráce s tímto druhem aktér  je v regionu Spojených stát  obzvlášt  

d ležitá, jelikož jejich politické prost edí je do značné míry atypické tím, že jsou to 

práv  tito zástupci soukromého sektoru – obzvlášt  pak nevládní organizace a think-

tanky – kte í mají p ístup do politické sféry a jejichž názory jsou zohledňovány p i 

formulaci konkrétních politických krok . Díky faktu, že tyto organizace občanské 

společnosti pracují do značné míry nezávisle, t ší se také v tší d v ryhodnosti a 

p inášejí toliko pot ebnou legitimitu ĚHaass 2002: 5-6, McGann 2005: 4-5). Jsou to pak 

práv  tito akté i, kte í jsou nejen cílovými skupinami, které se Unie snaží svou ve ejnou 

diplomacií ovlivnit – a jejich prost ednictvím ovlivnit také oficiální politickou 

reprezentaci – ale také se v n kterých p ípadech stávají samotnými realizátory ve ejn -

diplomatických iniciativ. 

V následujících dvou podkapitolách si p edstavíme dva konkrétní projekty či 

tendry, které vznikly práv  za účelem provád ní této formy delegace pravomocí 

v oblasti ve ejné diplomacie na nestátní aktéry, jejichž zkušeností pak Unie využívá ve 

sv j vlastní prosp ch. 

6.2.1 EU Policy and Outreach Partnership 

Konkrétním p íkladem takovéto delegace pravomocí na aktéra stojícího mimo 

oficiální struktury Evropské unie, je implementace Policy and Outreach Partnership 

tendru ve Spojených státech amerických, který je znám pod zkratkou POP USA. 

Rozhodnutí o vít zi tohoto tendru, jehož základní charakteristiky jsme p edstavili 

v p edchozí kapitole, pro region USů bylo vydáno 25. července 2015 a vít znou 

smluvní stranou byla vyhlášena organizace Business and Strategies Europe S.A14. sídlící 

v Bruselu. Za provád ní kontraktu budou jejich reprezentanti zodpov dní po dobu 36 

                                                 
14Za účelem zjišt ní více informací o konkrétní implementaci tohoto tendru jsem se obrátila na samotné 

manažery zodpov dné za provád ní projekt , jelikož o této konkrétní iniciativ  se na jejich stránkách 

nedočt me. Poda ilo se mi spojit s člov kem, který má na starosti provád ní tohoto projektu, bohužel mi 

ale nebyly poskytnuty žádné konkrétní informace a projektu. 
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m síc  a hodnota celého projektu byla Komisí vyčíslena na necelé 3 miliony, p esn  

tedy na 2 999 246 Euro (Tenders Electronic Daily 2016). 

Business and Strategic Europe S.A. je konzultační firma, jejíž mezinárodní tým 

již od roku 1řř1 zodpovídá za p ípravu a implementaci mezinárodních rozvojových 

projekt . Tato organizace se pyšní pestrou škálou velkých projekt , které jim byly 

zadány klienty, mezi které pat í také Evropská komise a je to práv  Evropská unie, která 

je podle statistik nejčast jším zadavatelem projekt  této organizace (DEVEX 2017). 

6.2.2 EU-US Transatlantic Civil Society Dialogue 

Dalším p íkladem, kdy Evropská unie využívá prost edk  a schopností jiných 

aktér  za účely podpory své ve ejné diplomacie a v konečném d sledku také své 

zahraniční politiky je jeden z takzvaných transatlantických dialog . Tato iniciativa 

zam ená na členy občanské společnosti nesoucí název EU-US Transatlantic Civil 

Society Dialogue (TCSD) byla zahájena s cílem podpo it dialog mezi nevládními 

organizacemi a zájmovými skupinami v USA a EU, a to v oblasti celé ady aktuálních 

témat. Implementovaná iniciativa pak má za úkol doplnit oficiální politický dialog a 

zapojit do diskuze o aktuálních tématech širší spektrum aktér  ĚService for Foreign 

Policy Instruments 2015: 4-5, DEVEX 2015). 

K financování tohoto tendru vypsaného již v roce 2015 dochází prost ednictvím 

Partnership Instrument, v jehož rámci bylo pro účely této iniciativy p id leno 800 tisíc 

Euro, jež byly p id leny úsp šným účastník m tendru. Jednou ze základních podmínek, 

která byla stanovena pro výb r úsp šného uchazeče, byla podmínka stanovující, že za 

implementaci konečného projektu musí být zodpov dná alespoň jedna americká a jedna 

evropská organizace, p ičemž organizace p vodem z Evropské unie by m la být 

hlavním uchazečem ĚDEVEX 2015ě.  

Projekty, které jsou v rámci tohoto programu zvažovány a mají možnost získat 

pot ebné finanční prost edky, se musejí dotýkat alespoň jednoho ze t í primárních 

témat, na kterých je celá tato myšlenka založena. Na rozdíl od p edchozího tendru je tak 

tento více specificky zam en na konkrétní otázky transatlantické spolupráce a 

konkrétní politická opat ení. Prvním z t chto témat je tzv. transatlantický spot ebitelský 

dialog (Transatlantic Consumer Dialogue - TACDě, který byl iniciován již roku 1řřŘ 
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v souvislosti s Novou transatlantickou agendou a hlavn  tzv. Novým ekonomickým 

partnerstvím. Hlavím cílem tohoto dialogu je posílení unijní a americké občanské 

společnosti. TůCD tak p edstavuje jakési fórum, v jehož rámci probíhá interakce mezi 

zástupci spot ebitelských organizací, které pak společn  vytvá í politická doporučení 

pro americkou vládu a pro Unii ve snaze podpo it zájmy spot ebitel  v EU a USA. 

Druhý okruh aktivit, který by m l být v projektu reflektován je transatlantický dialog 

zam ený na prevenci radikalismu a extremismu. Projekty zam ené na toto prioritní 

téma by m ly v novat velkou pozornost navázání dialogu a p ímé spolupráce mezi 

lokálními aktéry, náboženskými komunitami, nevládními organizacemi a také nap íklad 

zájmovými skupinami. T etím tematickým okruhem, kolem kterého by budoucí dialogy 

iniciované v rámci tohoto projektu m ly být zam eny, je okruh v nující se otázkám 

životního prost edí, p ičemž hlavním aktuálním tématem jsou energie a klimatické 

zm ny ĚDEVEX 2015ě.  

Podíváme-li se na finanční ohodnocení iniciativ v rámci jednotlivých 

tematických okruh , tak pro první z nich byla alokována suma 250 tisíc euro, druhému 

bylo p i azeno 300 tisíc a t etímu pak op t 250 tisíc euro ĚService for Foreign Policy 

Instrument 2015: 6).  

Realizace EU TCSD projekt je stanovena na minimum 24 a maximum 36 m síc  

a jejich implementace probíhá zároveň na území Evropská unie i Spojených stát  

amerických. Co si m žeme p edstavit pod termínem implementace? V p ípad  této, 

stejn  tak jako mnoha dalších ve ejn -diplomatických iniciativ, se jedná o po ádání 

workshop , konferencí a seminá , kongres  a také nap íklad poskytování stipendií. 

Pokud op t využijeme jednotlivé tematické kategorie, tak do té první spadají aktivity 

jako nap íklad obecné posilování mechanism  usnadňujících komunikaci mezi zástupci 

spot ebitelské sféry a jejich zapojení do transatlantické politické diskuze ohledn  

aktuálních témat, kterým je v současné dob  hlavn  vyjednávání o Transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství ĚTTIPě. Do této kategorie pak adíme po ádání 

pravidelných setkání s oficiálními vládními zástupci, p i kterých je kladen d raz na 

zájmy spot ebitel . Současn  sem pat í také identifikace hlavních témat pro budoucí 

diskuzi a hlavních problematických aspekt , pr b žný dialog mezi všemi zúčastn nými, 

jehož integrální součástí je vým na znalostí a zkušeností, což ve finále vyústí 

v publikaci doporučení uplatnitelných pro tuto sféru transatlantického dialogu. 
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V dalších dvou tematických okruzích jsou uplatňovány podobné aktivity, které jsou 

pouze uzp sobeny konkrétnímu tématu. Nap íklad v rámci transatlantického dialogu 

zam enému na boj proti radikalizaci a extremismu je d ležitou součástí spolupráce 

účastnících se aktér  zhodnocení aktuální situace, vým na zkušeností a informací o 

problematické zahraničních bojovník  a také poskytování doporučení a podobné 

aktivity jsou plánovány také v rámci dialogu zam eného na životní prost edí ĚService 

for Foreign Policy Instrumnets 2015: 10-11). 

Tyto iniciativy jsou však malým st ípkem široké mozaiky ve ejn -

diplomatických aktivit Evropské unie ve Spojených státech. Bylo by nejspíše 

neproveditelné zde zaznamenat všechny konkrétní aktivity tohoto druhu, a proto se 

primárn  zam íme na charakterizování celkové strategie, kterou Unie v této oblasti 

využívá. V následující části práce se proto pokusíme identifikovat nejsiln jší součásti 

ve ejn -diplomatické strategie a to prost ednictvím aplikace klasifikačního rámce 

Nicholase Culla, jež byl p edstaven v teoretické části práce. 

6.3 Strategie veřejné diplomacie EU ve Spojených státech – 

kategorizace veřejně-diplomatických aktivit uplatňovaných 
v tomto regionu 

D íve než se podíváme na jednotlivé prvky této ‚strategie‘, musíme si uv domit, 

že n které prvky tohoto konceptu se prolínají a ovlivňují. ůktivity spadající do jedné 

kategorie tak svým zp sobem mohou nést i rysy kategorie jiné. Jako p íklad lze uvést 

využívání sociálních sítí. Ty m žeme za adit do kategorie Advocacy a zároveň také 

Broadcasting a svým zp sobem také do kategorie první související s nasloucháním 

(Listeningě, jelikož jejich prost ednictvím m že EU získat p edstavu o ve ejném mín ní 

a situaci a náladách v daném regionu.  

6.3.1 Naslouchání - Listening 

První složkou jakési ve ejn  diplomatické strategie, kterou m že aktér dle Culla 

využívat je tzv. naslouchání či v originální verzi listening. Podíváme-li se na námi 

zkoumaný p ípad, tedy na USů a unijní ve ejnou diplomacii, tak m žeme v rámci 

tohoto bodu jasn  vyzdvihnout práci Delegace EU ve Washingtonu, která je práv  za 
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provád ní tohoto bodu zodpov dná. Jak již bylo zmín no v rámci této práce, část 

agendy delegace tvo í pozorovatelská činnost a monitoring aktuálního d ní ve 

Spojených státech a také poskytování aktuálních informací dalším aktér m angažujících 

se ve ve ejn -diplomatických strukturách a hlavn  pak institucím v Bruselu. 

Konkrétním p íkladem takovýchto aktivit byla nap íklad nedávná účast člen  delegace 

na p edvolebních sjezdech Demokratické a Republikánské strany. U této p íležitosti se 

konala celá ada doprovodných akcí, na kterých mohli členové delegace nejen 

informace p ijímat a analyzovat, ale také se informace p edávat dál prost ednictvím 

panel , kterých se účastnila jak ve ejnost, tak zástupci americké politické sféry (Rivera 

2016b). Druhého bodu této části ve ejn -diplomatické strategie, tedy zp tného 

reportování, se týká také spolupráce delegace s jednotlivými zastupitelskými ú ady 

členských stát  v USA. Spolupráce s t mito aktéry a pravideln  konaná setkání, 

koordinace a networking totiž pozitivn  ovlivňuje vytvá ení analýz situace v daném 

regionu, vým nu informací a pravidelný reporting a zpracovávání informací pro Brusel. 

Tuto spolupráci, která ve Spojených státech probíhá vesm s velmi dob e, oceňují krom  

samotné Delegace EU také n které členské sáty. Hlavn  se tedy jedná o ty menší, které 

nemají takové kapacity a prost edky, které má delegace a její spolupráce s ostatními 

zastupitelskými ú ady, díky p ístupu k novým informacím t ží (Maurer – Raik 2014: 

10). 

6.3.2 Obhajoba postojů - Advocacy 

Tento bod ve ejn -diplomatické strategie je v námi zkoumaném p ípad  pevn  

spojen s tím p edcházejícím. V jeho st edu stojí iniciativy zam ené na komunikaci se 

zahraničním nestátním sektorem a poskytování relevantní a aktuálních informací.  

Jedním z konkrétních projekt , který lze do této kategorie za adit je ten 

probíhající pod výstižným názvem Getting to Know Europe. Jedná se o projekt 

financovaný pod záštitou již tolikrát zmiňovaného finančního nástroje Unie Partnership 

Instrument a to konkrétn  v rámci čtvrtého cíle, kterým je propagace ve ejn -

diplomatických aktivit EU. Snahou této iniciativy, která je na území Spojených stát  

koordinována Delegací EU ve Washingtonu, je podpora porozum ní a dostupnosti 

informací o EU, její roli v mezinárodním systému, o konkrétních politikách, kultu e, a 

také o hodnotách a ideálech, jež jsou významné pro transatlantické partnerství, a to 
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v rámci místních a regionálních komunit ve Spojených státech. V rámci programu, který 

byl implementován v letech 2015 – 2017 bylo podporováno celkem 17 institucí15, 

jejichž projekty byly v rámci sout že vybrány pro následovnou implementaci v tomto 

časovém období. Tyto instituce za pomoci Delegace EU v USA zprost edkovávají 

aktuální informace o EU a po ádají adu debat a konferencí a poskytují vzd lávací 

projekty zam ené jak pro studenty, tak pro učitele (EUintheUS 2017).  

Krom  t chto iniciativ m žeme do této kategorie za adit také tzv. EU Rendez-

Vous. Jedná se o iniciativu provád nou Delegací EU v USů a jejím prost ednictvím 

mají zástupci EU a USů na společných setkáních možnost diskutovat o záležitostech 

týkajících se společných zájm  a budoucnosti transatlantického partnerství (Duke 2013: 

24). T chto akcí se v tšinou účastní n kte í z oficiálních zástupc  EU a USů a za 

p isp ní pozvané ve ejnosti diskutují o konkrétních aktuálních tématech, která byla pro 

danou událost zvolena. I tato iniciativa m že sloužit jako p íklad spolupráce mezi 

Delegací EU a ambasádami členských stát , jelikož jsou n které akce tohoto typu 

po ádány v úzké spolupráci práv  s t mito zastupitelskými ú ady, jejichž členové jsou 

aktivními účastníky diskuzí (EUintheUS 2016b). 

6.3.3 Kulturní diplomacie – Cultural Diplomacy 

T etí kategorií ve ejn -diplomatické strategie je tzv. kulturní diplomacie, která je 

v USA Unií hojn  využívána a značná část iniciativ a program  v sob  zahrnuje alespoň 

část, která je orientována na kulturu. Spojené státy jako takové jsou velmi významnou 

cílovou oblastí evropského kulturního „produktu“, což pevn  souvisí s významem 

transatlantického partnerství, které je často popisováno coby nevýznamn jší 

p etrvávající partnerství v současném mezinárodním systému.  Sama evropská kultura 

se ve Spojených státech t ší dobrému postavení a v očích ůmeričan  zaujímá vysoký 

status. Navíc by se dalo íci, že díky společné minulosti, tvo í evropská kultura základní 

stavební kámen té americké. V současné dob  je velmi populárním stereotypem ten, jež 

                                                 
15 Jedná se p edevším o univerzity a vzd lávací instituty – University of North Carolina, Chapel Hill; 

University of Pittsburgh; Bay Area Economic Institute; Ecologic Institute, University of Carolina, Berley; 

Atlantic Council (Global Business and Economics Program); AFI Silver Threatre and Cultural Centre; EU 

Studies Association; University of Florida; New Jersey Institute of Technology; Friends of the Goethe; 

Institute Southern California; Columbia University; University of Denver; University of Illinois; Boston 

University; a také Chapman University (EUintheUS 2017). 
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ji vnímá jako více autentickou a sofistikovanou, než je ta americká. ůčkoliv se jedná o 

stereotypní p edstavy, tak i p esto jsou pevn  zako en ny v myslích mnoha amerických 

občan  a tak je nelze ignorovat ĚDavis Cross 2014: 15-17).  

K tomuto tématu se vyjád il také velvyslanec EU ve Spojených státech David 

O’Sullivan Ě2017ě, který upozorňuje na to, že velmi často zapomínáme, že kultura je 

jedním z hnacích motor  ekonomického r stu a to díky kulturnímu pr myslu, který 

vytvá í asi 3% sv tového HDP a produkuje asi 30 milion  pracovních míst. Jménem 

delegace, v jejímž čele stojí, vyzdvihl význam kulturní části programu delegace a 

významu kulturní interakce pro udržování pozitivních vztah  s partnery na globální 

úrovni 

V současné dob  je propagace evropské kultury v rámci program  Delegace EU 

ve Washingtonu velmi aktuální a kv ten byl prohlášen m sícem evropské kultury 

(European Month of Culture). U této p íležitosti, pak delegace spolu se svými partnery 

po ádá celou adu akcí a doprovodných program , jež prezentují evropskou kulturní 

rozmanitost. Tento m síc tak velvyslanectví členských stát  EU a také Delegace EU 

v USů zaplnily pestrou škálou kulturních akcí zam ených na tanec, divadlo, film, 

hudbu, um ní, módu ale také i na jazykovou r znorodost. Tento rok byl navíc speciální 

tím, že se nesl ve znamení oslav 60. narozenin Evropské unie (Whiteside 2017). 

B hem tohoto m síce probíhala ada workshop , akcí, konferencí, seminá  a 

byla realizována ada dalších projekt . Jedním z nich byla také každoročn  po ádaná 

iniciativa známá pod názvem EU Open House, která je vyvrcholením celého m síce 

evropské kultury (Whiteside 2017). Tato společná iniciativa zastupitelských ú ad  

unijních členských stát  a Delegace EU ve Washingtonu umožňuje americkým 

občan m na vlastní k ži zakusit evropskou kulturu, a to bez nutnosti opustit hranice 

Spojených stát . Tento projekt s již jedenáctiletou tradicí je jasnou známkou efektivní 

koordinace mezi konzulárními a diplomatickými misemi členských stát  a Delegací EU 

v USA, která pravideln  sehrává koordinační roli a nap íklad vydala speciální aplikaci, 

která usnadnila návšt vník m zorientovat se v poskytovaných programech jednotlivých 

institucí. Co se týče konkrétních aktivit konaných v rámci této akce, tak nap íklad unijní 

delegace naplánovala adu interaktivních her jak pro d ti, tak pro dosp lé a program 

p ipravila i pro ty nejmenší zájemce o evropskou kulturu. Návšt vníci zakusili možnost 

ochutnat adu jídel typických pro jednotlivé členské státy a zároveň se m li možnost 
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neformáln  setkat se zástupci Evropské centrální banky, Evropské investiční banky a 

také s vyslanci Liaison Office Evropského parlamentu (Vest 2017). 

6.3.4 Výměnné programy – Exchange programmes 

Tato složka ve ejn -diplomatické strategie, do které lze za adit vzd lávací a 

vým nné programy je v regionu USA jednou z t ch nejd ležit jších. Jedním 

z nejznám jších vým nných program  asociovaných s Evropskou unií je 

pravd podobn  Erasmus, který již byl p edstaven v p edchozí kapitole této diplomové 

práce. Dalším významným vým nným vzd lávacím programem, typickým pro region 

USA je Fulbright Schuman Program, jež vznikl ze společné iniciativy Evropské 

komise, konkrétn  Generálního editelství pro vzd lání a kulturu ĚDG Education and 

Cultureě, a amerického ministerstva zahraničních v cí ĚDepartment of State). 

Prost ednictvím tohoto programu pak tito zástupci EU a USA podporují vysokoškolské 

a postgraduální studenty v možnostech jejich dalšího rozvoje, dále také podporují 

návrhy na další výzkum a vzd lávací programy, jejichž téma se n jakým zp sobem 

dotýká tématu transatlantických vztah  a unijních politik a institucí ĚFulbright Schuman 

2013). 

ůmeričtí občané, kte í mají zájem o získání grantu v rámci tohoto programu, 

mohou mít r zné zkušenosti a mohou pocházet z r zných sfér společnosti. P ístup 

k t mto grant m mají navíc jak studenti, tak profesionálové p icházející z akademické 

sféry, dále se také m že jednat o jednotlivé zástupce z politické, administrativní a také 

mediální sféry.  Ti z nich, kte í p edloží úsp šný projekt a budou vybráni, získají 

finanční podporu pro své další p sobení na n které z evropských vzd lávacích institucí, 

v rámci které si sami za ídili možnost p sobnosti. Preferovaní kandidáti jsou pak ti, 

kte í si sv j čas v zahraničí rozd lí minimáln  mezi dv  instituce ve dvou členských 

státech EU16. Prost ednictvím tohoto postupu pak mohou v rámci svých projekt  

reflektovat evropskou perspektivu, se kterou získali b hem svého p sobení zkušenost 

(Fulbright Schuman 2017).  

                                                 
16 Minimální trvání pobytu je šest m síc  a maximální pak ř m síc . Účastník programu, kterému je pak 

vyplácen grant musí v jedné členské zemi EU strávit alespoň t i m síce ĚFulbright Schuman 2017ě. 
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V rámci tohoto programu je poskytována celá ada grant . Jedním z nich je 

nap íklad Fulbright Schuman Innovation Grant, který byl vytvo en speciáln  pro 

zvýšení porozum ní problematiky a aktuálních témat, která rezonují transatlantickým 

prostorem a která mají vliv na podobu transatlantického partnerství mezi Spojenými 

státy a Evropskou unií. Pro roky 2017 – 2018 jsou prioritním tématem otázky spojené 

s problematikou ochrany a soukromí dat. Práv  projekty zam ené na toto téma budou 

pro toto časové období up ednostňovány a budou mít v tší šanci získat podporu ve 

form  grantu, který pohybuje v rozmezí od 2000 až 3000 euro17 za m síc plus 

jednorázový p ísp vek na dopravu v hodnot  2000 euro ĚFulbright Schuman 2015ě. 

6.3.5 Zpravodajství - Broadcasting 

Jak již bylo d íve naznačeno, Evropská unie se ve Spojených státech musí 

potýkat s ne zrovna pozitivn  naklon nou mediální sférou, které chybí relevantní podn t 

pro pravidelné informování o unijních záležitostech. Krom  toho, že akté i provád jící 

ve ejnou diplomacii v USA musí navazovat vztahy se zástupci médií, tak mají díky 

moderním technologiím k dispozici vlastní prost edky, s pomocí kterých mohou p ímo 

oslovovat širokou ve ejnost a poskytovat jim aktuální informace z pohledu, který 

reflektuje p ímo evropskou perspektivu a není ovlivn n p edsudky zprost edkovatele.  

V dnešní dob  je využívání webových stránek a vlastních profil  na sociálních 

sítích považováno za naprostou samoz ejmost, a to ne pouze pro jednotlivce, ale také 

pro adu dalších aktér . Proto není ani Evropská unie výjimkou a do diplomatické praxe 

Unie proniká takzvaná digitální diplomacie, n kdy také označovaná jako Twiplomacy. 

Tato forma zapojování se do sociálního dialogu prost ednictvím sociálních sítí hraje 

zásadní roli pro provád ní komunikačních strategií a každodenního online spojení 

s ve ejností ĚMann 2015ě. 

Jak upozorňuje Michael Mann Ě2015ě stojící v čele Divize pro strategickou 

komunikaci EEůS, sama Vysoká p edstavitelka Federica Mogherini vyjád ila svou 

podporu pro využívání sociálních sítí a Twitter označila za zcela revoluční nástroj 

                                                 
17 Hodnota grantu se liší podle toho, jakou zkušenost uchazeč má. Profesionálové získají 3000 euro na 

m síc a studentský grant je pak nižší a dosahuje 2000 euro m síčn  ĚFulbright Schuman 2015ě. 



  

 

80 

  

diplomacie EU a b hem svého mandátu v nuje aktivit  na sociálních sítích velkou 

pozornost. 

I Delegace EU ve Spojených státech amerických využívá možností ady 

sociálních sítí. O aktuálním d ní v Unii a unijním programu ve Spojených státech, do 

kterého spadají i její vlastní aktivity, pravideln  informuje nap íklad prost ednictvím 

svého účtu na Twitteru (@EUintheUS, od listopadu 2010), kde jsou aktuální informace 

publikovány i n kolikrát denn . Na této sociální platform  má navíc delegace velmi 

široké publikum a počet sledujících p esahuje 3ř tisíc Ědata aktuální k 5. 5. 2017 – 39, 2 

tisíc sledujícíchě. Podobn  se delegace angažuje také na Facebooku (European Union in 

the United States), kde se p ísp vky objevují zhruba ve stejném intervalu, jako je tomu 

v p ípad  Twitteru. Tyto dv  sociální sít  navíc poskytují samotné ve ejnosti možnost 

reagovat na p ísp vky a delegaci tak poskytují dnes již nutný feedback.  

Delegace se také angažuje prost ednictvím YouTube (EUintheUS), kam jsou 

zhruba v týdenním intervalu ukládána informační videa. Další vizuální obsah pak 

delegace poskytuje prost ednictvím Flickru (EUintheUS), kde se nachází desítky alb 

vztahujících se k jednotlivým akcím a pom rn  nov  také prost ednictvím Instagramu 

(EU in the US).  

ůčkoliv jsou sociální sít  spojovány s možností angažování se ve skutečném 

dialogu, tak je nutné podotknout, že k žádným obsáhlým diskuzím na nich ve 

skutečnosti nedochází. Ve ejnost však má k dispozici možnost na n kterých t chto 

sociálních sítích poskytnout delegaci, a v konečném d sledku také Unii, svá hodnocení, 

dle kterých pak Unie získá p edstavu o ve ejném mín ní.  

Informace jsou samoz ejm  americké ve ejnosti distribuovány i tradičním 

zp sobem a krom  distribuce propagačních materiál  vytvo ila Evropská unie nap íklad 

síť knihoven, které disponují oficiálními publikacemi vydanými Evropskou unií. 

Depozitá e t chto knihoven jsou p inejmenším jednou m síčn  doplňovány o nové 

publikace, které se týkají oblastí, jakými je vytvá ení unijních politik v oblasti obchodu, 

zem d lství, dopravy, energetiky a ady dalších. Celkem se v USA nachází 3Ř t chto 

knihoven, které byly z ízeny na amerických univerzitách, jejichž aktivity spojené 

s vzd lávacími programy také hrají významnou roli p i ší ení relevantních informací a 

pov domí o unijních záležitostech (EUintheUS 2001). 
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6.4 Oblast vzdělávání coby prioritní oblast veřejné diplomacie 
EU ve spojených státech 

P edchozí část v novaná vým nným program m je velmi úzce spojena s oblastí 

vzd lávání, která je jednou z nejd ležit jších ve ejn -diplomatických oblastí, které Unie 

v USů využívá. Jakýsi prvek vzd lávání lze identifikovat ve v tšin  ve ejn -

diplomatických iniciativ a už samotnou snahu informovat ve ejnost je možno vnímat 

jako snahy tuto ve ejnost vzd lat. Podle T. Rivery Ě2016aě z Delegace EU v USů pat í 

transatlantické partnerství v oblasti vzd lávání k t m nejsiln jším na sv t  a Unie 

s USů vzájemn  p edstavují nejpopulárn jší destinace pro studentské vým nné 

programy.  

V této oblasti Delegace EU ve Washingtonu úzce spolupracuje s Generálním 

editelstvím pro vzd lání a kulturu a také s americkým ministerstvem zahraničí, a to 

primárn  v otázkách týkajících se programu Fulbright Schuman. ůčkoliv jsou cílovou 

skupinou celé ady iniciativ a program  hlavn  vysokoškolští studenti a akademici, 

Delegace ve Washingtonu také iniciuje adu aktivit pro mladší publikum. Za zmínku 

stojí nap íklad sout ž pro st edoškolské studenty – EuroChallenge Competition. Ta 

podn cuje mladé studenty st edních škol k budování širokého okruhu znalostí 

spadajících do kategorie unijních záležitostí. Podstata sout že tkví v tom, že jednotlivé 

týmy se utkají v n kolika kolech, b hem kterých prokáží svou znalost hospodá ské a 

m nové politiky EU. B hem finálního kola pak musí p edstavit sv j pohled na 

konkrétní problém, kterému v současné dob  čelí n který ze stát  Eurozóny a zároveň 

musí navrhnout proveditelné politické ešení této krizové situace. Vít ze tohoto klání 

pak čeká návšt va Washingtonu, kde budou mít možnost navštívit Delegaci EU a také 

adu dalších finančních institucí sv tového významu jakým je nap íklad Mezinárodní 

m nový fond a americké ministerstvo financí USů ĚRivera 2016a, EuroChallenge 

2017). 

Podíváme-li se na další iniciativy, tak do této oblasti m žeme samoz ejm  

s jistotou za adit vým nné programy, o kterých jsme se již zmínily v p edchozí 

podkapitole a které jsou postaveny kolem snahy Unie poskytnout širokému spektru 

jednotlivc  p íležitost získat vlastní zkušenost s Evropskou unií a nahlédnout do toho, 

co vlastn  unijní perspektiva p ináší.  
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Za zmínku také stojí tzv. Centra Jeana Monneta (Jean Monnet Centers of 

Excellence), která se také zasazují o provád ní ve ejné diplomacie EU v USů. Tato 

centra mají, podobn  jako delegace, ko eny v iniciativ  Evropské komise z roku 1998. 

Ta v tomto období zahájila ambiciózní projekt a vytvo ila síť center na amerických 

univerzitách. Prost ednictvím jejich aktivit tak m lo dojít k posílení transatlantické 

spolupráce za pomoci intenzivního dialogu a to na r zných úrovních společnosti. Centra 

m la za úkol podporovat zvýšení pov domí o EU a o významu politické, ekonomické a 

kulturní spolupráce v rámci transatlantického partnerství. Mimo jiné se tato centra také 

významn  zasadila o prosazení evropských studií do amerického vyššího vzd lávání 

(European Commission 2015a). 

Ve Spojených státech centra úzce spolupracují se samotnou Delegací EU v USA, 

která hraje podstatnou roli p i koordinaci jejich práce a také poskytuje finanční 

prost edky na adu projekt  a to coby součást své vlastní širší strategie na podporu 

vytvá ení úzkých vazeb mezi občany na obou stranách ůtlantiku ĚEuropean Union 

Studies Association 2015a). V současné dob  je v rámci tohoto programu provozováno 

osm18 takovýchto center p sobících na amerických univerzitách. Zde tato centra p sobí 

ve snaze propagovat vzd lávání a výzkum v oblasti evropských studií a také ve snaze 

podporovat dialog mezi akademiky a také zástupci akademické sféry a zástupci 

americké politické scény (European Union Studies Association 2105a). 

6.5 Zhodnocení role veřejné diplomacie EU využívané pro 
posílení vnějších vztahů se Spojenými státy 

V rámci této části poslední kapitoly se podíváme na to, jaké postavení má 

ve ejná diplomacie pokud jde o vytvá ení a udržování vztah  mezi EU a Spojenými 

státy. Konkrétn  na to, zda se jedná pouze o jakousi „berličku“ – pomocný nástroj – 

která má pouze v určitých p ípadech p ipravit ve ejnost na konkrétní politická opat ení, 

anebo zda se jedná o kontinuáln  využívaný nástroj, jehož prost ednictvím je 

naplňována plnohodnotná dlouhodobá strategie. 

                                                 
18 Tato centra se nachází na Florida International University, Georgia Institute of Technology, University 

of California (Berkeley), University of Denver, University of Illinois, University of North Carolina, 

University of Pittsburgh a na University of Wisconsin-Madison (European Union Studies Association 

2015b). 
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Jak jsme si názorn  ukázali v rámci p edchozí podkapitoly, tak Evropská unie 

pln  využívá všech oblastí ve ejn -diplomatické strategie a prost ednictvím aktivit, 

které do jednotlivých oblastí spadají tak podporuje dlouhodobou orientaci svých aktivit 

v daném regionu. Jelikož nejsou jednotlivé programy zam eny pouze na podporu 

konkrétních politických či ekonomických iniciativ, je jejich prost ednictvím 

podporována celková image Unie a možnost americké ve ejnosti jí lépe porozum t. 

Aktivity, které jsou úzce spojeny s konkrétními politikami Unie a konkrétními 

iniciativami v rámci transatlantického partnerství jsou samoz ejm  také velmi d ležitou 

součástí unijní ve ejné diplomacie, ale dlouhodobá perspektiva a vytvá ení partnerství i 

mimo tyto oblasti je velmi podstatným faktorem úsp chu ve ejné diplomacie. 

Lze tedy konstatovat, že ve ejná diplomacie tak hraje značnou roli a v kontextu 

Spojených stát  není využívána pouze v souvislosti s krizovými situacemi, i když i tato 

forma ve ejné diplomacie je nutná a Delegace EU ve Washingtonu je zodpov dná za 

provád ní tzv. krizové ve ejné diplomacie, jež se snaží v co nejkratším intervalu 

napravit potenciální negativní dopady krizí souvisejících s EU na evropskou image a 

nálady sm ované v či aktivitám Unie a jejím subjekt m. Konkrétním p íkladem 

takovéto situace, kdy musela Delegace EU v USů uzp sobit své aktivity v d sledku 

krize, byl p ípad vlny nevole, jež se zvedla po afé e s karikaturami proroka Mohameda 

v Dánsku. Druhým takovým p ípadem pon kud rozsáhlejšího charakteru, byla krize 

Eurozóny a sní spojená vlna euroskeptismu. V tomto období musela Delegace čelit 

značné nelibosti ze strany mezinárodních médií, ale také t ch p sobících v USA. 

Jelikož práv  tato média využívala kv li nedostatk m zahraničních korespondent  

zprávy pocházející od svých britských koleg  Ěkv li absenci jazykové bariéryě, kte í 

byli svou kritikou v či EU proslulí ĚDavis Cross 2015: 347-348). Je to pak práv  

takováto situace, která iniciuje zm ny v p ístupu k ve ejné diplomacii a v jejímž 

d sledku roste význam informačních aktivit a obhajoby vlastních postoj , která se 

snaží o nápravu image a boj s dezinformacemi. 

Samotná Delegace je ovšem zodpov dná za následování dlouhodobých cíl  a 

naplňování vlastní strategie v oblasti ve ejné diplomacie. Podíváme-li se na jednotlivé 

ve ejn -diplomatické prvky, tak m žeme konstatovat, že Evropská unie využívá ve 

Spojených státech všech t chto aktivit, které tak vytvá ejí více mén  ucelenou strategii. 

Pokud se navíc zam íme na témata, kterým je v rámci ve ejn -diplomatických 
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program  v novaná pozornost, tak m žeme konstatovat, že pozornost není v nována 

pouze aktuálním unijním iniciativám politického a ekonomického charakteru, ale také 

je v nována dlouhodobému vytvá ení pozitivní image a p íprav  prost edí pro další 

unijní aktivity.  

S tímto zám rem zjišt ní pozice unijní ve ejné diplomacie v zahraniční politice 

v či Spojeným stát m jsem se obrátila n kolik zástupc  Delegace EU ve Washingtonu. 

Jedinou zp tnou vazbu poskytl vedoucího sekce – Press and Public Diplomacy Section 

– James Barbour. Coby mluvčí této delegace vyjád il p esv dčení, že ve ejná 

diplomacie hraje ve Spojených státech naprosto nepostradatelnou roli a to p edevším 

z toho d vodu, že p i politickém procesu jsou brány v potaz názory velkého množství 

aktér  pocházejících ze soukromého sektoru, a to ať už se jedná o nevládní organizace, 

think-tanky či korporace a zájmové skupiny.  

Oficiální reprezentace Spojených stát  totiž uznává, že silná občanská 

společnost, jež je nezávislá na státní kontrole a intervencích vlády, je základní 

podmínkou pro úsp ch demokracie jako takové (U.S. Department of State 2017). Jsou 

to pak p evážn  think-tanky a nevládní organizace, které hrají významnou roli p i 

ovlivňování politických rozhodnutí v USů a mají vliv na budoucí politické sm ování 

Spojených stát  ĚHaass 2002: 5ě.  Je to pak práv  zapojení a velký vliv t chto aktér , 

kte í jsou významnou cílovou skupinou ve ejn -diplomatických aktivit, který p ispívá 

k významu používání tohoto unijního zahraničn -politického nástroje ve Spojených 

státech. 
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Závěr 
Jak jsme si ukázali v rámci této diplomové práce, ve ejná diplomacie je 

integrální součástí zahraničn -politické praxe Evropské unie a to platí i pro námi 

zkoumaný region – Spojené státy americké. I p es počáteční ostentativní p ístup 

Evropské unie a jejích p edch dc  k využívání tohoto termínu je dnes zcela jasné, že 

bez t chto aktivit by bylo pov domí o unijních záležitostech na ješt  nižší úrovni, než je 

tomu dnes a Unie by bez jejího užívání p išla o nástroj na kultivaci vlastní image, jež z 

dlouhodobého hlediska hraje významnou roli p i dosahování zahraničn -politických 

cíl .  

Prost ednictvím jednotlivých kapitol této práce jsme si p edstavili komplexní 

tematiku ve ejné diplomacie a charakterizovali jsme její praxi z pohledu tak unikátního 

aktéra, jakým je Evropská unie. Konkrétní akce p ijímané v rámci ve ejn -diplomatické 

praxe jsme si pak p edstavili na p íkladu využívání unijní ve ejné diplomacie ve 

Spojených státech.  

V rámci této práce jsme se snažili zodpov d t dv  základní výzkumné otázky a 

zhodnotit s nimi související hypotézy. V této záv rečné části se tak k tomuto úkolu 

vrátíme a zhodnotíme samotné výsledky, ke kterým jsme se v pr b hu práce dobrali.  

První výzkumná otázka se týkala role ve ejné diplomacie EU p i udržování a 

dalším rozši ování transatlantického partnerství. Hypotéza vztahující se k této otázce 

pak p edpokládala, že ve ejná diplomacie nehraje pouze čist  podp rnou roli pro 

jednotlivá politická a ekonomická opat ení, která jsou součástí aktuální transatlantické 

agendy, ale že je také využívána dlouhodob . 

Prost ednictvím kapitol empirické části práce jsme si již ukázali, že ve ejná 

diplomacie je dlouhodob  využívaným nástrojem, který je v rámci transatlantických 

vztah  využíván již od padesátých let minulého století, kdy v USA vznikla první 

komisní delegace. S pomocí analýzy unijní strategie v této oblasti, jsme si ukázali, že se 

Unie v nuje široké škále témat, která sahají od t ch čist  politických a ekonomických až 

po ta týkající se kultury a vzd lávání. Pokud bychom m li onu celkovou strategii 

zhodnotit, tak m žeme potvrdit její komplexnost, jelikož Unie využívá všech 

zkoumaných součástí ve ejné diplomacie, tak jak je nadefinoval N. Cull. Pom rn  

zajímavým faktem je, že všemi t mito sférami prostupuje snaha Unie v oblasti 
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vzd lávání, jehož prvky m žeme identifikovat tém  ve všech iniciativách 

implementovaných na území Spojených stát . Tato snaha o jakousi osv tu pevn  

souvisí se snahou Unie propagovat svou pozitivní image, která by pak napomohla v tší 

akceptovatelnosti EU a jejích aktivit v USA. 

Tento nástroj ovšem není pro EU ve Spojených státech d ležitý pouze proto, že 

jí pomáhá rozši ovat svou image mezi širokou ve ejností, ale také díky tomu, že s její 

pomocí má Unie možnost oslovit nap íklad adu nevládních organizací, think-tank  a 

vzd lávacích institucí, které mohou mít, díky prostupnému charakteru amerického 

politického systému, vliv na vytvá ení budoucí politické agendy a tím pádem mohou 

mít také vliv na podobu dlouhodobých vztah  mezi Evropskou unii a Spojenými státy.  

Je tedy možno potvrdit, že Evropská unie využívá ve ejnou diplomacie v USA k 

následování krátkodobých i dlouhodobých cíl  a její postavení v rámci vn jších vztah  

v či Spojeným stát m je jist  podstatné. Je však pravdou, že bez pot ebných dat se 

m žeme jen dohadovat, co se skrývá za tím, když je ve ejná diplomacie označována za 

významnou a jedinečnou, pokud jde o její vztah k zahraniční politice EU. 

Druhá otázka a s ní související hypotéza se týkala podoby modelu, kterému 

unijní ve ejn -diplomatická praxe v USA odpovídá. Podíváme-li se na charakteristiky a 

výčet aktivit, který byl p edstaven v rámci empirické části práce, tak m žeme i tuto 

hypotézu s klidným sv domím potvrdit. Ve ejná diplomacie Evropské unie, konkrétn  

tedy ta využívaná ve Spojených státech, skutečn  odpovídá parametr m konceptu 

‚nové‘ ve ejné diplomacie a v reakci na zm ny v mezinárodním prost edí si i tento 

zahraničn -politický nástroj prošel značnou modifikací. Zam íme-li se na tento bod 

podrobn ji, m žeme si tak p esn  od vodnit tento úsudek sv dčící ve prosp ch druhé 

hypotézy. Jak bylo naznačeno prost ednictvím teoretické části práce v nované nov  

redefinovanému konceptu ve ejné diplomacie, nalézáme n kolik základních parametr , 

které nám vypovídají o jakési modernizaci modelu. P i aplikaci t chto parametr  na 

unijní ve ejn -diplomatickou praxi v USů, tak m žeme konstatovat, že je shodná 

s modelem ve ejné diplomacie 2.0:  

- jelikož je v jejím rámci kladem velký d raz na dialog a 

reciprocitu, která z dlouhodobého hlediska má vést k vytvá ené 

dlouhodobých partnerství a posílení vzájemné d v ry;  
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- jelikož jsou za t mito účely využívány nové komunikační 

technologie p edstavené v d sledku globalizace;  

- jelikož do ve ejn  diplomatické praxe EU vstupuje velmi široká 

škála aktér , kte í již nejsou pouze cílovou skupinou, ale jak bylo 

ukázáno na p íkladu vypsaných tendr , jsou také pov ovány 

samotnou implementací ve ejné diplomacie;  

- a v neposlední ad  také z toho d vodu, že v souvislosti 

s p edchozím bodem, EU v n kterých p ípadech ustupuje do 

pozadí a p ebírá v otázkách provád ní ve ejn -diplomatických 

program  čist  koordinační roli. 

 

Na záv r je ješt  nutné zmínit, že ve ejná diplomacie je velmi obsáhlým 

tématem a tato diplomová práce zachycuje pouze jeden st ípek z pomyslné skládačky, 

jež tvo í ve ejnou diplomacii – a to zvlášt  u tak unikátního aktéra, jakým je Evropská 

unie. 

 

Summary 

As was shown in this thesis, public diplomacy is an integral part of foreign 

policy practice of the European Union. Despite the initial ostentative approach towards 

the used of the term itself, it is quite clear that wihout these activities the awareness 

about the European issues would be even smaller than it already is nowadays. Plus, 

without the use of public diplomacy the EU would also lose one tool to cultivate its own 

image, which is – from the long-term perspective – important for the achievement of 

foreign policy goals. 

Within individual chapters of this thesis the complex issues of public diplomacy 

was introduced and its practice was characterized from the perspective of the European 

Union. Particular actions adopted were than introduced on the example of the use of 

public diplomacy in the US. 

Throughout the main text we have tried to address the main research questions 

and related hypotheses. This summary will thus be devoted to the effort to conclude and 

answer these questions. 
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The first question was dealing with the issue of the role of the public diplomacy 

of the EU when it comes to the transatlantic partnership. The hypothesis related to this 

question was the one suggesting tha the public diplomacy does not simply play a 

supportive role to major political and economic programs currently on the transatlantic 

agenda, but it is rather employed for long-term purposes. 

In the empirical part of the thesis we have shown that public diplomacy is being 

used as a part of long-term strategies and it is important in the transatlantic region since 

1ř50s. Through the analysis of the EU’s public diplomacy strategy in this region we 

have seen that the EU deals with a variety of topic ranging from political and economic 

issues to those related to culture and education. When evaluating such strategy we can 

cement on its complexity because the EU engages in all categories as defined by N. 

Cull. Quite interestingly, practically within all public diplomacy initiatives in the US we 

can identify the presence of educational purposes. This effort to educate and „spread the 

light“ on the EU is related to the Union’s effort to promote its own image and help the 

EU to be more accepted within the US. 

This tool is not only important because of its effects on image, but also because 

with its help the EU can reach to and engage with a great variety of NGOs, think-tanks, 

and representatives of academia and these actors can afterwards, thanks to the nature of 

the American politics, influence official representatives and the agenda itself. 

It is thus possible to confirm, that the EU uses public diplomacy in the US in 

order to pursue short- as well as long-term goals and its position within transatlantic 

partnership seems to be quite important. Although it must be said that without sufficient 

data we are not really able to define what exactly does it mean when public diplomacy 

is called important and significant. 

The second research question and related hypothesis is concerned with the 

model of public diplomacy. When looking at characteristics and activities introduced in 

the empirical part of this thesis we can clearly confirm the hypothesis suggesting that 

the current public diplomacy of the EU used within the US is similar to the concept of 

‚new‘ public diplomacy. We can explain this even further and by using the theoretical 

part of the thesis we can see possible explanations behind such statement. First of all, 

we can say that there is a similarity to the redefined model of public diplomacy because: 
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- these is a great attention paid to the establishment of long-term 

partnerships and the importance of diaog is stressed out; 

- new communication technologies allowing this form of 

communication are used; 

- these is a great variety of  actors that are entering the practice of 

public diplomacy, and some of them, as shown on the example of 

tenders, are responsible for the implementation of programs; 

- and finally, in relations to the previous point, the EU in some 

cases steps aside and takes on a role of coordinator. 

As the final remark it is important to mention that public diplomacy is 

enormously vast topics and the issues discussed within this thesis is only a small piece 

of a way greater picture.  
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