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The papers looks at the changes of the position of an actor in the international system and their appli-
cation on the historical evolution of the Czech state. The methodology of the authors from the English 
school B. Buzan and R. Little has been used in order to determine particular levels of the analysis of the 
international system: a system, a subsystem, a unit, and a subunit. The author operates with that termino-
logy in a way where he combines various situations where the actor of the international relations can end 
up in. Consequently, the author simulates the particular positions where the Czech state has been found 
from its beginning till today: system-unit (Czech state from its beginning to 1490, Czechoslovakia 1918-
1938, 1945/48-1989, 1989-1992, Czech Republic 1993-2004), system-subunit (Czech state 1490 – half 
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Czechoslovakia 1948-1989), new Situation (after 2004).

key words: Czech state; Czechoslovakia; international system; systém; subsystém; unit; subunit; 
foreign policy; diplomacy; westphalian system; European Union; Holy Empire

 
Úvod

Posláním této statě je snaha v kontextu historického vývoje mezinárodního sytému analy-
zovat proměny postavení českého státu v jeho rámci. Zvolil jsem tento tematický záběr proto, 
neboť jsem toho názor, že je to problematika velmi aktuální a inspirativní. A to z toho důvodu, že 
český stát se podobně i jako řada dalších států nyní nachází ve zlomovém období. Vstupem do 
Evropské unie se totiž pro něho, dnes konkrétně pro Českou republiku i její obyvatele, otevřel 
historicky zcela nový horizont státnosti, a tím i nová perspektiva jejího mezinárodního postavení.
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I. koncepce přístupu

Zkoumaná problematika v sobě zahrnuje spojení dvou tematických oblastí, které zatím byly 
zkoumány víceméně  odděleně a nebyly tudíž propojeny ani z hlediska hledání vzájemných va-
zeb a ani z hlediska společných problémů vědeckého bádání.

První oblast představuje český stát a jeho vývoj, čemuž konkrétně v českém badatelském pro-
středí byla pochopitelně věnována pozornost největší. Nejblíže zaměření této statě jsou výsledky 
historiografie v oblasti mezinárodního postavení a zahraniční politiky českého státu. Avšak tyto ne-
tvoří stále ještě tak náležitý podíl, jak by v rámci výzkumu českých dějin této dimenzi přináleželo.1 

Druhou oblast, překračující dosavadní popisně historizující či normativně mezinárodně-
právní přístupy k problematice mezinárodních vztahů, zahrnuje tématika utváření, formování 
a přeměn mezinárodního systému. Ta se předmětem zájmu a výzkumu v českém badatelském 
prostředí stala teprve nedávno, a to v rámci oboru mezinárodních vztahů. 

Podnětné proto pro mne z hlediska propojení obou oborových zaměření zde byly především 
práce zahraničních odborníků. Zejména jsem se inspiroval přístupy z prostředí tzv. anglické 
školy, v níž historie představuje jednu z relevantních disciplín.2 Konkrétně jsou to práce, jejichž 
autory jsou Barry Buzan, Richard Little a Adam Watson.3 

Domnívám se, že spojení těchto dvou oblastí do jednoho zorného pole výzkumu umožní 
teoreticky i obsahově hlouběji a systematičtěji postihnout vývoj i současnost českého státu v pa-
třičném kontextu mezinárodního vývoje.

1 Tuto svým způsobem zaplňovaly práce v podobě historických syntéz, kde byla uvedená problematika začleněna do kom-
plexu pokud možno všech dimenzí českých dějin. Avšak zaplnily ji jen částečně, protože symptomatickým znakem všech 
takových zpracování bylo to, že nebyly nikdy dokončeny. To se týká i poslední ambiciózně pojaté ediční řady Velké ději-
ny zemí Koruny české, z nichž poslední svazky dospěly k roku 1945. Příznivější je již situace v oblasti dílčích zpracování 
a přehledů. Před rokem 1989 vyšly dvě publikace zabývající se problematikou československé zahraniční politiky. První 
a obsáhlejší zahrnovala období první republiky (O československé zahraniční politice v letech 1918 – 1939. Praha : Státní 
nakladatelství politické literatury, 1956), druhá zpracovaná s osvětově propagandistickým posláním pak období pro roce 
1945 ( ŠEDiVý, Jaroslav, KořALKoVá, Květa: Zahraniční politika ČSR v letech 1945 – 1960. Praha : Státní naklada-
telství politické literatury, 1960). Po roce 1989 ke zpracování problematiky významně přispěly již bez ideového zatížení 
předchozího režimu práce rovněž se vztahující k československé zahraniční politice a diplomacii (KLimEK, Antonín., 
KuBů, Eduard: Československá zahraniční politika 1918 – 1938: kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha : institut 
pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995; DEJmEK, Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století 
(1918 až 1992): vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2002). o celkovou syntézu se nedávno pokusil autor statě v podobě přehledné monografie (VESELý, Zdeněk: Dějiny 
české zahraniční politiky. Praha : oeconomica, 2013).

2 K bližšímu seznámení a k aktivitám tohoto směru výzkumu mezinárodních vztahů viz webovou stránku: http://www.
leeds.ac.uk/polis/englishschool/. informativní přehled o hlavních rysech pro českého čtenáře podává stať: HYNEK, Ni-
kola: Anglická škola a teorie mezinárodních vztahů: obsahový vesmír, akademický svět a kritiky přístupu. Mezinárodní 
vztahy, 2005, č. 2. s. 76 – 89.

3 BuZAN, Barry, LiTTLE, Richard: International Systems in World History: Remaking the Study of International Relati-
ons. oxford : oxford university Press, 2000; WATSoN, Adam: The Evolution of International Society: a Comparative 
HistoricaL Analysis. London : Routledge, 1992 (2009).
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V pohledu na zkoumané téma usiluji o vzájemnou reflexi historie a mezinárodních vztahů. 
Mému přístupu dominuje multidisciplinární přístup (zde konkrétně historie) s nakročením k in-
terdisciplinárnímu přístupu, kde se lze z klasických společenských věd ve spojení s historií in-
spirovat především sociologií. Poznatky a závěry, k nimž jsem dospěl, byly dosaženy na základě 
metod historické a strukturální analýzy a diachronní komparace.  

Předmětem zájmu je v obecné rovině zkoumat pozici státu, který patří v současnosti k těm 
menším, ač tomu tak v minulosti nebylo a nemuselo být za určitých předpokladů ani v budouc-
nosti.

II. Modely postavení aktérů v mezinárodním systému

Základem mezinárodních systémů jsou vztahy mezi jeho aktéry, za něž jsou považovány 
přes všechny posuny stále ještě jako základní jednotky státy. Na rozdíl od států, které jsou vnitř-
ně hierarchicky uspořádány, vztahy mezi nimi v mezinárodním systému takovou hierarchickou 
strukturu postrádají. Dosavadní vývoj mezinárodních vztahů je, jak známo, teoretiky meziná-
rodních vztahů jako vědní disciplíny členěn na následující, posloupně na sebe navazující mezi-
národní systémy:4 

Předně je to systém, který je označován jako premoderní systém. Charakteristickými znaky 
je četnost těchto raných mezinárodních systémů, jejich vzájemná izolovanost podmíněná též níz-
kou úrovní funkcí státu a omezenými komunikačními možnostmi a především to, že aktéry jsou 
sice státy (ať je klasifikujeme podle jejich dalších charakteristik jako městské státy, náboženské 
státy, dynastické státy či říše), které však v mezinárodním prostředí nevystupují jako suverénní 
aktéři. Konkrétně ve středoevropském prostoru v období středověku, kde a odkud bude začínat 
i analýza problematiky mezinárodního postavení českého státu, je to především nadřazená auto-
rita křesťanské církve, určující jak povahu mezinárodních vztahů, tak i zasahující do vnitřních 
poměrů daných států. 

Druhý historicky navazující systém mezinárodních vztahů představuje systém zrozený v Ev-
ropě na základě ukončení třicetileté války vestfálským mírem z r. 1648, a proto je označován 
jako vestfálský systém. Ten je již považován za moderní mezinárodní systém trvající v podstatě 
ještě v současnosti. Jeho podstatou bylo uznání principu, že vztahy mezi státy jsou vztahy mezi 
subjekty, které vůči sobě navzájem požívají plné suverenity a které jsou navzájem (alespoň for-
málně) rovnoprávné.

Tento systém však nepředstavoval jednolitý celek. Následně prošel rozšířením ve 2 rovinách 
– v geografické a strukturální. Vestfálský systém omezený zpočátku jen na Evropu v dalším 

4 Klasifikace je prováděna s odvoláním na výše uvedené autory (Buzan, Little) v obecném a širším časově posloupném 
rámci. Vedle toho lze systém v mezinárodních vztazích pojmout i jako např. systém mocenské rovnováhy, bipolární 
systém či v parciálním rámci jako např. třeba versailleský systém.
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průběhu expandoval na další kontinenty a stal se celosvětovým.5 Dále, plejáda jeho klasických 
aktérů – států – byla rozšířena o další aktéry, kterými jsou mezinárodní organizace, hnutí a nad-
národní společnosti. Na základě toho je vestfálský systém ve své rozšířené podobě některými 
autory označován jako globální vestfálský systém, jiní zase zejména současný mezinárodní sys-
tém označují jako světový politický systém.

S odvoláním na rostoucí roli výše uvedených nových aktérů a nově i různých mezinárod-
ně organizovaných teroristických skupin a řadu dalších změn spojených s nezvratností procesu 
globalizace se někteří odborníci domnívají, že na prahu 21. století mezinárodní systém nabý-
vá postmoderní povahy.6 Nese si sebou však všechny problémy předcházejícího systému. Jeho 
úspěšnost jako uspořádaného, fungujícího, konsensuálního a prosperujícího systému mezinárod-
ních vztahů je spatřována v rozvinutí forem globálního vládnutí (global governance). 

V rámci pojednávané problematiky budu s odvoláním na práci výše uvedených autorů (Bu-
zan, Little) operovat s následnými kategoriemi:7  

▪ systém
▪ subsystém
▪ jednotka
▪ podjednotka.
Systém pojímám v rovině celosvětového, globálního komplexu mezinárodních vztahů, zú-

ženě případně v rozsahu evropského komplexu mezinárodních vztahů.
Subsystém pak v rámci systému představuje relativně autonomně fungující dílčí systém 

(např. habsburská monarchie, Britské společenství národů, Evropská unie). 
Za jednotku je pokládán aktér v rámci systému (např. jednotlivé členské země oSN) či sub-

systému (ČR v rámci Eu). 
Podjednotka je pojímána jako aktér nefungující suverénně ani v rámci systému, ani subsys-

tému (svým způsobem např. dnešní Kosovo).
Následující výklad bude opřen o vzájemnou kombinaci výše uvedených kategorií:
▪ systém –  jednotka
▪ systém – podjednotka 
▪ subsystém – jednotka 
▪ subsystém – podjednotka.

5 K tomu blíže výstižně poslední práce H. Kissingera (KiSSiNgER, Henry: World Order: Reflections on the Character 
of Nations and Course of History. New York : Penguin Press, 2014, česky Uspořádání světa: státní zájmy, konflikty a 
mocenská rovnováha. Praha : Prostor, 2016).

6 Např. sociolog u. Beck to postihuje slovy: „ S globalizací však vznikl nový prostor a nový rámec jednání: politika je 
zbavena hranic a odstátněna, což vede k tomu, že se vynořují další hráči, nové role, nové zdroje, neznámá pravidla, nové 
rozpory a konflikty.“ (BECK, Ulrich: Moc a protiváha moci v globálním věku: nová ekonomie světové politiky. Praha : 
SLoN, 2007, s. 27 – 28).

7 Ti tyto pojmy používají k označení jednotlivých hladin analýzy. Zde budou následně využity jako kategorie ke kombina-
ci situací, v níž se může ocitnout aktér mezinárodních vztahů.
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Ústředního a také nejdůležitějšího aktéra mezinárodního systému představuje stát, na něž 
se váží kategorie suverenity a národního zájmu. obecně je stát pojímán jako politická entita 
a kolektivní aktér, který má tyto základní definiční rysy: vymezené území, stálé obyvatelstvo 
a vládu, která je schopna svou autoritu efektivně prosadit na uvedeném území vůči vlastnímu 
obyvatelstvu, přičemž nezbytným rysem je na základě toho i navázání styků s ostatnímu státy na 
základě toho, že tyto uznávají suverenitu daného státu.8 Suverenita je pak v této souvislosti z po-
litologického pohledu „kombinací vnitropolitické svrchovanosti a mezinárodní nezávislosti“.9 
Se státem jako suverénním aktérem je v rámci vestfálského systému spojen etatisticky pojímaný 
národní zájem. Podle o. Krejčího je jím míněn „soubor cílů státu, které mají chránit jeho zá-
kladní atributy – tedy suverenitu, území a obyvatelstvo“, a představuje tak „propojení objektivní 
reality v podobě státu a mezinárodního prostředí se subjektem zahraniční politiky – státníky, 
politiky, veřejností. V případě českého státu se historicky jednalo o tři podoby: udržení a rozvoj 
státu jako samostatného subjektu, jeho obnovu a jeho fungování v rámci subsystému. “10 Pokud 
jde o nástroje realizace a prosazování národního zájmu, budou se tyto lišit jednak podle potence 
a ambicí daného státu. V případě českého státu je na základě akcentováno využití nástrojů jako 
diplomacie, kultura, kooperace z oblasti soft power.

uvedený ústřední pojem prošel řadou historických proměn a forem a také teoretických refle-
xí.11 Než tyto zde rozebírat, pro potřeby této statě se jeví potřebnější a funkční uvést z řady mno-
hých jiných alespoň jednu z periodizačních klasifikaci v rámci eurocentrického mezinárodního 
systému, který je operačním prostorem i pro níže pojednaný český stát: 1. období usazování se 
barbarských kmenů a bojovnických družin, 2. období stabilizace barbarských monarchií, 3. ob-
dobí feudální roztříštěnosti, období stavovské monarchie, 5. období moderních států (nejprve 
absolutistických monarchií a posléze demokratických států).12 

8 Pokud jde o definice a znaky státu, srov. např. DRuLáK, Petr, KRAToCHVÍL, Petr (eds.): Encyklopedie mezinárodních 
vztahů. Praha : Portál, 2009, s. 266 – 268; KREJČÍ, oskar: Mezinárodní politika. 5. vydání. Praha : EKoPRESS, 2014, 
s. 205 an.

9 DRuLáK, KRAToCHVÍL, (eds.), Encyklopedie mezinárodních vztahů, s. 282.
10 KREJČÍ, Mezinárodní politika, s. 293.
11 Přehledně a detailněji viz KřÍŽKoVSKý, Ladislav, ADAMoVá, Karolina: Dějiny myšlení o státě. Praha : ASPi 

Publishing, 2000; KRSKoVá, Alexandra: Stát a právo v evropském myšlení. Praha : EuRoLEX BoHEMiA, 2003.
12 uvedeno in: ŠMiHuLA, Daniel: Štát a medzinárodný systém. História a súčasnosť. Bratislava : VEDA, 2005, s. 20. Ten-

týž autor od toho též odvozuje periodizaci vývoje europocentristického systému (1. pozdněřímský – barbarský systém, 
2. systém barbarských monarchií, 3. systém císařsko-papežské dominance, 4. stavovský systém, 5. vestfálský systém 
(národních států) a 6. možný budoucí globální systém v podobě např. světového státu. (Srov. tamtéž, s. 67). Českého 
státu se týkají (s pominutím tzv. Sámovy říše) v obou případech až periodické stupně 3 a výše. Pro současný mezinárodní 
systém pak dánský politolog g. SØRENSEN  uvádí tři typy státu: moderní, postkoloniální a postmoderní (SØRENSEN, 
georg: Stát a mezinárodní vztahy. Praha : Portál, 2005, s. 89 an.). i zde se českého státu budou týkat jen první a poslední 
typ. 
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III. Český stát: charakteristika hlavních faktorů

Jak plyne z názvu statě, jádrem jejího pojednání jsou proměny postavení českého státu v me-
zinárodním systému. Než tak učiním, za účelné a funkční považuji ještě předtím podat několik 
charakteristik majících povahu připomínkových informací, jež umožní lepší pochopení následné 
analýzy problematiky. Následný referenční rámec týkající se postavení českého státu bude mít 
evropskou dimenzi.

Vstup českého státu do mezinárodních vztahů a jejich systému se odehrál až ve druhé fázi 
premoderního systému mezinárodních vztahů na počátku středověku v rámci celoevropské stá-
totvorné erupce. Byl to postupný proces, který začal krystalizovat ještě v rámci velkomoravské 
říše od konce 9. století.13 Český stát tak má zhruba stejně starý křestní list jako na východě Evro-
py Kyjevská Rus či v její střední části uherský stát anebo v západní Evropě Francie. Český stát 
tak patří mezi nejstarší evropské státy a podílel se významnou měrou na konstituování etnicko-
-národnostní a státoprávní struktury Evropy, která je podložím dnešní Evropy. 

u českého státu na rozdíl od jiných nedocházelo k zásadní změně jeho polohy (včetně jeho 
centra – Prahy) a rozlohy jeho jádra. Čechy a Morava,14 základ českého státu, mají – až na drob-
né korektury – stále stejné hranice, v jejichž rámci se rozkládá i dnešní ČR.15

Při konstituování a vývoji českého státu se uplatňovaly všechny relevantní faktory, jejichž 
vliv a význam nebyl jen vnitřní záležitostí českého státu samotného, ale utvářel se, probíhal 
a často byl i určován v interakci s vývojem okolních států a vůbec s mezinárodním vývojem.

13 Tím nemá jít o podporu tradované konstrukce o velkomoravské říši jako přímé předchůdkyni českého (a později dokonce 
i československého) státu včetně jejího obyvatelstva jako přímých předchůdců dnešních Čechů a Slováků, ale o sku-
tečnost, že oblast Čech se v rámci tohoto slovanského a křesťanského středoevropského státního útvaru vyvíjela jako 
její závislá součást, která byla schopna po zániku Velké Moravy převzít státotvornou aktivitu ústící ve vznik, formování 
a vzestup nového samostatného státu a předchozím státním útvarem se inspirovat. A to nejen kulturně historicky, ale 
politicky, což se netýkalo jen Čech, ale i dalších okolních částí, jak to to postihuje historička N. Profantová: „Co však 
nesporně přísluší výkladu politických dějin, to je zjevná velkomoravská inspirace státních a správních institucí v českém, 
polském a uherském státě. V jistém smyslu to byla Velká Morava, která dala základní rysy institucím a formám, v nichž 
se jmenované státy pohybovaly při spoluutváření Evropy v příštích stoletích. V tomto smyslu se jedná o nástupnické 
státy Velké Moravy“. (BLáHoVá, Marie, FRoLÍK, Jan, PRoFANToVá, Naďa: Velké dějiny zemí Koruny české. i. (do 
roku 1197). Praha : Paseka, 1999, s. 262). 

14 Pokud šlo o Moravu, tu postupně získal pod přemyslovské panství ve 2. polovině 10. století kníže Boleslav i., po pře-
chodných ztrátách ji k Čechám definitivně připojil počátkem 30. let 11. století kníže oldřich. Zpočátku se Morava vůči 
Čechám nacházela v postavení několika rodinně dynastických přemyslovských údělů, od zhruba poloviny 13. století pak 
definitivně v postavení markrabství (nikoli celá, ale vyjma olomouckého biskupství a opavského vévodství). Definitivně 
Moravu spolu s dalšími částmi českého státu (Slezsko, Horní a Dolní Lužice) jako léno českého krále inkorporoval Karel 
iV. v roce 1348.

15 Jinak tomu bylo s jeho dalšími součástmi. Konkrétně pokud šlo o Slezsko, které v největším rozsahu na základě předcho-
zích aktivit svého otce Jana Lucemburského získal Karel iV., po prohraných válkách Marie Terezie o rakouské dědictví 
v polovině 18. století součástí českých zemí zůstalo jen torzo. organicky bylo ale s Čechami definitivně spojeno Cheb-
sko. Horní a Dolní Lužice pak v době třicetileté války získal jako zástavu od Habsburků saský kurfiřt. od roku 1815 se 
pak oba regiony podle ustanovení čl. 18. Vídeňského kongresu staly součástí Pruska. (Srov. VESELý, Zdeněk: Dějiny 
mezinárodních vztahů. 3. upravené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 171).
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Z hlediska geografického faktoru český stát byl a je státem menšího rozsahu. Nechci zde 
hlouběji zkoumat období, kdy nabyl rozsahu většího, ale jen třeba zdůraznit, že vždy, jak bylo 
řečeno výše, jeho jádro tvořily Čechy a Morava. Z hlediska jeho významu a možností nutno 
připomenout jeho polohu, promítající se do faktoru geopolitického – český stát byl a je státem 
vnitrozemským, u moře ležel jen v představách W. Shakespeara v jeho Zimní pohádce.

V souvislosti s geopolitickým faktorem je třeba uvést, že významným rysem bylo již od po-
čátku českého státu to, že musel svádět mocenský či diplomatický boj o svou bytostnou existenci 
v etnickém i státoprávním slova smyslu se sousedními germánskými kmeny a státy, usilujícími 
o přesah dále do středu a na východ Evropy. Při vzniku českého státu ani v počáteční fázi jeho 
vývoje nebylo jisté, zda jeho slovanské obyvatele, kteří se postupně konstituovali jako kmen 
Čechů, nepostihne stejné „převrstvení“ germánskými kmeny, jako se tak stalo Polabským Slova-
nům a zda se Čechy nakonec nestanou součástí či přesunutou výspou okolních německých států.

Další faktor představuje faktor etnicko-národní, který bychom mohli považovat za konstitu-
tivní. Hrál významnou roli jak při vzniku českého státu, tak i v moderní době, konkrétně v době 
tzv. národního obrození, a přežívá svými kořeny v určité symbióze s pojetím české společnosti 
jako občanské i v současnosti. i když tento faktor je třeba vidět i v souvislosti s problematikou 
národnostních menšin, která měla v určitých obdobích významný vliv na postavení českého stá-
tu, přesto významným rysem českého státu – ať už při jeho vzniku či v současnosti – je poměrně 
vysoký stupeň jeho etnické a na jejím základě pak založené i národní homogenity. 

V souvislosti s tímto faktorem je nutno zmínit ještě jednu jeho významnou souvislost s po-
dobou a rozsahem státu. V období, kdy český stát vstupuje koncem roku 1918 na mezinárodní 
stát jako demokratický stát, spolu se slovenským národem vytváří novou státoprávní jednotku 
v podobě společného československého státu, trvajícího přes nejrůznější peripetie víc jak sedm 
desítek let. Toto státoprávní spojení obou národů kromě jiných přínosů v mezinárodním prostře-
dí bylo významným faktorem při utváření stability mezinárodního systému ve středoevropském 
regionu rozbouřené poválečné Evropy. 

Významnou roli ve své době, podobně jako i v jiných státech, hrál faktor náboženský, před-
stavující kromě vlastní věroučné dimenze a přínosu pro kultivaci společnosti významný kon-
stitutivní faktor české státnosti. i přes různé problémy ve vztazích mezi mocí světskou a mocí 
církevní pro českou státnost byly obě tehdy jednotícím pilířem s jedním ústředním centrem, 
kterým byl Pražský hrad jako sídlo vládce i nejvyššího představitele církve. Tuto skutečnost 
dokumentuje i význam a poslání Svatovítského chrámu v Praze. 

Nutno též připomenout, že náboženský faktor byl ve středověku v úzké vazbě s faktorem 
politickým. Politické zájmy a svobody neodlučně souvisely se svobodami náboženskými. V řadě 
situací v dějinách českého státu se tento faktor projevil i jako výrazný státně emancipační faktor, 
nejvíce v husitském období.16

16 Snad nejvýraznějším dokladem toho je úspěch, dosažený v roce 1436 na základě vojenského, politického i diplomatické-
ho zápasu husitů v podobě dohod s církevním katolickým koncilem v Basileji, známý jako kompaktáta. Podobný význam 
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Zvláštní role v českých dějinách připadla kulturnímu faktoru, suplujícímu též svým způso-
bem v dobách politické nesvobody v českých dějinách roli politického faktoru.17

Politický faktor, z předmětu našeho zájmu nejdůležitější, se promítal již v některých fakto-
rech výše uvedených. Jemu připadali rozhodující úsilí a aktivita ústící ve vytvoření a fungování 
státu a normativizující se také ve státoprávní rovině. Byl podmíněn úzkou spojitostí s faktory 
následnými.

Ekonomický faktor nejen představoval jeden z hlavních pilířů, o který se opírala moc státu, 
ale díky němu byl a je český stát významně napojen na silokřivky mezinárodního dění.18 Úro-
veň tohoto faktoru (a v této souvislosti i faktoru kulturního) je důkazem, že velikost státu nelze 
chápat jen v úzce demografickém či geografickém smyslu kvantitativního charakteru či surovi-
nových dispozic. Výstižně to vyjádřil v jedné ze svých přednášek na počátku 20. století T. g. 
Masaryk: „Nejde jen o velikost národa nebo území, ale o poměr obyvatelstva k tomuto území. 
V historii pro to máme dost příkladů… Národ musí vynalézt svou taktiku. Švýcarsko nemá uhlí 
ani železo a přesto je po Anglii nejvíce průmyslovou zemí.“19

Významný fenomén v dějinách českého státu představoval sociální faktor vztažený k soci-
ální struktuře. Ta – i když v určitým opožděním v moderní době – byla i v rámci českého státu 
podobná jako sociální struktura ve vyspělých západních zemích. Specifikem, zapříčiněným po-
litickými výkyvy, byly bytostně existenční postihy sociálních tříd, které byly základnou pro po-
třebnou politickou elitu. Konkrétně se jednalo o likvidaci české nekatolické šlechty po Bílé hoře 
či podnikatelského stavu po roce 1948. Pro českou státnost bylo potřebné úsilí o národně-státní 
emancipaci všech sociálních skupin a tříd české společnosti.

A nakonec, nikoli však v poslední řadě, důležitou roli v dějinách českého státu hrála samo-
zřejmě zahraniční politika a diplomacie jako nástroje realizace českého národního zájmu. Jejich 
možnosti však s ohledem na dynamickou proměnu postavení českého státu v historii mezinárod-
ních vztahů byly rovněž proměnlivé a specifické a závislé na tom, zda v postavení českého státu 
převládala jeho pozice spíše subjektu či spíše objektu mezinárodních vztahů. 

měl později i Rudolfův majestát na náboženské svobody z roku 1609. V opačném gardu proti tomu byla v této souvislosti 
rekatolizace, která se stala neodlučným nástrojem pomáhajícím k nastolení habsburského absolutismu, úspěšně usilují-
cího o oslabení a nakonec až likvidaci české státní samostatnosti.

17 Za připomenutí stojí v této souvislosti politická satira K. Havlíčka Borovského, kritizující politické poměry v Rakousku 
v době tzv. Metternichova absolutismu v první polovině 19. století pomocí námětů z dějin jiných zemí, konkrétně Ruska 
či irska (Křest svatého Vladimíra, Král Lávra).

18 Samozřejmě nikdy se tomu tak nastalo do té míry, aby přes české země byly svedeny hlavní obchodní trasy. Nicméně 
stojí za to připomenout, že i v období české státní nesamostatnosti v rámci habsburské monarchie české země patřily 
k jejím ekonomicky nejvyspělejším částem. Tuto pozici pak v rámci nejen středoevropském, ale možno i evropském 
následnické Československo drželo i v meziválečném období. Pak už jeho ekonomická potence doznala zásadní újmy 
na základě proměn jeho mezinárodního postavení po nacistické okupaci a po následném začlenění do sovětského bloku. 
(Blíže, zejména k vývoji ve 20. století viz PRůCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 
– 1992. Sv. 1, 2. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2004, 2009). 

19 MASARYK, Tomáš garrigue: Problém malého národa. Vyd. 4. Praha : Neutralita, 1990, s. 14.
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První pozici lze ilustrovat na českém státě v době jeho velkého územního a mocenského 
rozmachu za vlády posledních Přemyslovců či Karla iV. opak zase v období minimální či ne-
suverénní státnosti v období habsburské monarchie či v rámci sovětského bloku. Z toho plynuly 
i možnosti diplomacie. Její úroveň určovala kvalita samotných diplomatů všech úrovní a z nichž 
řada dosáhla skutečně evropské a celosvětové reputace. Vždy však spočívala ve vyjednání 
úspěšného či méně úspěšného výsledku v rámci té pozice, v níž se český, resp. československý 
stát nalézal. Konkrétně tak mohla být úspěšná při vyjednávání vzniku československého státu 
v rámci pařížské mírové konference po první světové válce, ovšem a především na základě toho, 
že vítězné dohodové mocnosti vznik Československa zapojily do projektu poválečného uspořá-
dání Evropy. Neúspěšná byla v situaci, kdy okolní a silnější evropské státy měly svou představu 
řešení „české otázky“. V této souvislosti lze připomenout například výsledky vestfálského míru 
v roce 1648 či mnichovské konference v roce 1938.  Neúspěšná, jakkoli úctyhodná, byla i teh-
dy, pokud šlo o snahu české či československé politiky a diplomacie přispět svými iniciativami 
k uspořádání a řešení evropských záležitostí, o které však ostatní Evropa či svět neměly zájem. 
To byl osud projektu mírové unie Jiřího z Poděbrad z 60. let 15. století, Masarykovy Demo-
kratické unie střední Evropy z roku 1918, projektů Milana Hodži z 30. let 20. století a nakonec 
i Evropské bezpečnostní komise, s návrhem na jejíž zřízení přišla polistopadová československá 
diplomacie na jaře 1990.

Proměnlivost postavení českého státu plynula jak z jeho vnitřních možností profilovat se 
jako náležitý aktér mezinárodních vztahů, tak – a to především – z jeho schopností vybalancovat 
své postavení v silokřivkách mezinárodních vztahů, které byly určující. Realisticky na to ve 
formátu české a také slovenské otázky poukazuje o. Krejčí:

 „• Českou a slovenskou otázku lze řešit jen v celoevropském kontextu. Češi, ani Slováci 
nejsou schopni sami prosadit její řešení v té podobě, kterou pokládají za ideální z hlediska svých 
zájmů.

• osud Evropy není závislý na způsobu řešení české či slovenské otázky. Česká či slovenská 
otázka bývá při stabilizaci Evropy řešena jako vedlejší produkt výsledku geopolitických zápasů 
mocností.“20

Jinak řečeno, i český stát a jeho osudy a národní zájmy byly podřízeny snahám o nastolení 
a udržování mocenské rovnováhy, kterou ovšem určovaly či porušovaly jako nejdůležitější ak-
téři vždy mocnosti, nikoli malé státy. Naivní by bylo se domnívat, že ty poslední by svou sílu 
mohly znásobit vytvořením nějakého vlastního společenství.21

20 KREJČÍ, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru: pohled z Prahy a Bratislavy. Páté, upravené a doplněné vydání 
(v PP třetí). Praha : Professional Publishing, 2016, s. 396. 

21 Je totiž otázkou jak. Vytvořit protiváhu mocnostem koordinací zahraniční politiky na poli mezinárodních vztahů, alianč-
ním či státním spojením do pozice většího aktéra? A v situaci, kdy menší či malé státy spolu nejsou mezi sebou ani ná-
ležitě geograficky organicky propojeny? A kdy ekonomika každého z nich je ukotvena ve vztahu k nějakému silnějšímu 
aktérovi? To je namátkou jen několik možných úvah tímto směrem. Možnost či nemožnost tohoto řešení a rozpracování 
alternativ tohoto druhu by stály za samostatnou detailnější, rozsáhlejší a hlubší analýzu.
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Zatím jedinou cestou se jeví dosahovat realizace zájmů malých států – a mezi nimi i českého 
státu – v rámci mezinárodní či nadnárodní struktury, v níž ovšem nakonec velcí nebudou ještě 
většími a malí naopak ještě menšími.22 Ve vazbě na Eu vidí českou i slovenskou budoucnost 
o. Krejčí: „Dvacáté století dalo za pravdu Františku Palackému: samostatný česko-slovenský 
stát byl vždy slabý na to, aby mohl čelit agresi mocností; o jeho dvou geopoliticky ještě bezvý-
znamnějších dědicích to platí dvojnásob. Je proto pro Čechy a Slováky nezbytně nutné spojit své 
životní zájmy s nadnárodní institucí, přičemž Evropská unie se jako garant sociálních, národních 
a občanských práv jeví jako nejvýhodnější. Nadějí je ovšem pouze integrace založená na huma-
nistické vizi evropanství.“23

obecněji, ale opět na evropský Západ směřování českého státu naváže i P. Drulák: „V ev-
ropském a mezinárodním kontextu by Česko mělo svoji budoucnost hledat v evropských poli-
tických strukturách, popřípadě v dalších institucích zajišťujících politickou organizaci Západu, 
v získávání mezinárodního respektu a ve schopnosti nacházet a prosazovat svá ideová stanovis-
ka. K tomu je třeba obrátit se ke zdrojům českého evropanství a využít je při formulaci příběhu, 
který dá českému jednání legitimitu. Východiskem příběhu může být skutečnost malého středo-
evropského státu, který se hlásí k západní identitě a který dokáže navázat svoji komunistickou 
a postkomunistickou zkušenost na hlubší tradici péče o lidská práva.“24

K naplňování a realizaci těchto cílů však bude v chování ČR třeba zvrátit stav, který autoři 
publikace věnované možnostem a mezím české zahraničního aktivismu hodnotí následovně: 
„ČR se na mezinárodní scéně dosud jako malý stát systematicky neprofilovala. Pojem zahranič-
něpolitický aktivismus ve své praxi zatím spojovala spíše s naplňováním národních zájmů než 
s rozšiřováním moci své zahraniční politiky. Přesto lze v jejím chování v mezinárodních vztazích 
sledovat využívání nástrojů, které jsou pro zahraničněpolitický aktivismus malého státu typické. 
Díky této snaze se ČR postupně dobrala ke specifickému modelu zahraničněpolitického aktivi-
smu, v němž jsou vlastní iniciativy taženy spíše vnějšími pobídkami než požadavky veřejnosti 
a zájmem politické scény.“25

IV. Proměny postavení českého státu v mezinárodním systému

Jak bylo výše avizováno, v dalším bude pracováno v uvedeném pojetí s pojmy systém, sub-
systém, jednotka a podjednotka, které lze strukturovat v rámci následující tabulky:

22 i když praxe ukazuje, že někteří aktéři jsou si stejně „rovnější“.
23 KREJČÍ, Geopolitika středoevropského prostoru, s. 410.
24 DRuLáK, Petr: Česko, Evropa, svět. in: BRZoBoHATý, Tomáš et al.: Česko hledá budoucnost: sborník projektu. 

V Praze : Heinrich-Böll-Stiftung, 2015, s. 214.
25 ZEMANoVá, Štěpánka a kol.: Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015.
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Úroveň Jednotka Podjednotka

Systém A B

Subsystém C D

Na základě uvedeného schématu lze zkombinovat a charakterizovat konkrétní situace, 
v nichž se český stát během svého dějinného vývoje nalézal. Než tak učiním, je třeba zdůraznit, 
že toto schéma je samozřejmě jen pokusem systemizovat realitu, kterou však ve všech ohledech 
a charakteristikách nelze do daného schématu organicky a bez problému vtěsnat. Realita vývoje 
byla mnohem barvitější a složitější než jakákoli schémata.

Celkem se jedná o čtyři základní situace v rámci schématu a dvě situace, které do něho plně 
nezapadají.

A. SYSTéM – JEDNoTKA 

V této pozici se český stát nalézal, i když ne v nepřerušené kontinuální řadě, nejčastěji. 
A také nejdéle, byť delší část jeho existence tomu tak bylo ve středověku, kdy ovšem bylo pojetí 
státu a mezinárodních vztahů diametrálně odlišné od dalších situací, které jsou již spojeny s 20. 
stoletím a počátkem století příštího. Celkově můžeme tuto kombinaci zachytit v pěti podobách:

1. Český stát od svého vzniku až do roku 1490

Český stát se postupně již od vlády prvních představitelů zakladatelské přemyslovské dynas-
tie etabloval ve střední Evropě jako dobově standardní křesťanská dynastická monarchie (nej-
dříve jako knížectví a posléze jako království). Nepředstavoval však izolovaný celek, ale byl 
zabudován do struktury odrážející úsilí o křesťanský universalismus, jehož výrazem měla být 
Svatá říše římská. Největšího územního rozmachu a mocenského postavení dosáhl za posledních 
Přemyslovců (zejm. Přemysl otakar ii. a Václav ii.). A také za vlády českého krále i římského 
císaře Karla iV., který usiloval „země Koruny české“, jak zněl dobový název českého státu, po-
stavit do čela říše. Tyto snahy o posun z periferie či semiperiferie do centra se však neukázaly re-
álné. V souvislosti s příslušností českého státu do říše nutno uvést, že tato situace do určité míry 
představuje i přesah do níže uvedené kombinace subsystém – jednotka. Husitství pak připravilo 
podmínky pro zvýšení úsilí o emancipaci českého státu v podobě národní monarchie ztělesňova-
né Jiřím z Poděbrad. S osobností tohoto prvního voleného českého krále z řad domácí šlechty je 
spojen významný projekt o ustavení mírové unie křesťanských panovníků. Stručně a současným 
slovníkem vyjádřeno byl to pokus o kooperační a bezpečnostní evropskou strukturu. Za prohlou-
bené dělby moci mezi panovníkem a stavy (stavovská monarchie) pak klasické období vlády 
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jednoho panovníka v jednom státě končí v roce 1490, kdy se český král Vladislav Jagellonský 
stal i uherským králem.26 Jsem si vědom, že může být vznesena námitka, že tento mezník je až 
příliš včasný a že českých stát se na počátku ztráty své samostatnosti ocitl až v rámci postupně 
vytvářené habsburské monarchie. K jeho přijetí mne však vedla skutečnost, že od tohoto data je 
český stát až do r. 1918 v různých polohách svého státoprávního postavení součástí více státních 
celků, vyvíjejících se od personální unie k unii reálné.

2. Československo v období 1918 až 1939

Konec světové války sebou přinesl obnovu českého státu v podobě demokratické republi-
ky a rozšířené státnosti československé. Jedná se obecně i pro Československo o pozici aktéra 
v klasické podobě vestfálského systému. Jeho pozice byla ustavená na základě systému mezi-
národních smluv vítězných států Dohody s poraženými státy a tudíž závislá na trvání a podobě 
mezinárodního systému označovaného v reflexi na zmíněné mírové smlouvy jako versailleský 
systém. opuštění tohoto systému jeho samotnými tvůrci, tj. Velkou Británií a Francií, pak vedlo 
v letech 1938 – 1939 k postupnému vydání Československa napospas nacistickému Německu 
a k přechodnému zániku Československa.

3. Československo v letech 1945/1948 až 1989 

Československo v tomto období představuje po svém osvobození v roce 1945 opět samostat-
ného aktéra, ale samostatného jen po formální stránce. Ve skutečnosti se postupnou komunizací 
a sovětizací, akcelerovanou plně v roce 1948, dostává na frontové linii studené války do pozice 
omezeného aktéra, který je součástí systému, ale – a to má na jeho pozici rozhodující vliv – jako 
satelit i součástí subsystému v podobě sovětského bloku. Takže svým způsobem patří jeho pozi-
ce i do níže uvedené situace E.

4. Československo v období 1989 až 1992 

Po pádu monopolu komunistické moci, obnově demokratických poměrů v zemi a vymanění 
se ze závislosti na Sovětském svazu se Československo stává opět aktérem s plnou suverenitou. 
Politické, ekonomické, kulturní a další styky odehrávající se předtím v intencích zájmů sovětské 
politiky se opět otevírají vůči celému světu, zejména vůči Evropě. Československo aktivizuje 
svou činnost ve významných mezinárodních organizacích (oSN, KBSE/oBSE), obnovuje své 
členství či se stává novým členem v dalších významných mezinárodních organizacích (Me-
zinárodní měnový fond, Rada Evropy) a usiluje o zařazení do evropských integračních a eu-

26 opomíjím přitom jakkoli z hlediska možných perspektiv možná významné, ale nakonec z hlediska reálného vývoje 
stejně nenaplněné a jen epizodické spojení českého, polského a uherského trůnu Václavem ii. počátkem 14. století.

Studia Politica Slovaca, X, 2017/1

59Proměny postavení aktéra v mezinárodním systému. Případová studie: český stát



roatlantických bezpečnostních struktur (Eu, NATo). Aktivně se spolu s tím podílí na zániku 
bezpečnostních a ekonomických institucí ovládaných Sovětským svazem (Varšavská smlouva, 
RVHP) a na vytváření nových struktur kooperativního typu (Visegrádská skupina, CEFTA) ve 
středoevropském prostoru. Tato reorientace československé zahraniční politiky není chápána 
jako přechod do nového blokového uspořádání, ale jako výraz snahy o překonání předchozího 
rozdělení Evropy v době studené války. 

5. Česká republika 1993 až 2004

Konec studené války, umocněný rozpadem sovětského bloku a nakonec i Sovětského svazu 
samotného, byl příznivou situací k tomu, aby Československo mohlo zesílit svou pozici na me-
zinárodní scéně. Přínosem k tomu v situaci, kdy se rozpadl Sovětský svaz a krvavě i Jugoslávie, 
mohlo být dotažení „sametové“ revoluce i ve státoprávní rovině česko-slovenské do podoby „au-
tentické“ federace. Namísto toho došlo příslušným zákonem z listopadu 1992 k „sametovému 
rozvodu“. Rozdělením Československa tak došlo k redukci státnosti do výchozí pozice českého 
státu. Tato státoprávní změna se však České republiky jako aktéra nedotkla. Pokračovalo před-
chozí směřování „do Evropy“. V určujících politických strukturách docházelo sice k rozdílným 
názorům a stanoviskům pokud šlo o modality začleňování do výše zmiňovaných evropských 
integračních a kooperačních struktur a euroatlantických bezpečnostních struktur, nikoli však po-
kud šlo o podstatu směřování. Zásadním zlomem v tomto smyslu pak bylo v roce 1999 přijetí do 
NATo a v roce 2004 dovršený vstup do Eu. 

B. SYSTéM – PoDJEDNoTKA

Český stát od r. 1490 do pol. 17. stol.

Český stát se již nevyvíjel v podobě národní monarchie jako významná a plně emancipova-
ná součást struktury mezinárodních vztahů v Evropě. i když české země i nadále zůstávaly po 
ekonomické stránce nejvyspělejší oblastí ve střední Evropě, český stát svou předchozí meziná-
rodní pozici ztrácel. Za personální unie Jagellonců v rámci česko-uherského soustátí se centrum 
panovnické moci přesunulo do uher.

Tato tendence pak byla zcela zřetelně patrná za následné vlády Habsburků. Jejich absolu-
tistický a centralistický způsob vlády sebou navíc nesl narůstání rozporů mezi katolickým pa-
novníkem a protestantskými stavy o podobu českého státu. Přitom bylo zřejmé, že budoucnost 
českého státu již není v podobě národní monarchie, která se oproti realizaci téhož konceptu 
v rozlehlejších teritoriích Francie či Španělska vzhledem přece jen k omezenějšímu rozsahu 
českých zemí zdála příliš úzkou, ale v rámci širšího státoprávního celku, jakým bylo postupně se 
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stmelující středoevropské habsburské soustátí. Zásadním zlomem ve vývoji, který mohl rozhod-
nout i o jiných alternativách vývoje, byl rok 1618, kdy výše zmíněné rozpory mezi panovníkem 
a stavy přerostly v mocenskou konfrontaci známou jako české stavovské povstání. Povstání 
nebylo úzce izolovanou záležitostí, ale jako tzv. česká válka představovalo první etapu konfliktu 
v říšské a dokonce celoevropské dimenzi v podobě třicetileté války. obecně možno říci, že český 
stát v tomto období již nemá přímou vazbu na systém mezinárodních vztahů a dostává se tak vůči 
němu postupně do pozice podjednotky.  

C. SuBSYSTéM – JEDNoTKA

Český stát od pol. 17. stol. do pol. 18.stol.

Porážka povstání českých stavů dovršená na Bílé hoře v roce 1620 a důsledky vestfálského 
míru 1648 dotvrdily nezvratnost procesu zásadního oslabení mezinárodní pozice českého státu 
jako samostatného aktéra. Český stát sice vstupuje do vestfálského systému mezinárodních vzta-
hů, ale jako stále více slábnoucí jednotka i v rámci subsystému. Výlučným aktérem je panovník, 
který je zároveň i panovníkem v dalších dědičných zemích (Rakousy, uhry aj.) a též jako nej-
vyšší autorita (císař) reprezentuje subsystém, kterým je Svatá říše římská. Česká politická repre-
zentace, zúžená jen na katolické stavy, je jen velmi omezeným aktérem, navíc jen ve vnitřních 
ekonomických a správních záležitostech českých zemí, nikoli státu.

d. SuBSYSTéM – PoDJEDNoTKA

České země od pol. 18. stol. do roku 1918

Úsilí Habsburků o jednotu a nedílnost habsburské monarchie bylo umocněno politikou osví-
cenského absolutismu za vlády Marie Terezie. Tereziánské reformy byly bezesporu moderni-
začního charakteru s cílem upevnit monarchii. Proti tomu, jak se upevňovala vnitřní soudržnost 
zemí pod habsburskou vládou a byl nastartován proces od personální unie k unii reálné, slá-
bly vazby v rámci Svaté říše římské, jejímiž panovníky Habsburkové byli až do jejího zániku 
v r. 1806. Ale pro český stát jako aktéra mezinárodních vztahů to mělo negativní dopad. V roce 
1749 Marie Terezie zrušila českou dvorskou kancelář ve Vídni. Tímto aktem došlo ke zrušení 
právní a administrativní sounáležitosti českých zemí – Koruny české. Český královský titul však 
měl pro Habsburky prestižní význam, zejména vůči zahraničí, i nadále. Nástupce Marie Terezie 
Josef ii. v zájmu posílení jednoty monarchie pak usiloval o umocnění národně státní identity do 
podoby supranacionálního rakouského státního národa. ovšem neúspěšně. České prostředí díky 

Studia Politica Slovaca, X, 2017/1

61Proměny postavení aktéra v mezinárodním systému. Případová studie: český stát



představám a zájmům německé politiky v českých zemích úsilí o centralizaci monarchie vní-
malo jako germanizaci vedoucí k ohrožení české národní existence. Reakcí na to byl umocněný 
proces o národní identifikaci a emancipaci českého etnika, označovaný jako národní obrození.

období jistě nezbytných modernizačních reforem osvícenského absolutismu v tereziánském 
a josefinském období však znamenalo umocnění zániku českého státu. Zesilující centralistický 
kurz v v dimenzi celé habsburské monarchie byl spolu s tím doprovázen úsilím vládní politiky 
o roztržení státoprávní a správní soudržnosti českých zemí a jejich přeměny v jednotlivé „korun-
ní země“, tj. provincie v rámci habsburské říše. 

i když ekonomicky české země patřily k nejvyspělejším částem monarchie, ztratily svůj 
vlastní státoprávní rámec, a tím se i mezinárodně ocitly na periferii. Tento stav přetrval ve své 
podstatě bez přes všechny snahy moderní české politiky ve 2. polovině 19. století až do zániku 
habsburské monarchie v r. 1918. Ač neměl vlastní stát, český národ se po stránce ekonomické, 
sociální, politické a kulturní zařadil mezi vyspělé národy a k dovršení jeho emancipace již chy-
běl jen odpovídající státoprávní rámec. Tím měla být i nadále habsburská monarchie, ovšem fe-
deralizovaná podle národnostního principu a poskytující jednotlivým národům možnost podílet 
se na mezinárodním postavení monarchie. Jednotlivé národně státní celky  sdružené v  rámci 
monarchie by pak bylo možno pojímat jako „sdružené“ aktéry.

e. SPECiFiCKé PoZiCE

Jak bylo uvedeno výše, ne všechny pozice, jimiž český stát prošel, bylo možno formalisticky 
vtěsnat do výše uvedeného schématu. 

První z nich bylo období nacistické okupace 1939 – 1945. Český stát zde byl dočasně vy-
řazeným aktérem. A to jak v systému, protože se stal jako Protektorát Čechy a Morava součástí 
integrální nacistické Třetí říše a té byl nucen předat i své mezinárodní zastoupení, tak i v rám-
ci subsystému, protože autonomní postavení protektorátu v rámci říše bylo věcí jednak zcela 
fiktivní a jednak dočasnou, tj. do té doby, než Německo vyhraje válku a pak plně české země 
germanizuje a český národ fyzicky zlikviduje. Paralelně s cílem obnovy Československa působil 
český a slovenský odboj. Jeho vrcholným představitelem v zahraničí byla londýnská exilová vlá-
da v čele s Edvardem Benešem, představující nepřerušenou právní kontinuitu československého 
státu a mezinárodně uznaná ve svém směřování protihitlerovskou koalicí.

Druhou pozici zahrnuje situace Československa 1948 – 1989 a bylo o ní pojednáno již výše. 
Zde jen zdůrazněme rozdíl mezi suverenitou v plném a vlastním slova smyslu a reálnou suve-
renitou formálního rázu vyvěrající z podstaty komunistického režimu, udržovaného zvnějšku 
Sovětským svazem.
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F. NoVá SiTuACE

Zásadně novou situaci představuje období vývoje České republiky od roku 2004. Český stát se 
jako suverénní jednotka a aktér opět stává součástí většího celku celoevropské dimenze – Evropské 
unie. Na rozdíl od středověku (součást Svaté říše římské) je zde však řada zásadně nových skuteč-
ností, z nichž poukáži na následující: o vstupu do Eu bylo rozhodnuto demokraticky referendem, jež 
bylo vůbec prvním referendem v českých dějinách. Vstup do Eu znamenal i přijetí jejího systému 
právního, politického, ekonomického a sociálního (na rozdíl od členství v mezinárodních organiza-
cích). Nutno též zdůraznit, že tato volba se neudála pod hrozbou nějakého bezprostředního, akutního 
mezinárodního ohrožení českého státu. Byla výrazem vůle plně se začlenit do demokratické Evropy.

V současné době je ČR jako klasicky suverénní stát vlastně dvojím aktérem – a stále v pozici 
jednotky: aktérem v rámci celosvětového systému mezinárodních vztahů a také aktérem v rámci 
subsystému, kterým je Eu. Do budoucna je však otázkou, jak se pozice ČR vykrystalizuje. To záleží 
na tom, jakým směrem se bude ubírat sama Eu. Zda to bude Evropa států, odpovídající představám 
např. V. Klause (organizace evropských států) a propojená mezivládní kooperací, či zda bude vývoj 
směřovat k vytvoření supranacionálního státu Evropa, doprovázeného regionalizací dosavadních 
národních států. Jako pravděpodobné se zdá, že bude postupně docházet k tomu, že jednotlivé státy 
Eu budou svou suverenitu, doposud vázanou výlučně jen na svou národně státní úroveň, zřejmě 
postupovat na vyšší unijní úroveň, kde ji budou sdílet společně s ostatními členskými státy. Nemělo 
by to být pojímáno jako ničím nekompenzovaná újma či oběť ČR či jiného členského státu Eu ve 
prospěch společné věci, protože postoupení části suverenity na unijní úroveň by sebou mělo nést 
i odpovídající potenci daného státu zasahovat do podoby a fungování unie. Národní zájem daného 
státu by tak nebyl hájen jen na dosavadní úrovni státu, ale na úrovni vyššího celku a v jeho orgá-
nech.27 Tím by se otvírala možnost, aby došlo k vzájemnému překrývání kategorií, se kterými bylo 
operováno.28 Schematicky by bylo možno tuto pozici v dané situaci vyjádřit následovně:  

Systém i subsystém                                                        Jednotka (i podjednotka?)

                                                         ČR v rámci EU

27 V této souvislosti se opět nabízí vyjádření u. Becka, byť vztažené jen na velmi zúžený výběr problémů spojených s ná-
rodními zájmy: „Právě dovolávání se starých záruk – boj proti kriminalitě, vyhoštění cizinců a žadatelů o azyl – nutí 
vzdát se národního mocenského monopolu policie a ochrany hranic, tedy svatých práv suverenity, aby tak byla znovu 
získána národní bezpečnost a suverenita“ (BECK, Moc a protiváha moci v globálním věku, s. 12). 

28 Následovně to vyjádřili ve své úvaze o budoucnosti Evropy P. Drulák a J. Šedivý: „Evropa podle všeho spěje k systému, 
v němž je suverenita rozptýlena v určité síti propojující vedle států také nejrůznější další aktéry. Tento nový typ pospo-
litosti je založen na systému překrývajících se jurisdikcí, členěných autorit, loajality k několika subjektům současně a 
pocitu souběžné přináležitosti k více entitám. Tato pospolitost zahrnuje množství různých nadstátních, mezivládních, 
vládních, regionálních, nadnárodních i nevládních prvků, které nejsou začleněny do žádné všeobjímající hierarchie“ 
(Promýšlet Evropu: konference na Pražském hradě 6. - 8. září 2001 =  Rethinking Europe: Prague Castle conference 
6. - 8. september 2001. Praha :  Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 14).
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V. Závěr

Na základě výše uvedeného lze učinit následující závěry:
Pozice českého státu jako aktéra v systému mezinárodních vztahů byla v průběhu jeho his-

torického vývoje proměnlivá. 
Další skutečností bylo a je, že jeho možno říci „operační prostor“ byl vzhledem k jeho geo-

politické poloze ukotven v oblasti střední Evropy.
i když se český stát v dějinách více ocital v roli objektu mezinárodních vztahů než v roli 

toho, kdo by je vlivným způsobem určoval a utvářel, přesto přes různé peripetie a vážná ohrože-
ní své místo aktéra v systému mezinárodních vztahů udržel. i když patřil a patří k těm menším 
státům.

Rozdílné bylo postavení českého státu v situacích, kdy byl integrován do rámce vyšších 
státních celků. V případě, kdy byl součástí Svaté říše římské či nyní Evropské unie zůstával 
v jejich  rámci stále státem, tj. jednotkou v rámci subsystému. Ve dvou případech se v tomto 
rámci ocital v postavení podjednotky v rámci subsystému. V prvním případě v období, kdy 
se české země staly součástí habsburské monarchie a jejího unifikačního procesu. Ve druhém 
případě v období, kdy byl český, resp. československý stát likvidován mocensky nacistickým 
Německem, aby v rámci jeho Třetí říše dokonce spolu s tím perspektivně došlo i ke genocidě 
celého českého národa.  

Aktivita každého státu v zahraničněpolitické oblasti směřuje k zajišťování národních zájmů. 
ovšem nikoli již jen prostřednictvím aktivit klasické bilaterální dimenze (dvoustranné vztahy 
mezi státy, zejména okolními), ale pomocí aktivit multilaterálního charakteru, které pomáhají 
formovat pro něho příznivý mezinárodní systém, který mu vytvoří možnosti, aby mohl bezkon-
fliktně a konsensuálně prosazovat a uplatňovat své národní zájmy. 

Je pak na tomto státu samotném, jak dokáže těchto šancí využít. To je konec konců i sou-
časná pozice ČR v rámci Eu, která skýtá šanci přes tento subsystém zesílit mezinárodní pozici 
českého státu v evropské i celosvětové dimenzi.
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