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Abstrakt 

Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem ovlivňuje sekuritizační diskurz podobu 

fungování hranic a do jaké míry je sekuritizace zodpovědná za rostoucí důraz na zajištění 

bezpečnosti. Ten se projevuje instalací sledovacích zařízení, která stále více pronikají do 

našeho soukromí a rostoucí kontrolou společnosti, která je možná díky stále lepším 

zabezpečovacím technologiím, ale zejména díky prioritě, kterou má zachování bezpečnosti 

v dnešní společnosti. Vzhledem k povaze zkoumaného tématu je zvolenou výzkumnou 

metodou diskurzivní analýza, která umožňuje zachytit podobu sekuritizačních procesů a vliv 

sekuritizačního diskurzu nejen na vývoj hranic, stejně jako na celou společnost. Diskurzivní 

analýza je použita v konkrétní případové studii, jejímž předmětem je vývoj americko-

kanadských hranic mezi lety 2001 a 2005. Díky teroristickým útokům z 11. září 2001 je 

možné analyzovat sekuritizaci od jejího počátku, přičemž délka sledovaného období zároveň 

umožňuje zachytit vlivy, které sekuritizaci oslabovali a umožňuje ukázat proměny 

sekuritizačního procesu v čase. Teoretický rámec této práce vychází z teorie sekuritizace 

podle Thierry Balzacqa, který navázal na teoretiky kodaňské školy a reagoval na kritiku 

původní sekuritizační teorie. V návaznosti na analýzu sekuritizace je druhá část práce 

věnována konkrétním dopadům sekuritizace a praktickým důsledkům, které má za následek 

sekuritizační diskurz. Prostor je zde věnován otázce legitimity sledování a kontroly 

společnosti na jejíž nárůst měl ve sledovaném období přímý vliv sekuritizační diskurz a 

rozšiřování sledovacích technologií do každodenního života. V neposlední řadě je důraz 

kladen na představení problematiky sledování a na uvedení důvodů, kvůli kterým je rostoucí 

kontrola společnostní vystavena kritice.  

 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to explore the impact of securitization and securitization 

discourse on the process of transformation of the approach towards the borders, their 

function and towards their importance. Terrorist attacks from September 11. dramatically 

changed the US-Canada border as well as the whole cross-border dynamics between both 

states. From undefended border the Canada-Unites States border became heavily fortified 

and it underwent an increase of border patrols, surveillance techniques and various security 

measures. This change was possible because of the creation of securitization discourse and 

the purpose of this thesis is the analyse its creation and development and to examine the 



progress of the securitization itself. The thesis is based on the theory of securitization which 

was created by the authors of Copenhagen School, but because of the fact that the original 

securitization theory became the subject to criticism, the theoretical framework of the thesis 

is provided by Thierry Balzacq, who put an emphasis on the context and on the complexity 

of the analysis. Discursive analysis takes place between the September 11. attacks and the 

end of the year 2005 and is focused on policy statements, political decisions and relevant 

speech acts. Second part of the thesis addresses the outcomes of securitization process and 

the consequences of the use of discourse. The second part also addresses the problematics 

of increasing control of society and answers the question about legitimacy of surveillance, 

which is strongly connected with the process of securitization and with the tendency to 

facilitate the defence mechanisms and make security measures more effective. Regarding 

the relevance between the improvements of surveillance techniques and their widening 

extension into the society and into the aspects of everyday life, the thesis will identify some 

of the widely criticized surveillance techniques and disputable methods of control.  
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Úvod 

Hranice mezi Spojenými státy americkými a Kanadou měla před útoky z 11. září 2001 

potenciál stát se pouhou čárou na mapě, která by na pohyb mezi státy neměla zásadní vliv. 

Volání po hranicích „evropského stylu“ (Campbell, 2000), které by umožňovali volný pohyb 

osob i zboží, bylo slyšet nejen od předních politických představitelů obou zemí, ale vývoj 

směrem k tomuto modelu dokládala i dynamická přeshraniční spolupráce mezi oběma státy, 

která intenzivně utvářela podobu vzájemných vztahů a úroveň spolupráce.  

Teroristické útoky z 11. září měli za následek proměnu tohoto přístupu a namísto vytvoření 

hranic podle „evropského modelu“ se pozornost upřela na zlepšení zabezpečení a na zvýšení 

kontroly. Tato změna byla možná díky vytvoření sekuritizačního diskurzu, ve kterém byla 

Kanada, díky svému otevřenému přístupu k imigraci a systému udělování občanství, 

označována za ráj teroristů, kteří díky nehlídané společné hranici mohou podnikat útoky 

v USA. Za ohrožené jsou sekuritizačními aktéry označování občané USA a zároveň základní 

hodnoty, na kterých stojí americká společnost. Naopak za zdroj ohrožení je považován 

mezinárodní terorismus, přičemž důraz je věnován zejména teroristům, kterým se podařilo 

infiltrovat do kanadské společnosti a kteří představují hrozbu právě díky tomu, že je není 

možné rozpoznat a odlišit od zbytku společnosti. 

Cílem práce bude zjistit, jakým způsobem probíhal vznik sekuritizačního diskurzu a jakým 

způsobem byl uzpůsobován v závislosti na měnící se kontext a časový odstup od útoků z 11. 

září. Za tímto účelem v případové studii pracuji s diskurzivní analýzou, díky které bude 

možné identifikovat přítomnost a intenzitu sekuritizačních kroků, vliv sekuritizačních aktérů 

na jeho podobu sekuritizace a zásadní politická rozhodnutí, díky kterým byl sekuritizační 

diskurz neustále přítomný a aktuální. Primární důraz diskurzivní analýzy bude věnován 

aktivitám aktérů, kteří měli možnost podpořit své řečové akty konkrétními politickými 

rozhodnutími, díky kterým přispívali ke konstrukci hrozby. Případová studie bude časově 

omezena na období od 11. září 2001 do konce roku 2005. Zvolená délka umožňuje zachytit 

období nejintenzivnější sekuritizace, nicméně zároveň umožňuje demonstrovat, že 

sekuritizace je dlouhodobým procesem a aktéři musí reagovat na měnící se kontext a 

společenské podmínky.  

Kromě diskurzivní analýzy zaměřené na identifikaci sekuritizačních kroků bude druhá část 

práce věnovaná nárůstu sledování a kontroly. Za účelem boje proti terorismu a prevence 

kriminality se sledovací zařízení a moderní kontrolní mechanismy rozšířili do celé 
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společnosti. Cílem práce bude ukázat, jakým způsobem získává tento proces legitimitu a 

jaká rizika s sebou přináší. Nárůst kontroly přímo souvisí s rostoucí hrozbou mezinárodního 

terorismu, ke kterému došlo po útocích z 11. září. Zatímco původně byli sledovací zařízení 

instalovány na místa, která byla prezentována jako nejvíce ohrožená, díky sekuritizaci 

terorismu a bezmezné víry ve výhody sledovacích zařízení se z míst původního určení 

rozšířili do každodenního života. Práce tak bude klást zvláštní důraz na vyvrácení této 

představy o pozitivech sledování a na ukázání nevýhod, které s sebou přináší.  

Diskurzivní analýza bude vycházet ze sekuritizační teorie Thierry Balzacqa, který navázal 

na klasickou teorii sekuritizace podle teoretiků kodaňské školy, přičemž reagoval na její 

nedostatky a zohlednil její kritiku. Zatímco teoretici kodaňské školy viděli nástroj 

konstrukce bezpečnostních hrozeb v řečových aktech sekuritizačních aktérů, Thierry 

Balzacq vidí nástroj sekuritizace v takzvaném „pragmatickém aktu“, ve kterém zohledňuje 

nejen řečové akty, ale všechny faktory, které přispívají k sekuritizačnímu diskurzu a utváří 

kontext, ve kterém sekuritizace probíhá.  

Práce bude rozdělená do pěti základních kapito. První část bude věnovaná představení 

teoretického rámce sekuritizace. Prostor bude věnován teoretikům kodaňské školy a kritice, 

které byla teorie sekuritizace vystavena. Druhá kapitola představí metodologický rámec 

práce, přičemž ve třetí kapitole bude prostor věnován případové studii postavené okolo 

diskurzivní analýzy, ve které budou zkoumány činnosti jednotlivých sekuritizačních aktérů 

a dopad těchto činností na podobu americko-kanadské hranice, které prošli díky intenzivní 

sekuritizaci významnou proměnou. V této kapitole bude zodpovězena výzkumná otázka, 

jakým způsobem probíhá materializace diskurzu a jaké jsou reálné dopady a konkrétní 

praktiky vznikající v důsledku jeho používání. Čtvrtá kapitola se bude věnovat legitimitě 

sledování a kontroly společnosti. V rámci této kapitoly bude popsáno, jakým způsobem je 

obhajována instalace sledovacích technologií do veřejného prostoru a jakým způsobem 

získává sledování a kontrola společnosti legitimitu, stejně jako budou představeny 

nejvýznamnější sledovací technologie. Poslední kapitola práce se zaměří na kritiku 

sledování a potenciální nebezpečí, které jsou s rozšiřováním kontroly spojena.  

Sekuritizace podle kodaňské školy je nejlépe vysvětlena v díle Security: A New Framework 

for Analysis které společně vypracovali Barry Buzan, Ole Wæver a Jaap de Wilde. 

Metodologie práce nicméně vychází z prací Thierry Balzacqa, a jeho pojetí sekuritizace, pro 

jehož pochopení je stěžejním dílem Securitization Theory: How Security Problems Emerge 
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And Dissolve, přičemž stěžejním zůstává článek s názvem The Three Faces of Securitization: 

Political Agency, Audience d Context.  

Pro zkoumání reálných dopadů diskurzu a praktik, které má za následek jeho používání, jsou 

stěžejní práce Didiera Biga, který ukazuje negativní dopady diskurzu a intenzivního 

sledování. Zásadním dílem zůstává také spis Discipline and Punish od Michaela Foucalta, 

na jehož myšlenky a teorii o „disciplinary society“ (Foucalt, 1979) navázala řada pozdějších 

autorů, a který patří k prvním autorům, kteří začali upozorňovat na problematiku sledování 

a kontroly společnosti. Mezi autory, kteří ve větší, či menší míře navázali na jeho prácik či 

se věnující problematice sledování z jiného úhlu, můžeme v zařadit Neila M. Richardse, 

Helen Nissenbaum, či Irmu van der Ploeg, která se ve svých pracích věnuje možnému 

zneužití sledovacích technologií a jejich nebezpečí.   

1. Teoretický rámec  

1.1 Diskurzivní proměna v mezinárodním prostředí 

Konec druhé světové války přinesl zásadní proměnu přístupu k bezpečnosti a jejímu chápání. 

Zatímco dříve byla diskuse o bezpečnosti a rozdílných přístupech, až na výjimky, čistě 

v rukou armády, použití jaderných zbraní se stalo důležitým milníkem, který umožnil diskusi 

rozšířit mezi množství jiných aktérů. Zároveň předznamenal novou éru, ve které velikost a 

schopnosti armády postupně přestaly mít rozhodující vliv na bezpečnost států, stejně jako 

přestaly být hlavními ukazateli, podle kterých se dala určit velikost hrozby, kterou daný stát 

představuje pro ostatní (Walt, 1991, s. 213). Následná diskuse o bezpečnosti a jejím novém 

vymezení s sebou přinesla postupné rozšiřování chápání bezpečnosti do dalších sfér a 

oblastí, k čemuž přispělo i bipolární rozdělení světa a konkrétní podoba nepřítele. (Walt, 

1991, s. 215).  

Spolu s koncem Studené války a bipolárního uspořádání světa se stal dosavadní přístup 

k bezpečnosti nepotřebným, jelikož hrozba, kterou představoval Sovětský svaz, přestala 

existovat spolu s jeho rozpadem (Bigo, 2002, s. 77). Během dlouhého období bipolárního 

rozdělení světa a jasně definované podoby vnějšího nepřítele získala vnější sféra bezpečnosti 

primární důležitost, přičemž čím více prostředků a pozornosti na sebe vázala, tím více se 

problémy domácí politiky odsouvali do pozadí. V této době zároveň rostla důležitost a počet 

bezpečnostních expertů, kteří dále přispívali k důležitosti bezpečnosti a její prioritizaci 

(Walt, 1991, s. 220). 
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Díky prioritě, kterou měla zahraniční politika a globální bezpečnost a díky množství osob 

zapojených v celkovém procesu, nebylo možné jednoduše přijmout náhlou nepřítomnost 

hrozby a přizpůsobit se novým podmínkám, ale bylo třeba najít nový důvod bezpečnostních 

opatření a nového nepřítele (Walt, 1991, s. 215). Místo zřetelné a jasně vymezené hrozby se 

pozornost obrátila k velkému množství nejasně definovaných nebezpečí, k jejichž 

naléhavosti přispívaly aktivity bezpečnostních aktérů a přetrvávající důraz kladený na 

zachování bezpečnosti. (Bigo, 2002, s. 78). 

Důsledkem dlouhodobé orientace na zahraniční bezpečnost zůstala vnitřní bezpečnost USA 

podceňovaná a jelikož se všechny zásadní konflikty dvacátého století odehrávali mimo 

americké území, pro mnohé instituce neexistoval důvod, proč po konci Studené války 

zásadně měnit strategii a přístup k bezpečnosti (Carter, 2001, s. 20). Absence primárního 

nepřítele se tak ukázala být zásadním důvodem, proč nebyly USA připravené na vzestup 

nové hrozby v podobě mezinárodního terorismu, (Carter, 2001, s. 18) přestože došlo k 

událostem, které předznamenaly měnící se prostředí a upozornily na existenci nové hrozby.  

Za zřejmě nejvýznamnější a nejtragičtější událost lze považovat teroristický útok 

v tokijském metru, při němž příslušníci náboženského kultu použili nervový plyn sarin na 

civilní obyvatelstvo. Tento útok ukázal, že útočníkem i cílem útoků se může stát kdokoliv, 

přičemž nástrojem útoků se díky lepší dostupnosti mohou stát zbraně a technologie, dříve 

používané ve válečných konfliktech (Carter, 2001, s. 18). Mezinárodní terorismus se přesto 

stal globální hrozbou až díky útokům z 11. září 2001, které svým významem a intenzitou 

definitivně změnily dosavadní chápání bezpečnosti a umožnily, aby se bezpečnosti stala 

prioritní hodnotou.  

1.2 Teorie sekuritizace podle Kodaňské školy 

Spolu se změnou tradičního přístupu k bezpečnosti, ve kterém byli za ohrožený objekt 

považovány stát a národ a bezpečnost byla chápána ve smyslu přežití, docházelo 

k rozšiřování bezpečnosti do dalších sektorů a k jejímu rozšiřování o nové hrozby, které 

nespadaly do tradičního politicko-vojenského sektoru bezpečnosti (Buzan, Waever a Wilde, 

1998, s. 21). To je podle teoretiků kodaňské školy možné ve chvíli, kdy je dané nebezpečí 

prezentováno jako existenční hrozba pro referenční objekt, tedy pro objekt, který je 

označován za ohrožený (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 23). 

K vytvoření existenční hrozby a pocitu ohrožení přitom stačí, aby sekuritizační aktéři 
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v souvislosti s referenčním objektem začali používat slova a rétoriku spojené s bezpečnosti 

a s ohrožením. Již samotné používání termínů a slov spojených s bezpečností způsobí, aby 

se depolitizované, či politizované téma stalo tématem sekuritizovaným. Díky důležitosti 

zachování bezpečnosti a její prioritě, je sekuritizované téma vyloučeno z veřejné diskuse a 

jelikož je prezentováno jako existenční hrozba, její vyřešení umožňuje přijetí mimořádných 

opatření (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 24). Cílem sekuritizace je tak vytvoření atmosféry 

ohrožení a pocit naléhavosti, které legitimizují výjimečná opatření a ospravedlňuje kroky, 

jež mohou být v rozporu s právem a platnými pravidly, a které by za normálních okolností 

nebyly akceptovány (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 21). 

Argument mimořádnosti však může fungovat pouze určitou dobu a jakmile je hrozba 

zažehnána, tlak na ukončení výjimečných opatření sílí a situace se vrací zpět do původní 

podoby. Sekuritizace umožňuje udržovat hrozbu neustále aktuální a z mimořádných opatření 

se postupně stávají opatření trvalá, jejichž přítomnost po čase začneme považovat za 

normální (Bigo, 2002, s. 73). Teoretici kodaňské školy dělí referenční objekty do pěti 

sektorů, přičemž pro každý sektor představuje existenční hrozbu odlišný subjekt a 

sekuritizace má rozdílný průběh (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 7). Vedle vojenského 

sektoru, ve kterém nadále primární roli hrají hrozby spojené s tradičním chápáním 

bezpečnosti a vojenskou agresí, rozlišují sektor ekonomický, jehož referenčním objektem 

může být mezinárodní obchod, či obchodní vztahy. V politickém sektoru je pozornost 

věnována nevojenským hrozbám, které ohrožují společenský řád a státní uspořádání. Do 

environmentálního sektoru spadají referenční objekty spojené se životním prostředím, od 

kácení deštných pralesů, či znečištění ovzduší, po globální oteplování, zatímco sociální 

sektor se zabývá otázkou ohrožení kolektivní identity, bezpečnosti sociálních skupin, či 

celého lidstva (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 7). 

V procesu sekuritizace hraje naprosto klíčovou roli řečový akt, podle kterého je sekuritizace 

plně závislá na řeči, její variabilitě a pestrosti mluveném projevu. V případě, že je řečový 

akt směřován konkrétním směrem a aktéři označují konkrétní objekt za existenční hrozbu, 

je základní podmínkou jeho úspěšnosti shoda mezi sekuritizačními aktéry a publikem. Tato 

shoda je nutná, jelikož je to právě publikum, na kterém v konečném důsledku závisí úspěch 

sekuritizace a v případě, že by na sekuritizovaný objekt nenahlíželo jako na existenční 

hrozbu, sekuritizace by byla neúspěšná (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 25). 

Podmínkou úspěšné sekuritizace přitom není existence skutečné hrozby, ale její úspěch 
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závisí na schopnostech aktéra tuto hrozbu pomocí řečového aktu vytvořit a vzbudit v publiku 

dojem ohrožení (Balzacq, 2005, s. 179). K tomu může dojít například pouhým použitím 

obecných slov spojených s bezpečností a nejasných náznaků (Buzan, Waever a Wilde, 1998, 

s. 21), aniž by sekuritizující aktér naznačil kdo, nebo co tuto hrozbu představuje. 

V konečném důsledku tak publikum může identifikovat hrozbu na základě vlastních 

domněnek, emocí, či předsudků (Balzacq, 2005, s. 182).  

Analýza řečového aktu, a tedy sekuritizace jako takové, probíhá ve třech krocích, přičemž v 

každém z těchto kroků je pozornost zaměřena na jednu ze tří jednotek sekuritizace. První 

jednotku představuje již zmíněný referenční předmět, tedy předmět, jehož existence je 

sekuritizujícími aktéry představována jako ohrožená a jehož přežití a ochrana jsou 

prezentovány jako důvody k bezpečnostním opatřením (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 

36).  

Ve druhém kroku je pozornost věnovaná aktérům sekuritizace, jejichž jednání a řečové akty 

utváří podobu sekuritizace a určují její vývoj (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 36). Za 

sekuritizační aktéry tak lze považovat osoby i instituce, které se svými aktivitami podílejí na 

vzniku hrozby a přispívají k její naléhavosti. 

Schopnost utvářet sekuritizaci mají sekuritizační aktéři díky autoritě, kterou jim propůjčuje 

jejich vzdělání, pozice, zkušenosti, či instituce v níž působí a úřad, který zastupují. Jejich 

postavení plyne z tradičního chápání autority, díky které víme, komu důvěřovat a jaký názor 

považovat za pravdivý (Williams, 1997, s. 294).  

Moc autorit pramení také ze skutečnosti, že veřejnost automaticky předpokládá, že experti a 

politici disponují znalostmi a informacemi, získanými pomocí moderních technologií, 

kterými nedisponuje běžný občan. V případě sekuritizace hranic je to například možnost 

využít satelitní data, či mezinárodní policejní databáze. Díky těmto informacím, které se 

nedostávají na veřejnost, a které expertům a autoritám umožňují lepší rozhodování, nemusí 

sekuritizační aktéři svá rozhodnutí zdůvodňovat a naopak ti, kteří se snaží zpochybnit 

učiněné kroky a tvrzení, musí předkládat důkazy o jejich nesprávnosti a fakta, jež je 

opravňují ke kritice (Bigo, 2002, s. 74). Samotná důvěra občanů vůči autoritám však není 

dostatečná a sekuritizující aktéři musí mít možnost podpořit svá slova a utvářený 

sekuritizační diskurz konkrétními kroky, které doloží váhu a naléhavost jejich tvrzení 

(Williams, 1997, s. 298). 

Podobu sekuritizace dlouhodobě utváří spolupráce bezpečnostních expertů a profesionálů, 
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které Didier Bigo označuje souhrnným pojmem „managers of unease“ (Bigo, 2002, s. 75). 

Mnozí bezpečnostní experti působili před koncem Studené války v armádě, po jejím konci 

využili své znalosti a získané zkušenosti v nově vzniklých soukromých společnostech a 

profesionálních agenturách (Wood, 2006, s. 14). Dnes si díky deklarované nezávislosti a 

profesionalitě kladou nárok na vynášení kritických soudů a na hodnocení přístupů 

mezinárodních organizací a jednotlivých států k bezpečnosti, stejně jako si nárokují právo 

na určení nejlepšího přístupu k bezpečnostním otázkám (Bigo, 2006, s. 112).  

Ve třetí části analýzy sekuritizace je pozornost věnovaná tzv. functional actors. Funkcionální 

aktéři sice nemají možnost utvářet sekuritizaci pomocí řečového aktu, ale jejich aktivity a 

činnosti ovlivňují přístup k bezpečnosti a ovlivňují dynamiku a průběh sekuritizačního 

procesu (Buzan, Waever a Wilde, 1998, s. 36). 

Zmíněné tři roviny vytváří základní kostru analýzy řečového aktu, která se však v této 

podobě setkává s kritickými ohlasy. Jak ve své práci poznamenává Thierry Balzacq, 

takováto analýza nedokáže zachytit komplexitu celého procesu sekuritizace, jelikož ignoruje 

řadu faktorů, mimo jiné například vliv veřejnosti a veřejného mínění na celý proces a opomíjí 

význam kontextu, ve kterém sekuritizace probíhá (Balzacq, 2005, s. 178). Právě minimální 

důraz na kontext je jedním z hlavních důvodů kritiky řečového aktu a teorie sekuritizace 

podle teoretiků kodaňské školy.  

1.3 Kritika teorie sekuritizace podle Kodaňské školy 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, sekuritizace v pojetí Kodaňské školy závisí na 

aktivitách sekuritizujících aktérů, jejichž řečový akt utváří podobu existenční hrozby pro 

referenční objekt, přičemž podmínkou jejího úspěchu zůstává vzájemné shoda a porozumění 

mezi publikem a aktéry sekuritizace (Buzan, Waever a Wilde, 1998). Kodaňská škola však 

zůstává pouze u této podmínky a díky přesně stanoveným pravidlům řečového aktu, která 

nedovolují odklon od jasně vymezených postupů a univerzálních pravidel, ve své analýze 

nebere v potaz faktory ovlivňující vztah mezi sekuritizačními aktéry a publikem, povahu 

tohoto vztahu, kontext situace, či daná kulturní a společenská specifika (Balzacq, 2005, s. 

172).  

Právě na nezohlednění souvislostí a kontextu poukazuje kritika ze strany autorů hlásících se 

k post-strukturalismu. Dle této kritiky není možné nahlížet na sekuritizaci jako na proces, 

který závisí pouze na sekuritizujících aktérech a důvěře publika, odehrávající se na jedné 
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rovině a nezávisle na okolním dění. Sekuritizace je v post-strukturalistickém pojetí chápána 

více jako dynamický proces, jehož podobu utváří mnoho faktorů a aktérů zároveň 

(Wilhelmsen, 2017, s. 169). Místo řečového aktu tak v post-strukturalistickém přístupu 

zaujímá roli diskurz. Ten nezávisí na přesných pravidlech a univerzálně platném postupu, 

ale vyskytuje se v mnoha podobách a variacích, přičemž vždy se jedná o komplexní proces, 

který je utvářen v závislosti na konkrétní situaci (Wilhelmsen, 2017, s. 170).   

Podle Didiera Biga tak podobu sekuritizace neutváří pouze řečové akty, ale na její průběh 

mají vliv chování a přijatá rozhodnutí sekuritizujících aktérů, názory expertů a počínání 

institucí zodpovědných za bezpečnost. Vzájemné interakce mezi jednotlivými aktéry vytváří 

specifickou podobu sekuritizace v závislosti na měnícím se kontextu, přičemž její výsledná 

podoba závisí na dlouhodobém vývoji a intenzitě, s jakou je utvářena (Bigo, 2002, s. 73).  

1.4 Thierry Balzacq a pragmatický akt 

Na teorii sekuritizace podle Kodaňské školy navazuje Thierry Balzacq, jenž, stejně jako 

post-strukturalisté, kritizuje pojetí sekuritizace jako univerzálního procesu s jasnými a 

předem definovanými pravidly, které platí za všech okolností. Sekuritizaci považuje naopak 

za strategický a pragmatický proces, jež je součástí okolních dějů, na nichž závisí jeho 

výsledná podoba a na které musí sekuritizační aktéři pružně reagovat. Oproti Kodaňské škole 

tak nahlíží na sekuritizaci z širšího úhlu a zohledňuje mimo jiné sociální a psychologické 

faktory ovlivňující aktéry i publikum a kulturní specifika v nichž celý proces probíhá 

(Balzacq, 2005, s. 172).  

„I defend the idea that the audience, political agency and context are crucial, if 

overlooked, aspects of securitization that should guide the analysis of the linguistic 

manufacture of threats in world politics.“ (Balzacq, 2005, s. 173) 

Za nástroj sekuritizace považuje Thierry Balzacq takzvaný pragmatický akt. Ten kombinuje 

verbální projevy řečového aktu, ale v závislosti na situaci bere v potaz i neverbální projevy 

a faktory, jež celý proces ovlivňují, jako například místo, kde řečový akt probíhá, či kulturní 

a společenská specifika. Důraz je tak kladen na pragmatické kroky reagující na daný kontext 

a souvislosti (Balzacq, 2005, s. 178).  

Samotný sekuritizační proces probíhá skrze politické rozhodnutí a politické nástroje, které 

jsou přijímány za účelem řešení prezentovaných hrozeb a sekuritizovaných témat. Thierry 

Balzacq tyto politické nástroje rozděluje na dvě skupiny, a to na „regulatory instruments“ a 
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„capacity tools“ (Balzacq et al., 2011, s. 17).  

Cílem regulatory instruments je normalizovat chování společnosti. Za cíl mají regulaci 

nežádoucích aktivit jejich členů a jsou přijímány za účelem omezení všeho, co by mohlo 

představovat hrozbu pro celou skupinu. Do této skupiny spadá právní řád, normy, pravidla, 

či ústava. Regulatory instruments tak tvoří univerzálně platné právní normy a zároveň tvoří 

základnu pro přijímání a aplikování capacity tools, které rozšiřují a upravují základní systém 

pravidel (Balzacq et al., 2011, s. 17).  

Mezi capacity tools patří konkrétní akce a nástroje přijaté za účelem omezení a kontroly 

konkrétních individuí, či skupiny obyvatel, jejichž společným jmenovatelem může být 

etnická příslušnost, sociální postavení, či občanství. Tyto nástroje jsou neustále obměňovány 

a dochází posilování a rozšiřování jejich moci a působnosti (Balzacq et al., 2011, s. 17).  

Výslednou podobu sekuritizace ovlivňuje řada faktorů, nicméně obecné platí, že sekuritizace 

podle Thierry Balzacqa je úspěšná, jestliže aktér dokáže přesvědčit publikum o dané 

bezpečností hrozbě a o své vizi hrozivého budoucího vývoje, který bude následovat, jestliže 

nebude hrozba zažehnána (Balzacq, 2005, s. 181). Základní podmínkou úspěchu tak zůstává, 

stejně jako podle teoretiků kodaňské školy, vybudování vzájemné důvěry a vytvoření pocitu 

blízkosti mezi aktéry a publikem, přičemž tomuto účelu musí aktér po celou dobu 

uzpůsobovat své vyjadřování a používat vhodné jazykové prostředky, které budou reagovat 

na povahu a specifika daného publika. Celý proces musí být zároveň vhodně načasován a 

uzpůsoben prostředí, ve kterém probíhá (Balzacq, 2005, s. 184).  

Právě z výše popsaného důvodu přisuzuje Thierry Balzacq publiku určující roli, jelikož na 

jeho morální podpoře aktérů a projevené důvěře závisí přijetí a podoba sekuritizace. Kromě 

morální podpory ze strany publika je však stejně důležitá i formální podpora aktérů ze strany 

institucí a úřadů, které aktérům propůjčují autoritu a moc (Balzacq et al., 2011, s. 8). 

Všechny podmínky sekuritizace můžeme rozdělit do tří skupin.  

Do první skupiny spadají faktory, které ovlivňují reakci na sekuritizaci ze strany publika a 

jeho ochotu uvěřit předmětu sekuritizace. Stěžejní je důvěra publika vůči aktérům, kteří musí 

působit důvěryhodně a jako znalí tématu. Naprosto zásadní je i možnost publika ovlivňovat 

rozhodnutí veřejných činitelů a jeho vliv na dění ve státě (Balzacq, 2005, s. 192).  

Druhou skupinu tvoří faktory, které ovlivňují kontext a v závislosti na něm i aktivity 

zúčastněných aktérů a publika. Do třetí a zároveň poslední skupiny spadají faktory, týkající 
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se samotných aktérů, tedy jejich vyjadřovací a komunikační dovednosti, zdatnost aktérů 

formulovat své myšlenky a schopnost vhodně předat svou vizi publiku. Kromě faktorů 

spojených s řečí a vyjadřovacími schopnostmi najdeme v této skupině i faktory ovlivňující 

jejich schopnost využívat specifika místa a vhodné situace ke svým účelům (Balzacq, 2005, 

s. 192).  

2. Metodologie 

2.1 Metodologie podle Thierry Balzacqa  

Dříve než je možné zahájit samotnou analýzu sekuritizace, je třeba rozpoznat sekuritizované 

téma. Základní podmínkou takového tématu je dle Thierry Balzacqa jeho přítomnost ve 

veřejné debatě. Tím, že je tématu věnována dostatečná pozornost, dostává se do povědomí 

publika a umožňuje mu, aby se s předmětem sekuritizace ztotožnilo. Toho si jsou vědomi 

aktéři sekuritizace, kteří se, za pomocí konkrétních politických kroků a rozhodnutí, snaží 

vytvořit dojem důležitosti a naléhavosti daného tématu, jelikož čím více je dané téma 

vnímáno jako naléhavé, tím intenzivněji publikum požaduje rychlá politickém řešení a 

rozhodné kroky zodpovědné autority (Balzacq et al., 2011, s. 32). 

Po úspěšné identifikaci sekuritizovaného tématu, je nutné přistupovat k analýze 

pragmatického aktu ve třech rovinách.  

2.1.1 Agent level 

První rovinou analýzy je tzv. agent level, ve kterém je pozornost upřena na aktéry 

sekuritizace. Primárním předmětem analýzy jsou tedy ti, kdo utváří sekuritizaci a přispívají 

k naléhavosti sekuritizovaného tématu, nicméně pozornost je věnována také aktérům, kteří 

sekuritizaci oponují a kritizují její podobu, stejně, stejně jako analýza role samotného 

publika (Balzacq et al., 2011, s. 35). 

Stěžejním úkolem při analýze agent level zůstává zjištění identity a sociálního postavení 

aktérů, jejich pozice v celkovém procesu sekuritizace a moc, kterou jim tato pozice 

propůjčuje. Pozornost je zde věnována všem faktorům, které ovlivňují jednání aktérů, jeho 

intenzitu a utváří jejich vzájemný vztah (Balzacq et al., 2011, s. 36). Mezi tyto faktory tak 

můžeme zařadit motivy, názory, či principy, od kterých se odvíjí výsledná podoba jednání 

(Balzacq, 2005, s. 179).  

V této rovině analýzy je také třeba zjistit kdo, nebo co je označováno za referenční objekt a 
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kdo, nebo co podle aktérů představuje hrozbu a je tedy referenčním subjektem. Kromě těchto 

základních otázek si však musíme položit i otázky, na něž nemusí být odpověď zcela zřejmá, 

například proč se tato hrozba stala předmětem diskuze a pozornosti zrovna v dané chvíli, či 

komu by existence takovéto hrozby a následná sekuritizace přinesla výhody (Balzacq et al., 

2011, s. 36). 

2.1.2 Act level 

V druhé rovině je předmětem analýzy samotný sekuritizační akt. Cílem je určit metody a 

praktiky aktérů, které určují intenzitu sekuritizace a udávají její směr. Na jedné straně jsou 

tak analyzovány konkrétní aktivity aktérů, jako například podoba používaného jazyka a 

způsob jeho užívání, na straně druhé je pozornost věnována i přístupu aktérů k sekuritizaci 

jako celku a aktivity, které mají za cíl mobilizovat publikum a vytvořit vhodné prostředí, ve 

kterém bude šance na úspěšnost sekuritizace největší. Publikum může být mobilizováno díky 

použití metafor, stereotypů, či kladením důrazu na city, nicméně výslednou podobu 

sekuritizace a reakci publika ovlivňuje například i typ preferovaných médií, či politické 

nástroje a rozhodnutí, které jsou během sekuritizace přijímány (Balzacq et al., 2011, s. 36).  

Konkrétně může být publikum mobilizováno díky použití metafor, stereotypů, či kladením 

důrazu na city, nicméně výslednou podobu sekuritizace a reakci publika ovlivňuje například 

i typ preferovaných médií, či politické nástroje a rozhodnutí, které jsou v průběhu 

sekuritizace přijímány, přičemž všechny zmíněné faktory je třeba v analýze zohlednit. 

2.1.3 Context Level 

Poslední rovinu vyhrazuje Thierry Balzacq kontextu, čímž ukazuje na jeho význam a nutnost 

analyzovat kontext nezávisle na předchozích dvou rovinách. Kontext je dále rozdělený na 

užší a širší. Užší kontext doprovází interakce mezi aktéry a publikem a spadá do něj 

například místo, čas projevu, typ události, kde je projev, či diskuse pořádána. Na druhé straně 

širší kontext zohledňuje sociokulturní vztahy a specifika prostředí, ve kterém sekuritizace 

probíhá. Zohledňuje tak vztahy mezi lidmi, či skupinami obyvatel, ale také příslušnost 

publika i aktérů k dané sociální třídě a k určitému etniku, stejně jako události vedoucí 

k sekuritizaci a historickou zkušenost (Balzacq et al., 2011, s. 36).  

3. Případová studie  

Případová studie je časově omezená na období mezi 11. zářím 2001 a rokem 2005. Právě 
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útoky z 11. září dramaticky proměnili dosavadní diskurz ohledně kanadsko-americké 

přeshraniční spolupráce a staly se primárním impulsem pro sekuritizaci. Posledním 

analyzovaným obdobím byl rok 2005, který byl vybrán především díky přijetí Security and 

Prosperity Partnership of North America, které bylo představeno na společném setkání mezi 

prezidentem USA Bushem, kanadským premiérem Paulem Martinem a prezidentem Mexika 

Vicentem Foxem v březnu 2005 (Office of the Press Secretary, 2005a). Ačkoliv nemusí být 

uzavření tohoto partnerství považováno za důležitý historický milník, ukazuje, že diskurz a 

sekuritizační proces dokáží ovlivnit rozhodnutí na mezinárodní úrovni, v tomto případě 

přijetí společné strategie a jednotných postupů při zajišťování bezpečnosti hranic.  

Toto časové vymezení bylo zároveň zvoleno, jelikož kratší období by neumožnilo zachytit 

drobné modifikace v řečových aktech aktérů, kterými reagovali na měnící se vnější 

podmínky a kontext, stejně jako na rostoucí časový odstup od útoků z 11. září, které dali 

sekuritizaci primární impuls. Zároveň se jedná o období, ve kterém probíhala sekuritizace 

nejintenzivněji a její dopady byly nejzřetelnější.  

Do diskurzivní analýzy byli zahrnuty vybrané projevy, oficiální vyjádření, rozhovory s 

aktéry a tiskové zprávy, kterými aktéři přispívali k sekuritizačního diskurzu okolo kanadsko-

amerických hranic a ve kterých byla zmíněna hrozba terorismu v souvislosti s Kanadou. 

Primární pozornost byla věnována vyjádřením, které doprovázeli konkrétní politická 

rozhodnutí, jako například vytvoření nové organizace zodpovědné za bezpečnost občanů a, 

či území USA, nebo přijetí nové dohody mezi oběma státy. Cílem analýzy těchto zdrojů bylo 

určit jakým způsobem byl vytvářen sekuritizační diskurz a jakým způsobem byla obhajována 

změna významu hranic mezi USA a Kanadou. Cílem analýzy těchto zdrojů byl 

 

3.1 Proměna hranic mezi USA a Kanadou po útocích z 11. září 2001 

Plynulý přechod přes hranice, spolupráce, otevřený přístup k migraci pracovní síly i obchodu 

a minimum bezpečnostních opatření. Taková byla hranice mezi USA a Kanadou před 

teroristickými útoky z 11. září 2001, po kterých se situace změnila k nepoznání. Zatímco 

před jedenáctým zářím oba státy upřednostňovaly volný obchod nad bezpečností, po útocích 

se prioritou stalo zachování bezpečnosti a obrana území a občanů (Dupeyron, 2017, s. 322).  

Této proměně pomohla i skutečnost, že k událostem z 11. září 2001 bylo přistupováno jako 

k největší katastrofě v dějinách USA, což dokládá například vyjádření Národní komise pro 
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teroristické útoky na Spojené státy, která je ve své zprávě srovnává s útokem na Pearl Harbor 

a ukazuje důvody, proč je možné k terorismu přistupovat jako k většímu nebezpečí.  

„While by no means as threatening as Japan’s act of war, the 9/11 attack was in some 

ways more devastating. It was carried out by a tiny group of people, not enough to 

man a full platoon. Measured on a governmental scale, the resources behind it were 

trivial. The group itself was dispatched by an organization based in one of the poorest, 

most remote, and least industrialized countries on earth. This organization recruited 

a mixture of young fanatics and highly educated zealots who could not find suitable 

places in their home societies or were driven from them.“ (National Commission on 

Terrorist Attacks, 2004, s. 339) 

Když se mezinárodní terorismus stal na začátku 21. století největší hrozbou, určil směr, 

jakým se začal ubírat přístup USA k národní i mezinárodní bezpečnosti, jelikož proměna 

dosavadního chápání nepřítele, válečného konfliktu a podoby jejích cílů a obětí na sebe 

nenechala dlouho čekat. Z jasně rozpoznatelných nepřátel se stali jednotlivci a skupinky, 

které až do posledního okamžiku není možné rozpoznat a proti kterým není možné použít 

dosavadní strategie a dosavadní plány obrany (CNN, 2001). Teroristické útoky označili 

příchod nové éry, a i proto byla válka proti terorismu přes mnohé rozdíly srovnávána svou 

důležitostí a naléhavostí s druhou světovou válkou, či Studenou válkou.  

„Just as the Greatest Generation took on and defeated the threats of Nazism and 

Fascism, and Reagan’s generation won the Cold War, we are taking on efforts to 

defeat the very real dangers of terrorism.“ (Office of the Press Secretary, 2005b, s. 

3) 

K důležitosti hranic a jejich striktního vymezení se ve své závěrečné zprávě vyjádřila i 

Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy, která byla pověřena vyšetřováním 

útoků z 9. září 2001. Podle jejího závěru jsou hranice nedílnou součástí USA a je třeba, aby 

nadále oddělovali svobodné a demokratické území amerického národa a zajišťovali jeho 

bezpečnost.   

„The border and immigration systém of the United states must remain a visible 

manifestation of our belief in freedom, democracy, global economic growth and the 

rule of law, yet serve equally well as a vital element of counterterrorism.“ (National 

Commission on Terrorist Attacks, 2004, s. 387) 
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Odmítá také myšlenku, že by se američtí občané při vstupu do země mohli prokazovat jiným 

způsobem než biometrickým pasem a stejné doporučení směřuje i na občany Kanady a 

Mexika, ke kterým by mělo být přistupováno stejně jako k občanům kterékoliv jiné země 

(National Commission on Terrorist Attacks, 2004, s. 388). Myšlenka volného pohybu osob 

a větší integrace mezi státy Severní Ameriky se tak v roce 2004, kdy tato zpráva vyšla, zdála 

zcela nereálná.  

I přes tato tvrzení však ve stejné zprávě považuje nové hrozby, jimž USA a svět čelí, za 

nezávislé na teritoriálních hranicích a na teritoriálním vymezení států, přičemž terorismus 

zařazuje do stejné skupiny s epidemiemi a environmentálními problémy, což vyvolává 

otázku, jak zabezpečení hranic dokáže teroristy odradit a zabránit dalším útokům (National 

Commission on Terrorist Attacks, 2004, s. 361).  

3.2 Představení aktérů sekuritizace 

Diskurzivní analýza se zaměřuje především na aktivity dvou předních aktérů sekuritizace 

hranice mezi USA a Kanadou. Těmi byli 43. prezident Spojených států amerických George 

W. Bush a United States Department of Homeland Security, jejichž řečové akty a politické 

kroky měli díky mocenskému postavení a společenské důležitosti rozhodující vliv na 

výslednou podobu sekuritizace a její průběh.  

Vedle amerických aktérů jsou v případové studii zohledněny i kroky kanadských státních 

představitelů a organizací, kteří přispěli k procesu sekuritizace, jako například tehdejší 

ministr dopravy Jean Lapierre, či senátor Colin Kelly, kteří svými řečovými akty zpochybnili 

bezpečnost kanadských hranic. Zvolení obou hlavních sekuritizační aktérů z USA poukazuje 

na skutečnost, že právě USA měli v procesu sekuritizace dominantní roli a byly to zejména 

aktivity amerických aktérů, které utvářely podobu sekuritizačního diskurzu a průběh 

sekuritizace.   

Před událostmi ze září 2001 byl postoj prezidenta Bushe vůči hranicím mezi státy Severní 

Ameriky podstatně odlišný a po teroristických útocích došlo k rychlému přehodnocení jeho 

dosavadních názorů. Zatímco dříve se přikláněl k větší integraci mezi státy, postupnému 

omezování kontrol a k odstraňování překážek volného pohybu osob, po teroristických 

útocích tyto postoje vzaly za své. Namísto toho se prezident Bush stal jedním z předních 

sekuritizujících aktérů a svým jednáním přispěl k vytvoření nové prioritní hrozby, kterou 

představuje mezinárodní terorismus (McGuire, 2013, s. 255). Ačkoliv v prvních projevech, 
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které následovaly po 11. září, specificky nezmínil kanadsko-americkou hranici, důsledky 

jeho výzvy k větší bezpečnosti a volání po nutných změnách v přístupu k terorismu, 

ovlivnily podobu spolupráce mezi státy Severní Ameriky (McGuire, 2013, s. 255). Jeho 

postojům dával za pravdu postoj americké veřejnosti, jelikož podle průzkumu veřejného 

mínění, který byl proveden jen pár týdnů po útocích, věřilo 72 procent dotázaných 

amerických občanů, že lepší zabezpečení hranic a přísnější imigrační pravidla jsou zásadním 

krokem v boji proti terorismu (Zogby International, 2001, cit. Podle Andreas, 2003, s. 91).  

První významnou reakcí na novou hrozbu bylo přijetí The USA PATRIOT Act, který vstoupil 

v platnost měsíc po teroristických útocích, v říjnu 2001. Jeho cílem bylo zabránit budoucím 

teroristickým útokům a formulování nové strategie, ve které bylo nejvýznamnější změnou 

navýšení pravomoci bezpečnostních složek. Díky jeho přijetí dostali bezpečnostní složky do 

rukou nové nástroje a prostředky, s jejichž pomocí měli efektivně odhalit plánované útoky a 

zabránit dalšímu neštěstí. Podle vyjádření Ministerstva spravedlnosti Spojených států 

amerických přinesl The USA PATRIOT Act změnu dosavadního zpátečnického přístupu 

k prevenci a vyšetřování zločinů a umožnil naplno využít potenciál moderních technologií 

v novém, dynamickém století (The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty, 2001).  

„The Act brought the law up to date with current technology, so we no longer have 

to fight a digital-age battle with antique weapons-legal authorities leftover from the 

era of rotary telephones.“ (The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty, 

2001) 

Zároveň se však prevence terorismu a zločinu stala záminkou k rozšíření sledování a 

používání odposlechů, aniž by musely být tyto kroky obhajovány a uváděny konkrétní 

důvody k jejich realizaci. Jakákoliv aktivita, či podezřelé chování se od tohoto okamžiku 

mohli stát důvodem k tajnému sledování a získávání informací, přičemž jako univerzální 

argument sloužila prevence terorismu.  

Přijetí USA PATRIOT Act bylo však pouze prvním krokem Prezidenta George Bushe v jeho 

cestě za bezpečnějším územím USA a jejich hranic. V odpovědi na teroristické útoky ze září 

2001 se George Bush stal iniciátorem a propagátorem vzniku nové instituce, jež by převzala 

zodpovědnost za bezpečnost USA a veškerou problematiku s ní spojenou. Její vznik stvrdil 

na konci roku 2002 svým podpisem pod Homeland Security Act, přičemž při této příležitosti 

představil hlavní důvody vzniku nové instituce.  

„And through separate legislation I signed earlier today, we will strengthen security 
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at our nation's 361 seaports, adding port security agents, requiring ships to provide 

more information about the cargo, crew and passengers they carry. …. With the 

Homeland Security Act, we're doing everything we can to protect America. We're 

showing the resolve of this great nation to defend our freedom, our security and our 

way of life.“ (Office of the Press Secretary, 2002a) 

Nově vzniklou institucí se stal United States Department of Homeland Security (DHS). Ten 

byl vytvořen v zájmu koordinovanější a efektivnější ochrany území USA a amerických 

občanů, přičemž za tímto účelem bylo do nové instituce začleněno dvacet dva vládních 

agentur a jejich 180 000 zaměstnanců (Mabee, 2007, s. 386). Zároveň se také změnila částka 

vyčleněná na zabezpečení hranic, která se oproti předchozímu roku navýšila o dvě miliardy 

dolarů (Andreas, 2003, s. 92) a na první rok svého fungování tak DHS disponoval rozpočtem 

37 miliard dolarů. I přes tento významný nárůst bylo navýšení rozpočtu DHS navyšování 

pouhým zlomkem celkového navýšení investic do obrany. Zatímco v roce 2001 výdaje na 

obranu činili 354 miliard dolarů, za tři roky již roční rozpočet dosahoval výše 547 miliard 

dolarů (National Commission on Terrorist Attacks, 2004, s. 361).  

United States Department of Homeland Security se vedle prezidenta Bushe stal primárním 

aktérem v procesu sekuritizace a významně přispěl k podobě sekuritizačního diskurzu. 

V následující kapitole je tak oběma aktérům věnována primární pozornost a na jejich řečové 

akty je v diskurzivní analýze kladen patřičný důraz.  

Kromě předních aktérů se na sekuritizaci podíleli i tzv. „challengers“. Tímto termínem 

označuje Bruno Dupeyron aktéry, kteří se vůči sekuritizace kanadsko-americké hranice 

vyjadřovali kladně a shledávali ji přijatelnou. Mezi „challengers“ tak řadí provincie a 

federální státy, stejně jako rozličné neziskové a nevládní organizace, jejichž postoje ovlivnili 

hladký průběh sekuritizace a dovedli ji do bodu, kdy už nebylo možné projevit nesouhlas 

(Dupeyron, 2017, s. 328). Přestože „challengers“ mohou významně ovlivnit proces 

sekuritizace, jejich význam zůstává primárně na lokální a regionální úrovni. Z tohoto důvodu 

nebyli do případové studie zahrnuti. Z tohoto důvodu nebyli do případové studie 

zohledňující celostátní úroveň zahrnuti.  

3.3 Proces sekuritizace a utváření diskurzu 

3.3.1 Všudypřítomná neznámá hrozba 

Nejčastěji zmiňovaným důvodem přísnějších kontrol a zabezpečení hranic se stala hrozba 
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dalšího útoku, který by mohl být kdykoliv proveden na kterémkoliv místě v USA. Podle 

prezidenta Bushe tak bylo nutné „strengthen our nation against the ongoing threat of 

another attack“ (Bush, 2002), přičemž za dalším teroristickým útokem mohl stát téměř 

kdokoliv a tomuto nebezpečí nebylo možné čelit běžnými prostředky.  

Dalším útokem pohrozil ve své řeči také ministr vnitřní bezpečnosti, admirál James Loy, 

který ve svém projevu uvedl příklady útoků, které se po 11. září 2001 stali v zemích celého 

světa, aby tak ukázal na neustálou přítomnost hrozby a upozornil na skutečnost, že se terčem 

dalšího může stát území a obyvatelé USA. 

„Thankfully, we have not experienced another attack on our soil since September 11, 

2001. But the rest of the world has not been so fortunate. If you ask residents of 

Madrid, or Beslan, or Bali, or Jakarta, they will assure you that not only the threat, 

but also the harsh daily reality terrorism is ongoing.“ (Office of the Press Secretary, 

2005a) 

Při uvádění příkladů provedených útoků však nezmiňuje kontext, ve kterém se odehráli. 

Přitom například kulturní a společenská specifika jsou u výše zmíněných případů naprosto 

odlišná, stejně jako události, které ke konkrétnímu útoku vedly a podmínky, ve kterých mohl 

být uskutečněn. Cílem bylo vytvořit atmosféru strachu a domnění, že by se stejné útoky 

mohly odehrát v USA. Za tímto účelem byl v publiku vyvoláván dojem ohrožení a 

přesvědčení o potřebnosti posílení bezpečnosti a kontroly (Salter a Piché, 2011, s. 939).  

Snahou udržet téma aktuální a hrozbu neustále přítomnou a skrytou byla motivována i řada 

projevů prezidenta Bushe. V těch byl prioritní důraz kladen nebezpečí terorismu a na kroky, 

jež by dokázali útokům zabránit. Mezi ty patřilo i lepší zabezpečení hranic s Kanadou, které 

mělo sloužit jako prevence před nebezpečím. To představovaly teroristické skupiny, které 

díky moderním technologiím a zbraním hromadného ničení mohly představovat stejné 

nebezpečí jako organizovaná nepřátelská vojska a profesionální vojáci.  

 „America, in this new century, again faces new threats. Instead of massed armies, 

we face stateless networks; we face killers who hide in our own cities. We must 

confront deadly technologies. To inflict great harm on our country, America's 

enemies need to be only right once.“ (Office of the Press Secretary, 2004b) 

Při svém projevu v Kongresu dne 20. září označil prezident Bush teroristické útoky za útok 

na svobodu a teroristy za její nepřátele, přičemž za ohrožené označil všechny státy, které se 
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považují za svobodné a odmítl považovat USA za hlavní cíl teroristických útoků. Tento 

důraz na ohrožení svobody dokládají i následující vyjádření: „enemies of freedom committed 

an act of war against our country“, či „freedom itself is under attack“ (CNN, 2001).  

Ve stejném projevu zároveň označil ty, kdo stojí za touto hrozbou. Těmi se staly tisíce 

teroristů z celého světa a státy, které mezinárodní terorismus podporovaly. Konkrétně však 

jmenoval pouze teroristickou organizaci Al-Káida: „Al Qaeda is to terror what the Mafia is 

to crime“ (CNN, 2001). Kromě terorismu byli za hrozbu označeny i zbraně hromadného 

ničení, vždy však ve spojitosti s mezinárodním terorismem, který byl za hrozbu označován 

téměř ve všech analyzovaných případech, přičemž největší nebezpečí viděli aktéři v nejasné 

podobě teroristů a hrozbě, kterou představovali „stateless networks“ a „killers who hide in 

our own cities“ (Office of the Press Secretary, 2004b). Ani v projevu z roku 2005 

nezapomněl prezident Bush připomenout, že nebezpečí může být kdekoliv a teroristé, 

ačkoliv proti nim bylo dosaženo velkých vítězství, jsou „still active; they're still seeking to 

do us harm.“ (Office of the Press Secretary, 2005b) 

Právě neznámá podoba nepřátel a jejich infiltrace do americké společnosti byla často 

zmiňována v souvislosti s hrozícími útoky. Infiltrace teroristů do společnosti a jejich, na 

první pohled, normální životy se staly stěžejním rizikem, které Kanada představovala a kvůli 

kterému bylo nutné zpřísnit hraniční kontroly pro Kanadské občany. V kontrastu k přísné 

imigrační politice USA totiž stál relativně otevřený přístup vůči imigraci ze strany 

Kanadských úřadů. V řečových aktech sekuritizačních aktérů bylo často zmiňováno, že 

teroristé mohou být kdekoliv a ke všem zemím je tak třeba přistupovat obezřetně. Zejména 

v projevech prezidenta Bushe bylo tomuto nebezpečí věnováno velké množství prostoru.  

„There are thousands of these terrorists in more than 60 countries“, „They are sent 

back to their homes or sent to hide in countries around the world to plot evil and 

destruction.“ (CNN, 2001) 

Již v prvních projevech po 11. září, v tomto případě ze dne 20. září 2001, označil prezident 

Bush tyto útočníky za primární cíl, který není možné odhalit bez posílení pravomocí 

bezpečnostních složek a většího sledování a kontroly společnosti.  

 „Thousands of dangerous killers, schooled in the methods of murder, often 

supported by outlaw regimes, are now spread throughout the world like ticking time 

bombs, set to go off without warning.“ (Bush, 2002) 
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3.3.2 Hrozba za kanadskou hranicí  

Právě snadný přístup teroristů do Kanady a získání kanadského občanství se stalo hlavním 

problémem, který byl označován za důvod sekuritizace. Například senátorka Hillary Clinton 

veřejně prohlásila, že teroristé přicházejí do USA skrze hranice s Kanadou (Clarkson, 2002). 

K tomuto postoji a rétorice amerických státních představitelů, sekuritizačních aktérů i 

veřejnosti nemalým dílem přispěli aktivity a řečové projevy kanadských sekuritizačních 

aktérů.   

Názor, že je třeba hranice Kanady lépe chránit a navýšit investice do ochrany jejího území, 

zastával například senátor Ontaria Colin Kenny. Ve své zprávě s názvem „Our Porous Ports“ 

s odvoláním na své zdroje a bez předložení jakýchkoliv důkazů, nařkl kanadská letiště a 

přístavy za napojení na organizovaný zločin, který je skrytě ovládá. Díky tomu se tak podle 

něj tato místa stala snadným cílem pro teroristy, kteří této mezery v zabezpečení využili, aby 

se mohli přes Kanadu snadno dostat do USA. Starost o bezpečnost senátor odůvodnil starostí 

o veřejný rozpočet a o peníze daňových poplatníků, kteří mají právo znát tyto informace, a 

kteří mají právo vidět konkrétní výsledky investic do zabezpečení a požadovat za své peníze 

to nejlepší, nicméně z jakých zdrojů ve svých tvrzeních vycházel, už neuvedl (Kenny, 2002).  

Ačkoliv kritiku směřoval Colin Kenny zejména na zabezpečení přístavů, nezapomněl dodat, 

že mezery v bezpečnosti mají i letiště a letecká doprava (Kenny, 2002). Přitom zejména na 

leteckou dopravu bylo po teroristických útocích z 11. září 2001 nahlíženo jako na prioritní a 

potenciálně nejvíce ohroženou. V USA tak vydání této zprávy vydání vzbudilo velkou 

pozornost a rozhořčení a podpořilo domněnky o nedostatečném zabezpečení Kanadských 

hranic. Od vydání této zprávy tak začali státní představitelé obou zemí i média veřejně 

označovat kanadskou hranici za „leaky border“ (Cowen a Bunce, 2006, s. 431).  

K procesu sekuritizace také významně přispěl tehdejší kanadský ministr dopravy Jean 

Lapierre. Ten označil kanadské přístavy za „děravé“, přičemž vyzval vládu k přijetí nových 

opatření a ke zpřísnění zabezpečení. Podle ministra je nutné přijmout nové bezpečnostní 

opatření, protože „Canadian ports cannot remain sieves.” (Canadian ports are "sieves" says 

Transport Minister Jean Lapierre, 2004). 

K sekuritizaci nicméně významně přispěl i tím, že bezpečnost označoval za podmínku 

prosperující ekonomiky.  Vzhledem k úrovni společenského postavení a vlivu, jaké měl 

ministr Jean Lapierre, jeho postoje a řečové akty nevětší mírou přispěli k procesu 
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sekuritizace na kanadské straně hranice. 

3.3.3 Ekonomické výhody spojené s větší bezpečností  

Jak již bylo zmíněno, obchodní a ekonomické vztahy z velké části utvářeli podobu vztahu 

mezi USA a Kanadou. Větší kontroly, které měli za následek zpomalení zboží a znevýhodnili 

Kanadské firmy dovážející své zboří do USA, ale i proměna celého pohraničí a 

ekonomických vztahů, významně zkomplikovaly vztahy mezi oběma státy. Negativní vliv 

sekuritizace hranic na ekonomickou spolupráci obou zemí dával do rukou opozice silný 

argument proti celému sekuritizačnímu procesu a aktéři byli nuceni na tento problém 

reagovat.  

Ve spojitosti se zvyšováním ochrany hranic se tak aktéři začali zmiňovat o ekonomické 

výhodnosti, kterou přinese například větší bezpečnosti přepravovaného zboží a důvěra vůči 

kvalitám dopravní infrastruktury. Ministr Jean Lapierre tak například sekuritizaci 

podporoval následujícím tvrzením.   

„Security is critical to the success of our transportation system, and in turn, essential 

for the success of our economy,“ (Eighteen marine security projects announced in 

Ontario, 2005) 

Spojení mezi bezpečností a ekonomickou prosperitou hrálo stěžejní roli v obhajobě zavádění 

informačních databází a technologií pracujících s biometrickými daty. Častým argumentem 

se stala úspora času, kterou nové technologie přinesou a zjednodušení cestování (Office of 

the Press Secretary, 2004). Sekuritizační aktéři tak vytvářeli u publika dojem, že jiným 

způsobem než navyšováním bezpečnosti, nelze dosáhnout jednodušší hraniční kontroly a 

lepších ekonomických vztahů. 

Stejná argumentace byla použita i v roce 2005, kdy byli původní bilaterální smlouvy o 

ochraně hranic, které USA uzavřely jak s jižním, tak severním sousedem, začleněny do nově 

vytvořeného Security and Prosperity Partnership of North America (Marchard, 2017, s. 

1232). Vytvoření tohoto partnerství bylo prezentováno jako nezbytná podmínka 

ekonomického růstu a lepší zabezpečení hranic bylo spojováno se zachováním stávající 

úrovně života a vysokých zdravotních standardů (Office of the Press Secretary, 2005a).  

„In a rapidly changing world, we must develop new avenues of cooperation that will 

make our open societies safer and more secure, our businesses more competitive, 

and our economies more resilient.“ (Office of the Press Secretary, 2005a) 
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3.3.4 Nedokonalé a nedostatečné zabezpečení 

Neméně významným tematickým okruhem se stala snaha aktérů vyvolat u publika dojem, 

že zabezpečení nemůže být dokonalé a musí být neustále zdokonalováno a rozšiřováno. Aby 

obhájili nárůst výdajů a prostředky investované do zajištění bezpečnosti, sekuritizační aktéři 

zdůrazňovali, že přijatá bezpečnostní opatření odrazují potenciální útočníky od provedení 

dalšího teroristického útoku a díky investicím do zabezpečení jsou chráněny lidské životy. 

Všechna tvrzení však zůstávali na obecné rovině a konkrétní informace a statistiky výsledků 

nebyly veřejně prezentovány, díky čemuž vzniká prostor na pochybnosti ohledně skutečného 

významu a vlivu zabezpečení. Zároveň tím však sekuritizační aktéři získali možnost 

označovat bezpečnostní opatření za nedostatečné, jelikož stejně jako nebyly prezentovány 

statistiky zadržených pachatelů a počty útoků, jimž bylo zabráněno, nebyly ukazovány ani 

počty těch, které přísné kontroly neodradily a kteří je dokázali překonat, úspěšně se začlenit 

do společnosti a plánovat další útok (Salter a Piché, 2011, s. 944). Příkladem řečového aktu, 

který ukazuje na nedostatečnou bezpečnost, je projev prezidenta Bushe z prosince 2004: 

„We have made great progress against the terrorists who seek to harm our nation. 

We are safer, but we are not yet safe. The enemy is still plotting, and America must 

respond with urgency. We must do everything necessary to confront and defeat the 

terrorist threat, and that includes intelligence reform. By remaining focused and 

determined in these efforts, we will strengthen the safety of our citizens and defend 

our nation from harm.“ (Office of the Press Secretary, 2004a) 

Obecná tvrzení o zlepšení bezpečnostní situace bez předložení konkrétních důkazů byla 

spojena se snahou vyvolat dojem, že se díky přijatým opatřením podaří každým dnem 

zabránit dalšímu útoku a ztrátám na životech. Tato tvrzení a použitá rétorika měli publikum 

připravit na zprávu o dalších bezpečnostních opatřeních, v tomto konkrétním případě na 

reformu tajných služeb a vytvoření Národního centra pro boj proti terorismu.  

3.4 Kontext a interpretace sekuritizačního procesu 

Ačkoliv v prvních chvílích po útocích z jedenáctého září nebyla hranici mezi USA a 

Kanadou věnována zvýšená pozornost, nárůst bezpečnostních opatření na sebe nenechal 

dlouho čekat. Americká média a státní představitelé začali vykreslovat Kanadu jako ráj 

teroristů a zemi, do které díky příliš liberálnímu přístupu k imigraci proudí uprchlíci a 

migranti, kteří následně představují hrozbu pro USA (Andreas, 2003, s. 92). Tato hrozba se 
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stala diskutovanou zejména ve chvíli, kdy se na základě informací o tréninkových centrech 

Al-Kaidy ukázalo, že po světě může být rozmístěno množství tzv. „spících agentů“, kteří 

mohou kdykoliv uskutečnit další útok. Právě Kanada byla viděna jako země s velkým 

počtem těchto agentů díky své otevřené imigrační politice (Clarkson, 2002).  Důsledkem 

této politiky bylo velké množství uprchlíků z celého světa, kteří po přijetí v Kanadě téměř 

bez problémů překročili hranice do USA. Této možnosti využívali například Mexičani, kteří 

po příletu do Kanady překračovali relativně nehlídanou severní hranici USA, což bylo 

mnohem bezpečnější a jistější, než riskovat přechod na jižní hranici a zároveň levnější než 

zaplatit za služby pašerákům lidí (Fennell, 1999).  

Pokud se Kanada nechtěla stát pro USA hrozbou a ztratit jejich důvěru, musela na vzniklou 

situaci reagovat. V prosinci 2001 byl zástupci obou vlád podepsán „Smart Border 

Declaration and Associated 30-Point Action Plan to Enhance the Security of Our Shared 

Border While Facilitating the Legitimate Flow of People and Goods.“. V tomto 

třicetibodovém plánu, přijatém za účelem zajištění lepší bezpečnosti dopravní infrastruktury, 

přepravy zboží a pohybu osob, se obě země zavázaly k vzájemnému sdílení informací a 

koordinaci svých kroků. Obě země se zároveň dohodly na přijetí technologií, fungujících na 

stejném principu, a dodržování jednotných postupů, které budou s ohledem na kontext a 

dosažené výsledky pravidelně upravovány. „Smart Border Declaration“ se stala stěžejní 

dohodou mezi USA a Kanadou a konkrétním výsledkem sekuritizace hranic mezi 

sousedními státy (Office of the Press Secretary, 2002b).  

Nátlak ze strany sekuritizačních aktérů v USA a jejich rétorika měli za následek postupné 

zvyšování kontroly na americko-kanadských hranicích a instalaci kamerových systémů a 

nových technologií za účelem lepší kontroly vozidel a osob (Clarkson, 2002). Zatímco před 

jedenáctým zářím trvala kontrola kamionu vezoucí zboží kolem jedné, až dvou minut, po 

posílení bezpečnostních opatření se tato doba protáhla na deset až patnáct hodin. To 

zkomplikovalo obchod a významně znevýhodnilo kanadské společnosti dovážející zboží do 

USA, čímž značně utrpěly ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi (Andreas, 

2003, s. 93).  

Tato proměna hranic mezi USA a Kanadou přitom probíhala pouze pár měsíců poté, co 

kanadský premiér Brian Mulroney vyzval k odstranění hlídacích stanovišť a hraničních 

přechodů, které omezují svobodný pohyb osob, zboží a služeb, přičemž se vyslovil pro 

zavedení evropského modelu fungování hranic (Campbell, 2000).  
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„I would certainly support getting rid of all this stuff at the borders, which inhibit 

progress and inhibit the free movement of goods, services and people.“, „Why would 

you and I have trouble crossing the border, going to Detroit or Malone, N.Y., when 

Germans can whip into France and Ireland and Spain with no trouble at all?“ 

(Campbell, 2000).  

Tato dramatická proměna přístupu k hranicím tak během velice krátké doby ovlivnila život 

více než 80 procent kanadské populace, která žije ve vzdálenosti do 100 kilometrů od hranic 

s USA, přičemž proměnila politické, sociální a ekonomické vztahy mezi státy, které byly 

dlouhodobě utvářeny a ovlivňovány dynamickou přeshraniční spoluprací (Salter a Piché, 

2011, s. 929). 

Sekuritizační diskurz okolo podoby byl nejvíce ovlivněn útoky z 11. září 2001 a atmosférou 

překvapení a strachu, která zavládla nejen v USA. Referenčním subjektem byl již od počátku 

deklarován mezinárodní terorismus a jeho podporovatelé, zatímco za referenční objekty byla 

na jedné straně považována svoboda, demokracie a rovnost, tedy hodnoty, na nichž stojí 

americká společnost, na druhé straně druhé byli za referenční objekt označení zároveň 

všichni občané USA a lidé zastávající tyto hodnoty.  

„Yet, because terrorists are targeting America, the front of the new war is here in 

America. Our life has changed and changed in dramatic fashion on September the 

11th, 2001.“ (Office of the Press Secretary, 2002a) 

Při vytváření sekuritizačního diskurzu okolo hranic mezi USA a Kanadou se sekuritizační 

aktéři soustředili na slabé zabezpečení kanadských hranic a vstupních bran do země, stejně 

jako na vstřícný imigrační a vízový systém. Tyto faktory měli umožnit teroristům infiltraci 

do kanadské společnosti, odkud následně mohli podniknout útoky v USA díky možnosti 

relativně snadnému pohybu přes společnou hranici. V této podobě byl sekuritizační diskurz 

udržován po celé sledovaného období. Po významném zpřísnění kontrol a viditelných 

změnách, které přineslo lepší financování, se nicméně vedle důrazu na nebezpečí terorismu 

objevil důraz na prezentaci bezpečnosti jako podmínky pro ekonomický růst. Tato obměna 

sekuritizačního diskurzu dodala procesu sekuritizace novou energii a umožnila jeho další 

trvání.  

Ačkoliv prezident Bush specificky nezmínil Kanadu jako místo, odkud by mohli přijít 

teroristé, svými výroky o infiltraci teroristů do společnosti a jejich působení po celém světě 

přispěl k názoru, že je třeba přistupovat ke všem státům stejně, a i přes dlouholeté vazby, 
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které obě země spojují, je nutné upřednostnit bezpečnost boj proti terorismu. Ačkoliv 

prezident Bush specificky nezmínil Kanadu jako místo, odkud by mohli přijít teroristé, 

svými výroky o infiltraci teroristů do společnosti a jejich působení po celém světě přispěl 

k názoru, že je třeba přistupovat ke všem státům stejně, a i přes dlouholeté vazby, které obě 

země spojují, je nutné upřednostnit bezpečnost boj proti terorismu, přičemž tento názor 

spojuje všechny aktéry zmíněné v případové studii.  

Důsledkem intenzivní sekuritizace je zcela jiná podoba společné hranice, která má velice 

daleko od původní ideji větší integrace. K této proměně přispěly obrovské finanční 

prostředky investované do lepších zabezpečovacích systémů a moderních sledovacích 

technologií, které byli instalovány nejen na geografických hranicích.  V Kanadě bylo 

v odpovědi na pochybnosti o zabezpečení přístavů v roce 2004 vyčleněno 690 milionů 

dolarů na posílení jejich bezpečnosti, přičemž kanadská vláda se opakovaně zavázala 

k navýšení tohoto rozpočtu na miliardy dolarů (Canadian ports are "sieves" says Transport 

Minister Jean Lapierre, 2004). V reakci na navýšení rozpočtu představila vládní agentura 

Transport Canada, která je zodpovědná za fungování dopravy a s ní spojenou problematiku, 

plán zlepšení bezpečnosti na kanadských hranicích. Tento plán zahrnoval vybudování 

nových plotů, instalaci sledovacích a monitorovacích zařízení, či nábor a trénink nových 

pracovníků (Eighteen marine security projects announced in Ontario, 2005).  

Přestože byla sekuritizace terorismu a vyobrazování Kanady jako vstupní brány teroristů do 

Severní Ameriky intenzivní a sekuritizační diskurz hrál důležitou roli v politické i veřejné 

sféře, ne všechny kroky a rozhodnutí sekuritizačních aktérů se setkali s kladnou odpovědí. 

Téměř okamžitě po svém vzniku DHS byl zahájen vývoj informačního systému CAPPS II, 

který měl zvýšit bezpečnost letecké přepravy a analyzovat rizika cestujících ještě před 

vstupem do dopravního prostředku. Program na sebe však okamžitě strhl pozornost a byl 

vystaven kritice ze strany obhájců svobody a soukromí. Kromě jiného se terčem kritiky stala 

možnost sdílení dat a informací mezi jednotlivými státy, u které však nebylo jasné, jakým 

způsobem budou sdílená data chráněna před zneužitím a jak dlouho budou schovávána 

(Adey, 2002, s. 506). S rostoucím časovým odstupem od 11. září 2001 rostla i kritika CAPPS 

II, což ukazuje na neochotu publika přijmout sekuritizační diskurz zaměřený na obhajobu 

používání biometrických údajů a nedostatečnou sekuritizaci ze strany politických aktérů. 

V roce 2004 byl vývoj CAPPS II ukončen, přesto jeho vývoj připravil prostor pro podobné 

systémy-, a, z nichž každý další pronikl hlouběji do našeho soukromí a svobody.  
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3.5 Možný budoucí vývoj 

Od roku 2005, kterým končilo období zkoumané v případové studii, uplynulo již mnoho let. 

I přesto je sekuritizační diskurz kolem hranic mezi USA a Kanadou stále přítomný v 

politických krocích. Po svém zvolení do čela Spojených států amerických požádal Donald 

Trump DHS o vyhotovení zprávy, ve které by určila velikost dostupných prostředků k 

ochraně hranic a identifikovala možnosti, jak zlepšit jejich zabezpečení. Na základě této 

žádosti pracovníci vládní agentury U.S. Customs and Border Protection vypracovali návrh, 

ve kterém představili možnou trasu více jak 400 mil dlouhého hraničního plotu na hranicích 

s Mexikem (Ainsley, 2017). Jelikož se Donald Trump během své prezidentské kampaně 

několikrát vyslovil pro možnost postavit mezi oběma státy bariéru, která by zabránila 

nelegální migraci a kriminální aktivitě, vypracování této zprávy nebylo žádným 

překvapením.  

Ve zmíněné zprávě však byla vypracována i možnost na ohrazení severní hranice USA, 

přičemž zpráva obsahovala konkrétní lokace a jejich specifika, stejně jako předběžně 

odhadované náklady výstavbu hraničního plotu. Ty by podle Reuters měli překročit 3.3 

miliardy dolarů na vybudování 452 mil dlouhého plotu. Je však otázkou, zda jsou takovéto 

náklady přijatelné a zda je v zájmu USA vynaložit veškeré prostředky ve chvíli, kdy za celý 

rok 2015 zadrželi příslušníci hraniční stráže na americko-kanadské hranici pouze 2 626 

ilegálních migrantů (Ainsley, 2017). Přesto zůstává otázkou, zda se v budoucnosti opět 

nedočkáme doby, kdy budou v zájmu bezpečnosti hranice ohrazovány ploty a zdmi.  

 3.6 Konkrétní dopady sekuritizačního diskurzu 

Změny, které s sebou přinesl intenzivní sekuritizační diskurz měly konkrétní dopad na životy 

běžných lidí a fungování společnosti. Cílem této kapitoly je zodpovědět otázku, jakým 

způsobem ovlivnil sekuritizační diskurz společnost a jakým způsobem se přeměnil na 

konkrétní praktiky s reálným dopadem.  

3.6.1 Vliv na ekonomické a sociální vztahy 

Významným problémem, který byl viditelný zejména v prvních měsících po 11. září, bylo 

prodloužení kontrol osob i zboží na kanadsko-amerických hranicích. Za cílem vyřešení 

problémů spojených s délkou kontrol a omezením mobility mezi oběma státy byli vytvořeny 

programy, jejichž cílem bylo umožnit registrovaným občanům snadnější cestování a alespoň 

částečně se přiblížit k podobě hranic před procesem sekuritizace. Nejvýznamnějším z těchto 
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programů se stal program NEXUS, jenž měl po zaplacení 50 dolarů na pět let a poskytnutí 

osobních dat a informací umožnit bezproblémové cestování a zjednodušit celý proces 

(Dupeyron, 2017, s. 333).  

Výhodným se členství v programu NEXUS nicméně stalo pouze tehdy, jestliže člověk 

cestoval častěji než šestkrát do roka. V opačném případě byl rozdíl v čekací době a ušetřený 

čas minimální. Program NEXUS tak sice na jednu stranu ulevil lidem cestujícím pravidelně 

za prací, nedokázal však oslovit širší veřejnost. Jak vyplívá z rozhovoru z rozhovoru 

s obyvatelkou města u hranic s USA, která byla dříve zvyklá cestovat do USA každý týden, 

v současnosti takto cestuje pouze jednou do měsíce, a ačkoliv je členkou v programu 

NEXUS, díky kterému je samotné překročení hranic snazší, téměř nikdy se nesetkala 

s čekací dobou kratší než dvacet minut. Naopak během víkendu byla zvyklá čekat i hodinu 

(Dupeyron, 2017, s. 333).  

 

3.6.2 Diskriminace a nerovné zacházení  

Na dopady intenzivní sekuritizace na životy běžných občanů se mimo jiné ve své práci 

zaměřila Marianne H. Marchard, která vycházela z osobních rozhovorů jak s lidmi, kteří 

měli s cestou do USA ojedinělou zkušenost, tak z rozhovorů s pravidelnými cestujícími. Na 

základě těchto rozhovorů došla k závěru, že etnická příslušnost a národnost ovlivňuje přístup 

bezpečnostních složek a úředníků vůči cestujícím. Jinak znějící jméno, barva pleti, časté 

cestování mezi destinacemi, téměř cokoliv se může stát záminkou k zadržení a individuální 

kontrole (Marchard, 2017, s. 1242). K odlišnému přístupu k cizincům trvale žijícím 

v Kanadě a ke kanadských občanů s jinou než bílou barvou pleti, se vyjádřil i bývalý 

kanadský premiér John Manley. Ten odsoudil diskriminaci osob jiné etnické a rasové 

příslušnosti a dvojí přístup ke kanadským občanům (Chase, 2003).  

Konkrétním příkladem diskriminace kanadských občanů a viditelným dopadem tzv. 

profiling je případ kanadského občana jménem Maher Arar. Ačkoliv se narodil v Sýrii a jako 

teenager imigroval do Kanady, kde získal státní občanství, jeho náboženství a původ se staly 

důvodem k jeho zadržení a ke spekulacím o jeho spolupráci s teroristy (Trager, 2006).  

3.6.3 Případ Maher Arar 

Když se 26. září 2001 Maher Arar vracel do Kanady z dovolené v Tunisku, byl při přestupu 

na letišti JFK v New Yorku zadržen a po několik dnů vyslýchán pracovníky FBI, přičemž 
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mu byly kladeny otázky ohledně jeho spolupráce s teroristickými organizacemi a o jeho 

napojení na Al-Kájdu a Usámu bin Ládina. Následně byl převezen do detenčního centra 

v Brooklynu, kde výslech po několik dní pokračoval, a přestože Maher Arar opakovaně 

žádal o možnost telefonického hovoru, právníka, či podání jakéhokoliv vysvětlení, všechny 

jeho požadavky byly zamítnuty. Místo toho byl převezen do věznice v Sýrií, kde strávil deset 

měsíců, než ho bez vznesení jakýchkoliv obvinění propustili a předali kanadskému 

velvyslanectví v Damašku (Trager, 2006).  

Propuštění se Maher Arar dočkal po více než jednom roce od svého zadržení a 5. října 2003 

se vrátil do Kanady (Trager, 2006). Další tři roky nicméně trvalo než vyšetřovací komise, 

která byla pověřena vyšetřením celého případu a určením viníků, shledala Mahera Arara 

nevinným, přičemž formální omluvy se dočkal až v roce 2007, kdy se kanadský premiér 

Stephen Harper omluvil za roli, kterou v celém případě sehráli kanadští úředníci a připojil i 

odškodnění 10.5 milionů dolarů (Abu-Laban, 2007, s. 2). Byl to přitom právě Stephen 

Harper, který na informaci o zatčení Mahera Arara v roce 2002 reagoval tím, že ho bez 

jakýkoliv důkazů veřejně označil za teroristu a varoval tehdejší vládu před jeho propuštěním 

(Abu-Laban a Bakan, 2012, s. 330).  

Podobně se o jeho zadržení vyjádřil tehdejší americký velvyslanec Paul Cellucci, když tvrdil, 

že Maher Arar je velice dobře známý kanadské policii, která by nebyla rády, kdyby byl 

propuštěn a mohl se vrátit zpět do Kanady (Knox, 2003).  

Tato vyjádření ukazují, jaký vliv měli teroristické útoky a sekuritizace na vnímání 

náboženské příslušnosti a etnicity. Zároveň pomáhají ilustrovat proměnu vnímání nepřátel, 

kterými může být kdokoliv, koho shledáme za podezřelého a odlišného. Alarmující je 

zejména skutečnost, že tato vyjádření učinili vysocí státní představitelé, kteří pro mnoho lidí 

představují důvěryhodnou autoritu a kteří určují hranice chování a vyjadřování ve veřejném 

prostoru.  

4. Monitoring a sledování 

 4.1 Legitimita a normalizace sledování 

Sekuritizace americko-kanadských hranic byla spojená v instalací moderních sledovacích 

zařízení, jejichž přítomnost byla obhajována prevencí terorismu a kriminality (Choo a Sarre, 

2015, s. 9). Pro instalaci sledovacích zařízení mimo geografické vymezení hranic a jeho 

rozšiřování do dalších sfér života tak byli použity stejné argumenty jako v případě 
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sekuritizace hranic mezi USA a Kanadou, a ačkoliv se tyto argumenty a celý proces již od 

počátku setkávali s kritikou ze strany expertů a ochránců lidských práv, neochota vlád a 

politiků zamezila diskusi a vytvoření pevného rámce, podle nějž by bylo možné postupovat 

a v případě pochybností o narušení soukromí se na něj odvolat.  

Debata ohledně legitimity sledování a přístupu k soukromím datům  a informacím naplno 

vypukla až v roce 2013, kdy Edward Snowden zveřejnil tajné dokumenty odhalující detaily 

sledování a podrobnosti o shromažďování dat ze strany U. S. National Security Agency a 

British Government Communications Headquarters, díky čemuž se do rukou veřejnosti 

poprvé dostali důkazy o rozsahu sledování a o spolupráci mezi soukromým sektorem a 

státními bezpečnostními agenturami, jejichž spolupráce zahrnovala sdílení dat a informací o 

uživatelích, stejně monitoring internetové komunikace (Hintz a Brown, 2017, s. 783). Od 

prvotní kritiky ze strany médií a lidskoprávních organizací se problematice tajného a 

nelegitimního sledování začali věnovat státní aktéři i mezinárodní organizace, jako například 

Evropská Unie, či Organizace spojených národů (Hintz a Brown, 2017, s. 784). 

Kromě snadného zneužití získaných dat a problémů s jejich nakládáním Snowdenovo 

odhalení ukázalo na absenci kontroly a chybějící pravidla, podle kterých by se sledování a 

monitoring dat mohli řídit (Stalla-Bourdillon, Papadaki a Chown, 2014, s. 686). Pozornost 

státních i nadnárodních aktérů se tak upřela na vytvoření konkrétních pravidel, která by 

vymezila hranice soukromí, a na identifikaci případů, ve kterých by bylo možné tuto hranici 

překročit. 

Nejčastějšími argumenty při legitimizace sledování je již zmíněná prevence kriminality a 

zločinu, což je pro mnoho lidí přijatelná odměna za omezení soukromí. Vytváření dojmu, že 

je nutné přijmout zásahy do soukromí a zvýšit kontrolu se stalo předním motivem snah o 

normalizaci kontroly společnosti. Pro tento proces používá Didier Bigo termín „soft 

fascism“, který vystihuje postupné přivykání na neustálou kontrolu a všudypřítomný dohled 

nad našimi životy (Bigo, 2006, s. 141). Samotný proces legitimizace neustálého sledování 

probíhá dle Didiera Biga dvěma způsoby.  

První z nich je změna zažitých pojmenování a změna chápání kategorií a významů. 

Sekuritizující aktér mění význam pojmů a přiřazuje je do nových kategorií a nových 

spojitostí. Nejistota, kterou tyto změny vyvolávají, klame publikum a umožňuje aktérům 

prosazovat své zájmy (Bigo, 2006, s. 141). Namísto zažitého pojmenování válečných 

uprchlíků jsou tak používány termíny jako ekonomičtí migranti, či bojovníci cizího státu 
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převlečení za bezbranné civilisty. Místo dříve kladeného důrazu na absolutní suverenitu státu 

je najednou kladen důraz na boj proti terorismu a na nutnost potrestání režimu podporujícího 

terorismus. Suverenita je tak odsunuta do pozadí a její platnost již není absolutní, jelikož boj 

proti terorismu je prezentován jako nadřazený státní suverenitě (Bigo, 2006, s. 141). Tyto 

změny umožňují změny v chování a přístupu a určují, jakým způsobem reaguje veřejnost.  

Druhým způsobem je snaha aktérů rozdělit společnost na „good citizens“ a na „the others“. 

Právě nutná ochrana správných občanů před nebezpečím, jež představují tzv. ostatní je 

používána jako obhajoba intenzivního sledování a zvyšování dozoru nad životem člověka. 

Výhodu v tomto případě představuje možnost vytváření nových a nových skupin, podle 

aktuální situace ve společnosti. Jakmile daná skupina přestane plnit svůj účel při obhajobě 

kroků omezujících svobodu a není dále viděna jako hrozba, je snadné vytvořit skupinu novou 

(Bigo, 2006, s. 142).  

Základní podmínkou úspěšné legitimace sledování zůstává podání racionálních důvodů a 

shoda mezi všemi aktéry procesu. Zmíněným příkladem může být snížení kriminality. 

Samotné tvrzení bez předložení důkazů o skutečném vlivu sledovacích zařízení na 

kriminality však může být snadno vyvráceno a kritizováno (Lett, Hier a Walby, 2012, s. 

330). Proto se aktéři snaží o podložení svých tvrzení o statistiky a pevná data, na která se 

mohou, v případě nutnosti, odvolat, a o které mohou opřít důvěru publika. Těmi mohou být 

statistiky kriminality, či průzkumy veřejného mínění.  

Publikum přitom hraje v celém procesu legitimizace mnohem důležitější roli než pouhého 

pasivního příjemce informací. Snahou aktérů je zapojit publikum do průběhu celého procesu 

pomocí konzultací, workshopů, či diskusí. Díky tomu mohou aktéři odůvodnit svá 

rozhodnutí zájmem občanů a konzultace s veřejností legitimizuje přijatá opatření a konkrétní 

politické kroky (Lett, Hier a Walby, 2012, s. 332). 

Jestliže má být na sledování nahlíženo jako na legitimní nástroj v boji proti kriminalitě, je 

nutné udržovat u publika důvěru a otevřenost. V opačném případě může dojít ke 

zpochybnění celého procesu a jeho cílů, s čímž souvisí vzrůstající nedůvěra a opatrnost 

občanů vůči politickým rozhodnutím a politikům samotným, jako k tomu došlo v roce 2013 

po odhalení sledování NSA (Wallner, 2008, s. 422).  

V případě, že je instalace sledovacích zařízení a sledování samotné obhajováno aktuální 

hrozbou a přijatá rozhodnutí jsou aktéry prezentována jako výjimečná opatření, tak jako 

k tomu došlo po 11. září 2001, k jejich legitimizaci a normalizaci napomáhá i jejich 
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opakované používání. Čím více krizových opatření a zákonů je přijato, tím vice si zvykáme 

na neustálý stav ohrožení, proti kterému je třeba zakročit a který ospravedlňuje vyhlášené 

stavy nouze a výjimečná opatření (Bigo, 2006, s. 141).   

4.2 Způsoby sledování a možnosti kontroly 

Za účelem zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality dochází k instalaci řady sledovacích 

zařízení, která monitorují a kontrolují naše pohyby. Ačkoliv jsme těmito zařízeními 

kontrolování několiksetkrát denně, v mnoha případech si to vůbec neuvědomujeme, přitom 

nejnovější zařízení dokáží monitorovat a využívat mnohem více informací, než tušíme. Díky 

nenásilnému pronikání těchto technologií do každodenního života a díky našemu tichému 

souhlasu jsme dnes pod dohledem téměř na každém kroku, přičemž jako sledovací nástroj 

může posloužit nejen zařízení přímo vyrobené za tímto účelem, či mobilní telefon, ale díky 

internetu věcí o nás mohou shromažďovat informace i běžné věci, kterými se obklopujeme.  

Stále více informací přitom sami dobrovolně, a často aniž bychom si toho byli vědomi, 

předáváme dál a informace o našich životech dobrovolně sdílíme při nejběžnějších denních 

činnostech, jako je platba platební kartou, použitím elektronického klíče k otevření dveří, či 

auta, nebo pouhým přihlášením k uživatelskému účtu. Přitom jen velice málo pozornosti je 

věnováno následnému ukládání a využívání získaných dat, díky čemuž vzniká nejen prostor 

pro jejich využití pro komerční účely, ale také pro jejich zneužití.  

Zařízení, které nás mohou sledovat a předávat o nás informace třetím stranám, je nespočet. 

V této kapitole jsem se tak rozhodl představit nejvýznamnější typy monitorovacích a 

sledovacích zařízení, které byly instalovány za účelem zabezpečení hranic a vstupních bran 

do země a jejichž instalace na hranicích mezi USA a Kanadou byla přímým důsledkem 

intenzivní sekuritizace a sekuritizačního diskurzu. Díky svému primárnímu účelu, tedy 

zajištění bezpečnosti a kontroly lze tyto technologie zároveň považovat za nejnebezpečnější 

a nejvíce ohrožující naše soukromí.  

4.2.1 Kamerové systémy 

Zřejmě nejviditelnějšími sledovacími zařízeními jsou kamery, které umožňují neustále 

dohlížet na naše kroky a jejichž počet i schopnosti nezadržitelně a narůstají. Kamery všech 

typů, od malých kamer u domovních dveří, po policejní kamery na rušné křižovatce, každý 

den pořizují záznamy okolního života a monitorují náš pohyb. Jeffrey Rosen ve své práci 

uvádí, že průměrně je člověk monitorován třistakrát za den, a to třiceti různými kamerami 
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(Rosen, 2004, cit. Podle Nissenbaum, 2010, s. 22). Od roku 2004, kdy tato čísla publikoval, 

je však tento počet mnohonásobně větší. Pro běžného občana je přitom téměř nemožné, 

jakkoliv ovlivnit umisťování nových kamer a musí se tak podřídit životu pod jejich 

dohledem. V mnoha případech navíc nemáme ani ponětí o tom jakými senzory jsou kamery 

vybaveny a co všechno dokáží sledovat (Agre, 2003).  

Kamery už dávno nezprostředkovávají pouze obraz, ale mnohé umožňují nahrávat i zvuk a 

jsou vybaveny řadou senzorů, které jim umožňují například skenovat a analyzovat chování 

a pohyb osob, které následně umí vyhodnotit jako podezřelé a mimo normu (Adey, 2002, s. 

508). Zatímco v současnosti nejsou kamerové záznamy a získané informace ukládány do 

jednotné centrální databáze a kamerové systémy různých aktéru nejsou propojeny, takovéto 

propojení může být jen otázkou času a život ve společnosti, ve které bude mít jeden aktér 

přístup ke všem datům a technologiím nemusí být daleko.  

4.2.2 Automatické rozpoznávání obličejů 

Kamerové systémy ve veřejném prostoru začínají využívat schopnost automatického 

rozpoznávání obličejů. Tato technologie byla primárně určená na ochranu dopravní 

infrastruktury a hranic, nicméně postupně je využívána i ve veřejném prostoru. Nejčastějším 

argumentem pro zavádění tohoto systému je možnost identifikace zločinců a zejména 

teroristů uprostřed davu a zakročení proti podezřelým bez vyvolání paniky. V neposlední 

řadě je vyzdvihována možnost efektivnější organizace příslušníků bezpečnostních složek a 

jejich využití proti konkrétním osobám a cílům. Vyzdvihovanou výhodou automatického 

rozpoznávání zůstává jeho nenápadnost, jelikož na rozdíl od jiných způsobů ověřování 

identity, které vyžadují spolupráci osob, zde žádná kooperace potřeba není a vše tak může 

fungovat bez povšimnutí podezřelých osob (Agre, 2003).  

Přestože na první pohled se může zdát, že argumenty pro používání rozpoznávání obličejů 

jsou logické a převyšují jeho nedostatky, opak je, zdá se, pravdou. K rozpoznání teroristů a 

zločinců, je nutno disponovat jejich fotografií a celý systém tak může být využit pouze 

k vyhledávání již známých osob. Navíc, aby systém skutečně fungoval, je nutné mít 

v databázi fotografie ve vysoké kvalitě a stejně tak i kamerový systém musí být schopný 

pořizovat záznam ve vysokém rozlišení. Úměrně s těmito nároky po vysoké kvalitě tak 

rostou i náklady na pořízení nových technologií, přičemž ani ty nejmodernější technologie 

nedokáží fungovat bez omylů, a i přes vysokou účinnost může docházet k vytváření 

předčasných závěrů a ke vzniku nepravdivých informací (Agre, 2003).  
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Stejně jako u ostatních způsobů sledování i zde existuje možnost zneužití. V případě 

rozšíření automatického rozpoznávání by bylo možné monitorovat pohyb a chování všech 

lidí. Vznikla by tak možnost vytvořit univerzální vzorce a jakákoliv odchylka by se mohla 

dát důvod pro vznik podezření a stát se záminkou pro podrobnější sledován. Zároveň by 

možný únik získaných dat a údajů o pohybu osob mohl odhalit vhodný čas pro vyloupení 

domu, či nejlepší místo, čas i oběti přepadení (Agre, 2003).  

4.2.3 Biometrické údaje 

Automatické rozpoznávání obličejů není jedinou technologií, která lidské tělo považuje za 

pouhou informaci. Řada technologií dnes ke svému fungování využívá biometrické údaje, 

přičemž jako příklad rozšíření těchto technologií může být seznam zařízení využívající otisk 

prstu. Zatímco původně byl využíván k identifikaci zločinců, dnes jsou v řadě zemí do 

databází přidávání migranti a zájemci o azyl, či žadatelé o sociální podporu (Ploeg, 2002, s. 

60). Nejčastějším argumentem pro použití otisku prstu je prevence kriminality, či ilegálních 

aktivit. V případě žadatelů o sociální dávky je však jako důvod prezentována přesná 

identifikace. Je tedy otázkou, jak dlouho bude trvat, než bude tento argument použit 

k obhajobě skenování otisků a ukládání biometrických údajů o každém člověku? Nebo se 

objeví argument nový a lepší? 

Zůstává otázkou, jakým směrem se bude využití biometrických dat ubírat. Zatímco 

dosavadní metody a technologie neumožňují bezchybné určení osob a nejsou považovány 

za dokonalé, do popředí se dostává myšlenka identifikace na základě DNA, přičemž 

v konkrétních případech již dochází k odebírání vzorků DNA u pachatelů trestných činů 

(Ploeg, 2002, s. 63). Nebylo by však lepší, aby se vzorky DNA odebraly každému hned při 

narození, aby tak každý zločin okamžitě odhalil svého viníka, jehož kroky by mohly být 

snadno vysledovány? 

5. Problematika sledování a nebezpečí kontroly společnosti  

Zatímco na jedné straně je sledování obhajováno a legitimizováno, na straně druhé je 

vystaveno rozsáhlé kritice. Ačkoliv může vývoj směrem ke společnosti, kde bude každý náš 

krok monitorován, přinést řadu výhod, u mnoha autorů představa této budoucnosti vzbuzuje 

obavy možná rizika tyto výhody převyšují. Přitom terčem kritiky není pouze vidina této 

budoucnosti, ale pro mnohé autory je nepřípustný i současný stav společnosti, ve kterém je 
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sledování na denním pořádku. Podle mnohých již situace dospěla do bodu, ve kterém 

společnost rezignovala na boj za své soukromí a dál přijímá další a další omezení a kontrolu.  

„The imbalance between security and privacy that has been created by the described 

mass surveillance practices and the intrusion of the privacy sphere by means of data 

analysis, clearly compromises the right to intellectual freedom and, as such, 

compromises one of the pillars of democratic societies.“ (Schuster, 2017, s. 77) 

Omezení svobodného myšlení, zneužití soukromých dat, či ohrožení demokracie, to jsou 

pouze některá problémy, se kterými mnozí autoři spojují sledování a před kterými nás varují. 

Kritizována je i bezmezná víra ve výhody a možnosti sledovacích technologií. Přitom 

například instalace moderních zabezpečovacích technologií s cílem prevence kriminalit se 

ukázala být v mnoha případech méně efektivní než role živé ostrahy, nebo pouličního 

osvětlení (Lett, Hier a Walby, 2012, s. 330).  

5.1 Sledování jako nástroj moci 

Sledovací technologie a kontrolní mechanismy dávají tomu, kdo je ovládá, moc nad 

ostatními lidmi, přičemž ten, kdo jednou tuto moc získá, se jí jen velmi nerad vzdává a spíše 

naopak se snaží o její růst a rozšíření svého vlivu. Stejný přístup spatřuje Max Weber i u 

byrokratického aparátu a státních úředníků. Ten díky sledování získává moc nad jedinci a 

postupně i nad celou společností (Weber, 1995, s. 199). Tato moc a rostoucí vliv mohou být 

velice snadno zneužity k vydírání, či ovlivňování skutečnosti (Richards, 2013, s. 1953). 

„Every bureocracy seeks to increase the superiority of the professionally informed 

by keeping their knowledge and intentions secret. Bureocratic administration always 

tends to be an administration of 'secret session': in so far as it can, it hides its 

knowledge and action from criticism.“ (Weber, 1995, s. 233).  

Moc propůjčují byrokratickému aparátu znalosti a vědomosti, kterými disponuje. Tento 

vztah mezi mocí a znalostmi popisuje Michael Foucalt ve svém díle Discipline and Punish 

následovně:  

„We should admit rather that power produces knowledge (and not simply by 

encouraging it because it serves power or by applying it because it is useful); that 

power and knowledge directly imply one another; that there is no power relation 

without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that 
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does not presuppose and constitute at the same time power relations.“ (Foucalt, 

1979, s. 27) 

Vzájemnou závislost moci a znalostí dále rozvíjí a konkretizuje Max Weber.  Podle něj jsou 

zdrojem moci znalosti, které ostatním zůstávají skryty a mohou být vyjeveny pouze za 

použití výhod, kterými daný aktér, v tomto případě byrokratický aparát, disponuje (Weber, 

1995, s. 234). Mezi tyto výhody patří již zmíněná možnost používat a ovládat veřejnosti 

nepřístupné technologie, přístup do databází a k soukromým datům občanů, ale zejména 

disciplína zaměstnanců byrokratického aparátu. Absolutní disciplína zaměstnanců je možná 

díky neosobnímu a formálnímu přístupu k práci a přiděleným úkolům a produktivita a 

výkonnost úředníků. Disciplína neumožňuje zpochybňovat rozhodnutí nadřízených a 

vylučuje možnost, že by daný úkol nebyl splněn, či kritizován (Weber, 1995, s. 253). 

Spořádaná práce a nekritický přístup se zároveň stává podmínkou získání lepšího postavení 

a vyšší pozice v úřadě, ve kterém se jedinec stává pouhou součástí celku, z něhož není možné 

uniknout (Weber, 1995, s. 255). 

Podle Michaela Foucalta jsou to právě byrokratický aparát a státní instituce, kterým 

sledovací technologie umožňují dohlížet na disciplínu a udržovat řád ve společnosti 

(Foucalt, 1979, s. 202). Podle Foucaltovy „Disciplinary society“ můžeme tyto instituce 

zřetelně odlišit a rozpoznat, přičemž jednotlivé instituce o nás ví vždy jen ty informace, které 

souvisí s jejich činností a zaměřením. Díky tomu není možné, aby měl jeden subjekt přístup 

ke všem naším informacím a nevzniká tak ani velký prostor pro jejich zneužití. Na tuto teorie 

však navazuje Gilles Deleuze, který reaguje na měnící se společnost a spatřuje vývoj směrem 

od „Disciplinary society“ k „society of control“ (Deleuze, 1992, s. 4). Ta je charakteristická 

neustálou kontrolou, kterou provádí zároveň nespočet aktérů a ve stejný čas a propojením 

jednotlivých institucí. Sdílení znalostí a propojení dává institucím možnost vědět vše o 

našem životě, přičemž není možné z tohoto systému vystoupit (Deleuze, 1992, s. 5).  

Pomocí sledovacích technologií tak můžeme být neustále kontrolováni, aniž by bylo jasné, 

kdo nás sleduje, či zda sledování vůbec probíhá.  Pouhá přítomnost sledovacích zařízení 

přitom působí na naše chování a podvědomé vnímání všudypřítomného dohledu ovlivňuje 

naše jednání. V důsledku tak může být kontrolována celá společnost jen velmi malou 

skupinou, která těmito technologiemi disponuje (Foucalt, 1979, s. 201). Ty ji zároveň 

umožňují zasáhnout v případě potřeby v kterýkoliv čas a na kterémkoliv místě bez toho, aniž 
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by došlo k odhalení skutečné síly, přičemž rychlost a přesnost takové reakce dotváří 

celkovou atmosféru neustálého sledování (Foucalt, 1979, s. 202).  

Podle Intelectul Privacy Theory Neila M. Richardse se tato kontrola děje za cenu omezování 

svobodného myšlení a uvažování, jelikož podmínkou svobodného uvažování je soukromí a 

svoboda jedince. Ke svobodnému rozhodování je zároveň potřeba absence strachu a 

absolutní volnost přístupu k informacím (Richards, 2013, s. 1946). Tyto podmínky jsou ale 

narušeny pronikáním sledování do všech aspektů života a rostoucí kontrolou toho co čteme, 

co vyhledáváme, či o čem si píšeme (Richards, 2013, s. 1949). Omezování svobodného 

myšlení a svobody jako celku probíhá zcela záměrně, jelikož snaha udržet si moc a získat 

převahu nad ostatními vede ke snaze umlčet kritické hlasy a snaze zabránit zpochybnění 

dosavadního přístupu. Univerzálním argumentem na kritiku sledování se stává tvrzení, že 

pokud nemá jedinec co skrývat, nemusí se ničeho bát a větší kontrola ho nemůže nijak 

ohrozit. Tímto tvrzením se tak zastánci sledování snaží znevážit kritické hlasy a již předem 

se snaží zabránit diskusi (Agre, 2003).  

5.2 Surveillance society 

Termín Surveillance society používá David Lyon k popsání současného stavu ve 

společnosti, ve které ve kterém všudypřítomný dohled kamer a kontrola staly každodenní 

realitou. Surveillance society je podle Lyona produktem modernity a je fenoménem dnešní 

doby, přičemž je utvářena celospolečenským procesem, jehož podobu utváří kombinace 

výše zmíněných faktorů a akceptace kontroly a jejího rozšiřování ze strany veřejnosti 

(Wood, 2006, s. 2).  

Gilles Deleuze považuje za základní podmínku existence „society of control“ sledování, 

které probíhá od mnoha aktérů zároveň. Splnění této podmínky je nutné i v případě 

„surveillance society“. Zatímco státním ageturám a institucím předáváme své informace 

díky autoritě a moci, kterou disponují, aktéři podnikatelského sektoru obhajují své 

požadavky na osobní data nabízením lepší péče o zákazníky, vylepšením technologií, či 

upravením obchodní strategie podle požadavků zákazníků. Mnozí zákazníci tak svá data 

předávají dobrovolně s vidinou lepších nabídek, či customizace zboží (Schuster, 2017, s. 

77). Ačkoliv mnohé důvody sledování jsou prezentovány jako důležité a prospěšné, život 

v surveillance society s sebou přináší řadu negativ.  

V první řadě v nás přítomnost kamer a sledovacích zařízení vytváří přesvědčení, že existuje 
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všudypřítomné nebezpečí a konkrétní hrozba, před kterou musíme být chráněni (Wood, 

2006, s. 4). Bez jasného odůvodnění přijatých bezpečnostních opatření a bez oznámení 

důvodů, které vedly k instalaci sledovacích zařízení si však každý může pod touto hrozbou 

představit cokoliv a promítnout si do ní svůj strach a obavy. Nejistota a touha po vysvětlení 

vede ke vzniku a volnému průchodu předsudků a umožňuje vznik předčasných závěrů. 

Kromě tohoto problému je surveillance society spojená s rostoucí polarizací společnosti, 

která je možná díky volnému vzniku a šíření předsudků o příslušnících odlišných etnik, 

národů, kultur, či náboženství. Zároveň má za následek i rostoucí rozdíly mezi sociálními 

třídami, jelikož sledovací zařízení a technologie umožňují vznik privilegovaných skupina a 

přispívají k nerovností (Wood, 2006, s. 4). Příkladem takovéto nerovnosti může být možnost 

odbavení na letišti bez kontrol a bez čekání ve frontách pro členy věrnostních klubů, či 

registrovaných pasažérů.  

Zřejmě nejzávaznějším nedostatkem surveillance society však zůstává pocit nedůvěry, který 

v nás neustálý dohled vyvolává. Život ve společnosti, ve které je každý náš krok sledován 

kamerami, či jinými zařízeními, v nás vyvolává otázku, proč je tato kontrola nutná a proč 

jsme to právě my, koho je nutné kontrolovat. Vzniklá nejistota a všudypřítomná nedůvěra 

mezi lidmi mají za následek deformaci společnosti a mezilidských vztahů (Wood, 2006, s. 

4). 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že důraz kladený na bezpečnost a zdokonalování 

technologií odklání prostředky a upoutává pozornost od skutečně podstatných problémů. 

Neustálé zdokonalování zabezpečení a hledání nových způsobů kontroly na sebe váží lidský 

i finanční kapitál, který by za jiných okolností mohl přispět k odhalení a vyřešení pravé 

podstaty řady problémů. Namísto toho je zvyšování bezpečnosti a rostoucí dohled nad 

našimi životy prezentován jako nejlepší možný přístup k mnoha problémům dnešní doby, 

přestože se mnohem více jedná o snazší způsob řešení a o univerzální odpověď na 

nepříjemné otázky (Wood, 2006, s. 4). 

„The ‘risk-surveillance society’ has allowed the emergence of a ‘safety state’ 

obsessed with security and stability.“ (Wood, 2006, s. 12). 

Bezpečnost se díky tomu stává nejdůležitější hodnotou a v rámci jejího zabezpečení je 

společnost připravena obětovat téměř vše. Dávno se však nejedná o zajištění bezpečnosti 

státu před vnější hrozbou, či o prevenci kriminality. Posedlost bezpečností pronikla do všech 

sfér společnosti a důraz je tak kladen na sledování zdravotního stavu populace, limitování 
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drog a další omezení prováděná v zájmu prevence a bezpečnosti každého z nás, přičemž 

společnost si stále více nárokuje právo na řízení životů svých členů podle univerzálních 

pravidel a striktního řádu (Wood, 2006, s. 12). 

S životem v Surveillance society a s nárůstem kontroly a sledování souvisí řada negativ, 

Skutečný rozsah problematiky spojené se sledováním zde není možné demonstrovat, 

nicméně vedle problémů, které byly zmíněny v této kapitole je třeba věnovat větší prostor a 

bližší pozornost nejvíce vyzdvihovaným argumentům proti rozšiřování sledování a 

problémům, které jsou vystaveny kritice.  

5.2.1 Nelegální sledování 

Absence legislativního rámec pro státní i soukromé aktéry a chybějící vymezení hranice, za 

kterými je monitoring nepřípustný, vytváří nerovné podmínky a situaci, ve které může být 

sledování a získávání soukromých dat použito za jakýmkoliv účelem. Nikdy tak nemůžeme 

vědět kým a kdy jsme sledování a k jakému účelu získané záznamy poslouží (Richards, 

2013, s. 1952). V souvislosti s touto skutečností poukazuje Tarry Phillips na případy, kdy 

zaměstnavatel použil nelegálně získané záznamy jako důkazní materiál při soudních sporech 

se zaměstnanci jako důkaz o nevinně firmy v případech zranění na pracovišti. 

Příkladem nelegálního sledování a projevu nedůvěry vůči zaměstnancům je spor mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, který požadoval odškodné za pracovní úraz. Jako důkaz 

o své nevinně a podvodném jednání zaměstnance předložila firma nelegálně pořízené video, 

na němž hraje poškozený fotbal, přestože by toho neměl být schopen. Záznam neukazoval, 

že po každém zápase trpěl zaměstnanec chronickou únavou, ani pravidelné braní léků, či 

jiné významné omezení jeho života, přesto však významně zpochybnil jeho tvrzení a 

způsobil, že se stal méně důvěryhodným (Phillips, 2012, s. 1766).  

Právě tento konkrétní příklad ukazuje na skutečnost, že nelegálně pořízené záběry jsou 

mnohdy záměrně jednostranné, neukazují celou pravdu a často jsou využívané jen konkrétní 

části záznamů, aniž by byly ukázány souvislosti. Na záznamy z kamer je přesto v mnoha 

případech nahlíženo jako na nezpochybnitelné důkazy, které umožňují vznik předčasných 

závěrů a přesvědčení nezaložených na pravdě. Problémem tajného sledování zároveň 

zůstává i skutečnost, že dříve, či později, dojde k jeho odhalení a spolu s ním vzroste i 

nedůvěra ve společnosti (Phillips, 2012, s. 1766). Konkrétním příkladem může být zmíněné 

odhalení nelegálního sledování ze strany NSA.  
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5.2.2 Obchod s osobními daty a jejich zneužití 

Stále větší pozornost je věnována otázce, jakým způsobem lze odlišit soukromá data od těch 

veřejně přístupných. Tato otázka dostává ve veřejné diskusi stále větší prostor a nalezení 

tenké hranice mezi soukromím jedince a veřejně přístupnými daty, s nimiž je možné 

obchodovat, se stává čím dál naléhavějším úkolem pro dnešní společnost. K této naléhavosti 

přispívá všeobecná nejistota ohledně nakládání s osobními i firemními daty a jejich pohyb 

v rukou státu i soukromých společností a stálé vzrůstající množství dat a aktérů, kteří těmito 

daty disponují (Wood, 2006, s. 6). Osobní data se stala novou, velmi dobře placenou 

komoditou a jejich prodej dokáže být velmi výnosnou činností, jak ostatně dokazuje 

například aktivita sociálních sítí (Richards, 2013, s. 1938).  

Naše kroky a činnosti jsou různými aktéry sledovány téměř nepřetržitě, a právě množství 

aktérů ztěžuje ochranu dat a je téměř nemožné zabránit jejich zneužití (Wood, 2006, s. 7). 

Mnohdy si neuvědomujeme, jaké informace o nás úřady mají a nepřemýšlíme nad tím, co 

vše o nás státní správa ví a jak s daty nakládá. Poskytnutí osobních informací stále více 

chápeme jako naši povinnost vůči státu a společnosti a jako přirozený proces. Přitom právě 

získaná data mají přímou souvislost s nejvýznamnějšími problémy sledování, kterými jsou 

ztráta svobody a soukromí a diskriminace a kategorizace osob. 

5.2.3 Diskriminace a kategorizace osob  

Díky sledování a využívání osobních dat dochází k vytváření nerovných příležitostí a 

podmínek, a přestože se na první pohled může zdát logické nabídnout věrným zákazníkům 

obchodu slevový kupón, či nabídnout možnost rychlejší kontroly na letištích těm, kteří létají 

pravidelně, tímto přístupem dochází ke kategorizaci občanů a ke vzniku privilegovaných, či 

zvýhodňovaných skupin. Od tohoto dělení osob do kategorií je už jen krůček k diskriminaci, 

jelikož data a přístup k informacím umožňuje vytváření skupin založených na majetku, 

pohlaví, národnosti, či rasové příslušnosti a jejich zvýhodňování na úkor ostatních (Richards, 

2013, s. 1957).  

Takovéto zvýhodnění můžeme pozorovat například na možnosti vyhnout se letištním 

kontrolám na letišti, jako je to možné konkrétně v nizozemském Schipholu, jestliže o sobě 

poskytneme požadované biometrické údaje a osobní data a zaplatíme členský poplatek 

(Adey, 2002, s. 507). Mohlo by se zdát, že poskytovat výhody těm, kteří často cestují, 

využívají letištní služby na pravidelné bázi a letištní kontroly je krok správným směrem a 
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řešením, jak ušetřit členům čas a námahu, nicméně stejně jako u všeho ostatního, i zde 

nalezneme stinnou stránku. Tou je snaha přinutit ty, kteří chtějí cestovat bez dlouhého čekání 

a kontrol, aby poskytli řadu osobních dat a nemohli nic skrývat a zároveň získat víc času a 

kapacit na kontrolu ostatních pasažérů, kteří nemohou, nebo nechtějí tyto data poskytnout.  

Uměle je tak vytvářen nátlak a zvýhodňována jedna skupina na úkor druhé, místo, aby bylo 

hledáno řešení, které by pomohlo všem pasažérům.  

S touto problematikou souvisí takzvaný profiling, neboli schopnost vytvořit ze získaných 

dat a informací vlastní obraz o člověku. Právě vytvářením osobních profilů na základě 

získaných informací je možné rozdělovat občany a vytvářet kategorie na základě jejich 

chování a informací o jedincích. Vytváření profilů je však doprovázeno závažnými 

pochybnostmi. Osoby jsou zařazováni do jednotlivých kategorií nejen na základě jejich 

skutečného chování, ale podle chování, které je jim predikováno a jež by mělo kopírovat 

daný profil, jež vznikl na základě univerzálního vzorce a pravděpodobného vývoje (Adey, 

2002, s. 505). Jedinec tak opět může získat status podezřelého, či nenormálního, na jehož 

základě s ním bude zacházeno odlišným způsobem a automaticky může být považován za 

někoho, kdo má co skrývat, chystá se něco provést, či už skutečně něco provedl. Takovýto 

přístup však v konečném důsledku postihne nejen daného jedince, či, v případě letištní a 

hraniční kontroly, jeho zavazadla a majetek (Adey, 2002, s. 506), ale i rodinné příslušníky, 

či osoby, jež jsou s daným jedincem více, či méně spojené.  

Získaný profil a informace, jež tento profil buďto potvrzovali, či vytvářeli pochybnosti o 

dané osobě je velice obtížné ztratit, nebo ovlivnit. Informace, které se nemusí shodovat se 

skutečností a mohou být ovlivněny chybovostí technologií, tak zaujímají důležitou roli 

v lidském životě a mohou mít zásadní vliv na naši budoucnost (Adey, 2002, s. 506). 

Závěr 

Na právo rozhodovat o tom, kdo překročí hranice, bylo vždy nahlíženo jako na 

nezpochybnitelné právo státu a státy, jejichž podstata je založena na kontrole daného 

teritoria, vždy kontrolovali a zabezpečovali své hranice, ať už za účelem ochrany vlastního 

území, či s cílem kontroly pohybu osob a zboží. Tradiční přístup k bezpečnosti hranic, ve 

kterém bylo primárním cílem zabezpečení proti nepřátelským vojskům a dominantní roli 

hrála armáda však vlivem globalizace zaznamenal dramatický pokles a spolu s ním i role a 

význam státu (Andreas, 2003, s. 78).  
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Útoky z jedenáctého září přispěly k proměně přístupu k zabezpečení hranic a ukončili 

klesající význam státní kontroly. Namísto jasně rozpoznatelných nepřátelských vojsk 

zabezpečení hranic se do popředí dostal boj proti mezinárodnímu zločinu, terorismu a 

transnacionálním sítím pašeráků drog a lidí, přičemž do popředí se místo tradičního 

vojenského přístupu k bezpečnosti hranic dostalo chápání hranic jako vymezení sféry pro 

uplatnění právního řádu daného státu (Andreas, 2003, s. 78). A tak zatímco v tradičním 

přístupu k zabezpečení hranic byla cílem obrana proti vnějšímu nepříteli, teroristické útoky 

umožnili vznik mnohem přísnějších a více omezujících zákonů, které cílili na celou 

společnost a umožnili bezpečnostním opatřením proniknout mimo geografickou polohu 

hranic. Investice do bezpečnostních a sledovacích zařízení tak nadále neměli za cíl 

kontrolovat pouze skutečné hranice, ale celou společnost (Andreas, 2003, s. 107).  

Cílem této práce byla analýza průběhu sekuritizace a vývoj sekuritizačního diskurzu po 

teroristických útocích z 11. září 2001, který měl za následek dramatickou proměnu hranic 

mezi USA a Kanadou a umožnil, aby se zajištění bezpečnosti stalo prioritní hodnotou, 

v rámci jejíhož zajištění se sledovací zařízení a kontrolní mechanismy rozšířili do celé 

společnosti. Za tímto účelem byla v práci použita diskurzivní analýza jejímž cílem byla 

identifikace sekuritizačních kroků a řečových aktů sekuritizačních aktérů a která poskytuje 

komplexní přehled o sekuritizačním procesu.  

V případové studii, která byla omezena na období mezi útoky z 11. září 2001 a koncem roku 

2005, byl primární důraz kladen na analýzu řečových aktů a politických kroků, které je 

doprovázely, díky nimž byl utvářen sekuritizační diskurz. Ve většině případů byl pro aktéry 

existenční hrozbou mezinárodní terorismus. V případě sekuritizačního diskurzu vzniklého 

okolo hranic mezi USA a Kanadou získala tato hrozba specifickou podobu, jelikož 

sekuritizační aktéři za hrozbu primárně označovali teroristy, kterým se podařilo infiltrovat 

do kanadské společnosti a kteří by mohli využít relativně nechráněnou americko-kanadskou 

hranici a uskutečnit teroristické útoky na území USA.  

Za referenční objekty byli sekuritizačními aktéry označování občané USA, nicméně 

k mobilizaci publika pomáhal zejména důraz kladený na ohrožení amerických hodnot a idejí, 

které tvoří stavební kameny americké identity a amerického národa. Díky podpoře publika 

a prioritě, kterou zajištění bezpečnosti získalo, došlo k postupnému zpřísňování hraničních 

kontrol a instalaci moderních sledovacích zařízení.  

Při vytváření sekuritizačního diskurzu okolo hranic mezi USA a Kanadou se sekuritizační 
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aktéři soustředili na slabé zabezpečení kanadských hranic a vstupních bran do země, stejně 

jako na vstřícný imigrační a vízový systém. Tyto faktory měli umožnit teroristům infiltraci 

do kanadské společnosti, odkud následně mohli podniknout útoky v USA díky možnosti 

relativně snadnému pohybu přes společnou hranici. V této podobě byl sekuritizační diskurz 

udržován po celé sledovaného období. Po významném zpřísnění kontrol a viditelných 

změnách, které přineslo lepší financování, se nicméně vedle důrazu na nebezpečí terorismu 

objevil důraz na prezentaci bezpečnosti jako podmínky pro ekonomický růst. Tato obměna 

sekuritizačního diskurzu dodala procesu sekuritizace novou energii a umožnila jeho další 

trvání.  

V reakci na zabezpečení hranic a dopravní infrastruktury byly v práci představeny konkrétní 

dopady sekuritizace a diskurzu. Prostor byl věnován například problematice sledovacích 

technologií, které se z míst, pro které byly primárné určeny, rozšířili do celé společnosti a 

bez větší pozornosti dnes dohlíží na náš pohyb a chování. V práci byl důraz kladen na 

teoretickou kritiku sledování a na představení jejich dopadů. Cílem práce však nebyla 

prezentace jednoznačných závěrů a čtenář má možnost vytvořit si o sledování vlastní názor.  

Práce nabídla teoretický pohled na legitimizaci sledování a vedle kritického pohledu na 

všudypřítomné sledování nabídla i argumenty, kterými je obhajována její legitimita. Cílem 

druhé části práce věnované problematice sledování je vyvolat v čtenáři otázku, zda jsou 

důvody obhajující sledování dostatečné a zda současná úroveň kontroly nepřekračuje hranici 

soukromí a svobody.  

Summary 

The September 11 attacks changed the existing approach towards the role of the Canada-

United States border. Decreasing importance of security controls and declining role of the 

state was replaced by the increasing security measures and the course of development of 

cross-border relations took a dramatic turnout.  

Nevertheless, it was not only geographical border between Canada and United States which 

undergone immediate changes and the whole nature of the security was affected by the 

September 11 attacks. As the international terrorism become the primal enemy and the main 

threat, the fight against terror become an absolute priority. Instead of regular armies, the 

enemy took the new form of unrecognizable and unmarked fighters, who could have been 

hiding inside the societies and who could have been waiting for the right moment to arrange 
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another deadly attack.  

The aim of this thesis was to analyse the process of securitization and to map the creation 

and the emergence of discourse around the Canada-United States border after the September 

11 attacks. As a research method was used discursive analysis, which encompassed various 

speech acts together with policy statements and relevant political decisions. The analysis 

identified the role of securitizing actors and the aim of their actions together with the 

consequences and the impacts of the securitization process on the reshaping of society and 

Immediately after the attacks the actors put an emphasis on describing American society and 

its values, such as equality, liberty and democracy, as referent objects. In general, as a 

referent subject was depicted international terrorism, but in the case of Canada-United States 

border the referent subject took specific form of terrorists hidden inside the society, who 

could have obtained Canadian citizenship and who have been able to integrate into the 

society. This threat allowed the adoption of exceptional security measures to secure the so-

called “leaky” border to lower the possibility of illicit border crossings.  

The thesis describes the impact of securitization not only on the Canada-United States 

border, but consequently on the whole society. The purpose of the second part of the thesis 

was to highlight the problematics of surveillance and its legitimization. The main emphasis 

was put on the dangers of surveillance, which relate to the constraint of privacy and liberty. 

The aim of this part was to argue that the priority of security and risk prevention can harm 

the society and may represent potential threat to the democratic values.  
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