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Editorial

Vážení dámy, vážení pánové, 

je mi ctí oslovit vás v rámci dalšího čísla vědeckého časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies, věnovaného zčásti 
vybraným výstupům grantového projektu Ministerstva kultury ČR č. j. MK 22822/2020 OPP s názvem „Partnerství měst 
a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO“, realizovaného Vysokou školou meziná-
rodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. v řešitelském období březen až prosinec 2020. Prakticky celé řešitelské období 
bylo poznamenáno omezeními, spojenými s pandemií Covid–19 a z nich plynoucími mimořádnými opatřeními vlády 
ČR, které znamenaly mimo jiné i výrazný zásah do provozu služeb cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Bylo velmi 
složité s časovým posunem až na 11. prosince 2020 realizovat hlavní výstup projektu – stejnojmennou mezinárodní 
vědeckou konferenci v Mariánských Lázních, která musela proběhnout v kombinované formě s převahou online vystou-
pení účastníků. Realizace projektu byla zvládnuta i za těchto ztížených podmínek a také zmíněná vědecká konference 
byla vyhodnocena jako úspěšná. Za to patří můj velký díky všem členům vědeckého a organizačního výboru konference, 
partnerům z místa konání konference, představitelům města Mariánské Lázně, hotelu Nové Lázně ze sítě Ensana Hotels, 
všem účastníkům konference, děkuji také všem přispěvatelům do tohoto mimořádného čísla časopisu, protože i oni se 
podíleli na výstupech projektu a přispěli k úspěšnému ukončení grantového projektu. 
Cílem projektu bylo podpořit prosazení zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tj. Mariánských Lázní, 
Karlových Var a Františkových Lázní jako součásti konsorcia „Slavné lázně Evropy (Great Spas of Europe)“ do Sezna-
mu světového dědictví UNESCO. Záměr konsorcia je nominací „nadnárodní série,“ zahrnující jedenáct proslavených 
lázeňských měst ze sedmi evropských zemí: Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně (Česká republika), Bad 
Ems, Baden-Baden a Bad Kissingen (Německo), Baden bei Wien (Rakousko), Spa (Belgie), Vichy (Francie), Montecatini 
Terme (Itálie), City of Bath (Velká Británie). Význam začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky 
světového dědictví UNESCO je obrovský, stane se nepochybně impulzem rozvoje lokálních ekonomik, protože spolu 
s rozvojem lázeňství a cestovního ruchu dojde ke konjunktuře v celém hodnototvorném řetězci s adekvátním průmětem 
do sféry služeb, kultury, zdravotnictví apod.
Realizovaný projekt přispěl k diseminaci znalostí odborné i laické veřejnosti v problematice památek na Seznamu svě-
tového dědictví UNESCO, konkrétně o úskalí a specifika zápisu západočeského lázeňského trojúhelníku, o postupu  
a konkrétních krocích, které musí absolvovat členské země Úmluvy o světovém dědictví, pokud usilují o nominaci stat-
ků na svém území, aby byly přijaty do Seznamu světového dědictví UNESCO WHL. Procedurální kroky nominační-
ho procesu a kritéria výběru určeného statku byly prezentovány na příkladu této sériové nominace GSE, iniciované 
Českou republikou v roce 2011, která je nyní v závěrečné fázi. Jednu z klíčových pozvaných přednášek v hlavní sekci 
prezentoval sitemanager Mariánských Lázní pro UNESCO dr. Vladimír Kajlik, Ph.D. M.S.I., člen Rady města a zastupi-
tel Mariánských Lázní. Zkoumání provedená v rámci realizace projektu potvrdila oprávněnost zařazení západočeského 
lázeňského trojúhelníku do konsorcia Slavných lázní Evropy a jeho zařazení na indikativní seznam k přijetí mezi pa-
mátky UNESCO a následný zápis na Seznam světového dědictví. Slavné lázně Evropy naplňují nepochybně podmínky 
integrity a autenticity, mají zajištěn perspektivní správní systém ochrany a řízení, naplňují v potřebné míře stanovená 
kritéria výjimečné světové hodnoty. České lázeňství je unikátní svojí tradicí, historií, lokací, rozlohou, architekturou, 
urbanistickým řešením. To vše je unikátní z celosvětového hlediska, včetně originálních lázeňských procedur, provoz-
ních postupů, infrastruktury, terapeutické hodnoty prostředí včetně ideálního přechodu do přilehlé lázeňské léčebné 
krajiny apod. Řešitelský tým kromě propagační a osvětové činnosti, dané výstupy projektu, naplnil přiměřeně i dílčí 
cíl transferu a osvěty v edukační činnosti, tím že poznatky z projektu byly převzaty a využity jako příklady dobré praxe  
a kazuistiky do kurikula a běžné výuky v marketingově a ekonomicky orientovaných předmětech v rámci uskutečňova-
ných studijních programů na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. 

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
prorektor pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost 

Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
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Produkční modely v sektorové ekonomice  
a jejich aplikace

Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D.
odborný asistent, ČZU v Praze,
Fakulta provozně ekonomická

Prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
profesor, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Úvod ProdukČních modelů v sektorové ekonomice
Produkční funkce v  energetice specifikuje srovnání ener-
getických firem z hlediska pružnosti výstupní produkce dle ka-
pitálu a dle pracovní síly. Přispívá tím k rozhodování investiční 
politiky firmy v oblasti technologické či v oblasti pracovních 
sil. Vzhledem k  minimalizaci celkových nákladů vstupních 
výrobních faktorů a maximalizaci zisku výstupu představu-
jí modely produkčních funkcí efektivní management ener-
getických firem. Energetické produkční modely jsou základem 
budoucího krátkodobého prognózování a plánování výstupů,  
a tím i nezbytných vstupních výrobních faktorů. Daný 
příspěvek se zabývá modelováním produkčních funkcí, 
odhadem parametrů příslušných regresních parametrů a ver-
ifikacemi modelů funkcí po stránkách ekonomické, statistické  
a ekonometrické. Článek charakterizuje obecnou metodiku 
aplikací a potřebných analýz, přičemž záleží již na konkrét-
ním subjektu, jak stanovenou obecnou metodickou základnu 
využije.

1. Úvod do ProdukČní funkce A jejích vlAstností Pro 
Prognostické APlikAce

Energetika vyžaduje pro budování budoucích zdrojů  
a plánování potřebných kapacit pokrytí energetických 
potřeb většinou dlouhodobější prognózy například spotřeby  
a výroby elektrické energie, spotřeby plynu, … atp. Zmíněné 
prognózy jsou většinou zatíženy větší chybou odhadu než 
prognózy krátkodobějšího charakteru. Dlouhodobější prog-
nózy jsou obvykle vyjadřovány intervalovým odhadem 
příslušného energetického ukazatele se zvolenou spolehli-
vostí. Následující příspěvek se zabývá teorií a aplikací pro-
dukční funkce v  odvětví energetiky, přičemž jednotlivé 
reálné modely vycházejí z  Cobb – Douglasovy produkční 
funkce, která byla poprvé aplikována ve dvacátých letech 
minulého století v  leteckém průmyslu. Produkční funkce je 
spojena s teorií výroby, resp. teorií firmy a udává maximální 
výstupy v  naturálních jednotkách či peněžních jednotkách 

při daných vstupech kapitálu a lidské práce. Cobb – Doug-
lasova produkční funkce vychází z  následujícího vztahu  
Q = AKβ Lα, přičemž Q přestavuje výstup, L množství lidské 
práce, K  množství kapitálu. Bezrozměrné koeficienty α, β, 
které lze využít pro vzájemná srovnání mezi firmami, státy, 
odvětvími, …, atp. jsou pružnosti (elasticity) dle práce a ka-
pitálu definované následujícími matematickými vztahy   

Koeficient α interpretačně udává procentní změnu výstu-
pu při jednoprocentní změně pracovní síly a je roven pomě-
ru mezního produktu pracovní síly a průměrného produk-
tu pracovní síly. Na trzích dokonale konkurenčních plat pro 
výrobní faktor práce, že podíl mezd na hodnotě produkce je 

konstantní, tj. že platí               , kde c je cena jednotky pro-

dukce a m je cena jednotky práce, vzhledem k  tomu, že zde  
MPL = m, mezní produkt práce je roven poměru mzdy a ceny 
produktu. Zcela analogické vztahy a vazby platí i pro výrobní 
faktor kapitálu K. Oblast sektoru energetiky přestavuje trh niko-
liv dokonale konkurenční, ale trh regulovaných strategických 
komodit. Jednotlivá odvětví národního hospodářství v rámci 
České republiky a také různých států jsou různě náročná na 
potřebu práce a kapitálu, proto umožňují koeficienty elasticity 
možná vzájemně reálná srovnání. Vztah α + β přestavuje růst 
výroby Q, který může progresivní, konstantní či degresivní 
v závislosti na hodnotě výrazu α + β, tj. větší než 1, rovno 1  
a menší než 1. Statistická analýza modelů bude má základ  
v datech z celého od větví energetiky. Pro upřesnění, celým 
odvětvím energetiky se rozumí „Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ označované také 
jako „sekce D“ podle české klasifikace ekonomických činnos-
tí (CZ-NACE).  Produkční funkce v sektoru energetiky tedy 
umožňuje v  rámci aplikovaných modelů provádět nezbytné 
další prognózy včetně stanovení jejich intervalů spolehlivosti.
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2. teoretická východiskA A modely ProdukČní funkcí 
v různých obdobích
Obecně produkční funkcí firmy rozumíme analytickou 
funkci ve tvaru:

F (Q1 , Q2 , …, Qm; F1 , F2 , …, Fn ) = 0 

kde jednotlivé proměnné značí:
Qi  maximální množství produktů i = 1,2, …, m, které lze re-

alizovat za jednotkové období použitím určité kombinace 
množství vstupních faktorů F1 , F2 , …, Fn ;  

Fi  množství výrobních faktorů j = 1, 2,…, n, které vstupují 
do výrobního procesu firmy, aby firma realizovala výstupy  
v kvantitách.

Pokud firma produkuje pouze jeden produkt m = 1, pak lze 
formálně produkční funkci zapsat ve tvaru:

 Q = f (F1 , F2 , …, Fn) 

Neoklasická produkční funkce se snaží o maximalizaci vý-
stupu (produkce), který je možný vyrobit s danými vstupními 
faktory. Avšak předpokladem neoklasické produkční funkce 
je konkurenční prostředí a cílem firmy je maximalizace zisku 
při znalosti dané technologie, vstupních i výstupních faktorů. 
Vstupními faktory jsou většinou práce a kapitál. Vlastností ne-
oklasických produkčních funkcí je skutečnost, že s rostoucím 
objemem jednoho výrobního faktoru, při konstantní úrovni 
druhého výrobního faktoru, jsou přírůstky objemu produk-
ce klesající v  celém definičním oboru. Tato vlastnost odlišu-
je neoklasické produkční funkce od klasických produkčních 
funkcí, které mohou mít přírůstky objemu produkce v určitém 
intervalu definičního oboru přechodně rostoucí. Neoklasická 
produkční funkce má jistá omezení. Je konečnou a neklesající 
funkcí kapitálu a práce. Tyto výrobní faktory nesmí být v žád-
ném případě záporné. Dále pro neoklasickou produkční funk-
ci se předpokládá existence první a druhé parciální derivace 
podle všech proměnných. Pro derivace má platit následující 
vztahy: 

Z prvého požadavku vyplývá, že mezní produkty kapitálu 
i práce jsou kladné. Druhý požadavek lze chápat tak, že růst 
jednoho faktoru při konstantní úrovni druhého přispívá k jeho 
klesající mezní produktivitě.

Praktické aplikace produkčních funkcí spočívají přede-
vším v možnosti jejich využití při řešení takových specifických 
„strategických“ úloh, jako jsou například následující:
•  určení efektivnosti každého z jednotlivých výrobních fakto-

rů při neměnných (konstantních) ostatních faktorech.
•  kvantifikace vzájemné zaměnitelnosti (substituce) výrob-

ních faktorů a jejich důsledků.
•  stanovení vlivu technického pokroku a know–how (infor-

mací, znalostí) výrobních, informačních, počítačových, ko-
munikačních a dalších technologií a jejich různých forem, 
využívaných při výrobě statků (komodit a služeb) a ovlivňu-
jících dynamiku objemu výroby.

•  určení výsledného objemu výroby v závislosti na potenciál-
ních variantních změnách jednotlivých výrobních faktorů – 
citlivostní analýza.

•  stanovení rozsahu některého výrobního faktoru při dané 
úrovni ostatních výrobních faktorů pro předem stanovený 
nebo plánovaný objem výroby.

3. dlouhé A krátké období v rámci AnAlýzy ProdukČních 
funkcí
Ve firmě jsou rozhodujícími faktory čas a z  hlediska konku-
renceschopnosti i inovace. Firma plánuje a realizuje investič-
ní strategii, ale realizace, vlastních změn je spojena s časovým 
hlediskem. Ve firmě dokážeme rozlišovat dva druhy období, 
krátké a dlouhé. Rozlišujeme je dle variability vstupních vý-
robních faktorů. Pojem dlouhé a krátké období je spojen s ve-
lice subjektivní záležitostí. Každá firma má odlišnou schopnost 
měnit objem jednotlivých výrobních faktorů. Za krátké období 
považujeme takové období, ve kterém existuje alespoň jeden 
výrobní faktor, u kterého se kvantita ani jeho kvalita nemění. 
Tento faktor nazveme faktorem fixním. Ve většině případů, 
kdy máme 2 výrobní faktory (K, L), se za fixní faktor pova-
žuje kapitál. Kapitál je spojen s  investicemi do fixních aktiv, 
u kterých převažuje dlouhodobé hledisko i působení ve vlast-
ním výrobním procesu. Na rozdíl od práce, jejíž objem dokáže 
firma poměrně rychle měnit, tj. navýšit nebo redukovat Pro-
dukční funkcí s jedním výrobním faktorem lze analyticky za-
psat následovně:

 Q = F (L).

Krátkodobá produkční funkce zachycuje změny výstupu 
v  závislosti na variabilních vstupech. Speciálním případem 
krátkého období je velmi krátké období. V  tomto období ne-
může firma realizovat žádnou změnu objemu vstupních vý-
robních faktorů. Firma v tomto období není schopna rozšířit 
výrobu, ani reagovat na tržní změny. Všechny faktory jsou čistě 
fixní. Produkční funkce by byla po celé toto období konstantní. 
Dlouhé období je období spojené s firemními investicemi do 
výroby. Firma je v tomto období schopna měnit objem všech 
vstupních faktorů používaných ve výrobním procesu. Období 
je dostatečně dlouhé, aby se změnily všechny vstupní výrobní 
faktory, tj. všechny vstupní faktory jsou variabilního charak-
teru. Předpokládejme, že existuje n faktorů, z nichž k faktorů 
jsou faktory, pro něž provádíme hlubší analýzu. 

Dlouhodobou produkční funkci lze zapsat následujícím 
tvarem

 Q = f (F1 , …, Fk , Fk+1, …, Fn) + ε,                         (2.1)

přičemž ε představuje náhodný prvek, u kterého se předpoklá-
dá normalita rozdělení pravděpodobnosti s nulovou střední 
hodnotou a konstantním rozptylem. Následující tabulka zná-
zorňuje vybraná analytická vyjádření produkčních funkcí pro  
k = 2, tj. rovinné analytické křivky. Tabulka č. Příklady pro-
dukčních funkcí
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neoklasické produkční funkce je konkurenční prostředí a cílem firmy je 

maximalizace zisku při znalosti dané technologie, vstupních i výstupních 
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vlastnost odlišuje neoklasické produkční funkce od klasických produkčních 

funkcí, které mohou mít přírůstky objemu produkce v určitém intervalu 

definičního oboru přechodně rostoucí. Neoklasická produkční funkce má jistá 

omezení. Je konečnou a neklesající funkcí kapitálu a práce. Tyto výrobní 

faktory nesmí být v žádném případě záporné. Dále pro neoklasickou produkční 

funkci se předpokládá existence první a druhé parciální derivace podle všech 

proměnných. Pro derivace má platit následující vztahy:  
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Z prvého požadavku vyplývá, že mezní produkty kapitálu i práce jsou kladné. 

Druhý požadavek lze chápat tak, že růst jednoho faktoru při konstantní úrovni 

druhého přispívá k jeho klesající mezní produktivitě. 
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4. Statistická analýza modelů Cobb – Douglasovy produkční 

funkce 

 

Po shrnutí různých modelů produkčních funkcí je nutné odhadnout 

všechny parametry včetně jejich podstatných stochastických vlastností. V rámci 

energetiky se zaměříme na Cobb – Douglasovu produkční funkci. Parametr A 

charakterizuje úroveň technologie, přičemž se předpokládá hodnota větší než 

0. Pro výpočet parametrů modelů použijeme metodu nejmenších čtverců, která 

vychází z podmínky o minimalizaci součtů čtverců odchylek skutečných a 

analytických vyrovnaných hodnot s předpokladem linearity funkce z hlediska 

jejích parametrů. U modelů produkčních funkcí využijeme logaritmické 

transformace, tj. � � �����, tj. provedeme převod na ���� � ���� �
������ � ������� . Aplikací podmínky ∑ �������� � ������ )� � ��� sestavíme 

tři normální rovnice regresní analýzy. Vlastní numerické stanovení parametrů 

produkční funkce po aplikace metody nejmenších čtverců vyžaduje vstupní 

data práce a kapitálu v příslušných vybraných časových řadách např. několika 

energetických firem, u kterých provádíme vzájemnou komparaci parametrů. 
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amortizaci. Stanovené regresní parametry Cobb - Douglasovy produkční funkce 

je nutné na zvolené hladině významnosti testovat z hlediska jejich statistické 

významnosti na základě T – testu, který vykazuje symetrické normální nebo 

Studentovo rozdělení pravděpodobnosti. T test je dán následujícím vztahem   

� = ∝
�∝
. , kde ∝	 představuje bodový odhad příslušného regresního parametru a 

�∝ je jeho směrodatnou chybu. Základem pro stanovení standardní chyby 

jednotlivých bodových odhadů regresních koeficientů je kovarianční matice 

vektoru � dle následujícího vztahu  

���� = ���������.  

Pro potřeby výpočtu zjistíme nestranný odhad rozptylu náhodné složky Cobb – 

Douglasovy produkční funkce dle níže uvedené rovnice 

�� = 1
� − � ��

�� − ������,  

kde � − � je počet stupňů volnosti. 

Standardní chyby pro odhadnuté parametry ��, �� a ��  dostaneme druhou 

odmocninou jednotlivých diagonálních prvků stanovené kovarianční matice 

����. 

Koeficient vícenásobné determinace představuje základ testování 

multikolinearity daného lineárního regresního modelu daného souboru. Pro 

výpočet koeficientu vícenásobné determinace použijeme následující rovnici: 

�� = 1 − ���
��� =

���
���,  

přičemž ���, ��� a ��� jsou anglické zkratky: The Sum of Squared Residuals 

(SSR); Total Sum of Squares (TSS); Explained Sum of Squares (ESS), kte kde 

���, ��� a ��� jsou anglické zkratky: The Sum of Squared Residuals (SSR); Total 
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ců. Jednotlivé vzorce jsou v  českých zdrojích děleny počtem 
pozorování n. Tento postup nemá vliv na výslednou hodnotu. 

kde e je reziduum, pro které platí  
Ve tvaru byly aplikovány ještě následující vzorce:

Vzhledem k tomu, že R2 nezohledňuje počet proměnných. 
Hodnota koeficientu vícenásobné determinace R2 neklesne po 
přidání další proměnné. Použijeme vzorec pro korigovaný ko-
eficient vícenásobné determinace, který řeší tento nedostatek. 
Platí , pokud se . Čím blíže je koeficient 
k hodnotě jedna, tím výstup model Cobb – Douglasovy pro-
dukční funkce je lépe vysvětlen příslušnými exogenními pro-
měnnými práce a kapitálu.

Test shody odhadnutého modelu produkční funkce s daty vy-
chází z nulové hypotézy koeficientu determinace, který vyja-
dřuje procentní míru závislosti závisle proměnné Q na všech 
nezávisle proměnných modelu L, K. Pomocí Fisher – Snede-
corova testu je možné na zvolené hladině testovat současnou 
intenzitu vlivu exogenních proměnných práce a kapitálu na 
výstupy Cobb – Douglasovy produkční funkce.

5. AnAlýzA A rozbor dAlších tyPů cobb – douglAsovy  
ProdukČní funkce
Díky dobrým zkušenostem s  aplikací zmíněné produkční 
funkce bylo navrženo několik dalších jejích upravených verzí. 
Cobb – Douglasova produkční funkce transcendentního typu 
vychází z následujícího analytického tvaru:

resp. v logaritmickém tvaru je dána rovnicí:

přičemž pokud položíme c = 0, dostaneme klasický tvar funk-
ce. Další rozdílnou modifikací Cobb – Douglasovy produkční 
funkce je klasická transcendentní produkční funkce daná ná-
sledujícím tvarem:

Jednou z vlastností této produkční funkce je variabilní elas-
ticita substituce vzhledem k výrobním faktorům. Jedná se o typ 
produkční funkce, u které je odhad parametrů snadno prove-
ditelný. Tento typ funkce nepředpokládá stejné výnosy z roz-
sahu pro všechny hodnoty obou výchozích vstupních faktorů.
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z nulové hypotézy koeficientu determinace, který vyjadřuje 

procentní míru závislosti závisle proměnné Q na všech nezávisle 

proměnných modelu L, K. Pomocí Fisher – Snedecorova testu je 

možné na zvolené hladině testovat současnou intenzitu vlivu 

exogenních proměnných práce a kapitálu na výstupy Cobb – 

Douglasovy produkční funkce 

5. Analýza a rozbor dalších typů Cobb – Douglasovy produkční 

funkce 

Díky dobrým zkušenostem s aplikací zmíněné produkční funkce bylo 

navrženo několik dalších jejích upravených verzí. Cobb – Douglasova produkční 

funkce transcendentního typu vychází z následujícího analytického tvaru: 

���� = ������ � � 0�  

resp. v logaritmickém tvaru je dána rovnicí: 

��� � �� = ��� � ���� � ����.  

přičemž pokud položíme � = 0, dostaneme klasický tvar funkce. Další rozdílnou 

modifikací Cobb – Douglasovy produkční funkce je klasická transcendentní 

produkční funkce daná následujícím tvarem: 

� = �������������� ��� �� ≤ 0.  

Jednou z vlastností této produkční funkce je variabilní elasticita substituce 

vzhledem k výrobním faktorům. Jedná se o typ produkční funkce, u které je 

odhad parametrů snadno proveditelný. Tento typ funkce nepředpokládá stejné 

výnosy z rozsahu pro všechny hodnoty obou výchozích vstupních faktorů 
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4. stAtistická AnAlýzA modelů cobb – douglAsovy 
ProdukČní funkce
Po shrnutí různých modelů produkčních funkcí je nutné od-
hadnout všechny parametry včetně jejich podstatných sto-
chastických vlastností. V  rámci energetiky se zaměříme na 
Cobb – Douglasovu produkční funkci. Parametr A charakte-
rizuje úroveň technologie, přičemž se předpokládá hodnota 
větší než 0. Pro výpočet parametrů modelů použijeme me-
todu nejmenších čtverců, která vychází z podmínky o mini-
malizaci součtů čtverců odchylek skutečných a analytických 
vyrovnaných hodnot s předpokladem linearity funkce z hle-
diska jejích parametrů. U modelů produkčních funkcí využi-
jeme logaritmické transformace, tj. tj. provede-
me převod na
Aplikací podmínky  sestaví-
me tři normální rovnice regresní analýzy. Vlastní numerické 
stanovení parametrů produkční funkce po aplikace metody 
nejmenších čtverců vyžaduje vstupní data práce a kapitálu 
v příslušných vybraných časových řadách např. několika ener-
getických firem, u kterých provádíme vzájemnou komparaci 
parametrů. Práce je obvykle měřena mzdovými náklady či 
průměrným počtem pracovníků ve sledovaném období a kapi-
tál vychází z hodnot hrubých investic snížených o amortizaci. 
Stanovené regresní parametry Cobb – Douglasovy produkční 
funkce je nutné na zvolené hladině významnosti testovat z hle-
diska jejich statistické významnosti na základě T – testu, kte-
rý vykazuje symetrické normální nebo Studentovo rozdělení 
pravděpodobnosti. T test je dán následujícím vztahem    
kde  α představuje bodový odhad příslušného regresního para-
metru a  je jeho směrodatnou chybu. Základem pro stanovení 
standardní chyby jednotlivých bodových odhadů regresních 
koeficientů je kovarianční matice vektoru  dle následujícího 
vztahu

      S (β) = s2 (XT X)-1. 

Pro potřeby výpočtu zjistíme nestranný odhad rozptylu ná-
hodné složky Cobb – Douglasovy produkční funkce dle níže 
uvedené rovnice

kde n – k  je počet stupňů volnosti.
Standardní chyby pro odhadnuté parametry Â, â  a β dosta-

neme druhou odmocninou jednotlivých diagonálních prvků 
stanovené kovarianční matice S (β).

Koeficient vícenásobné determinace představuje základ 
testování multikolinearity daného lineárního regresního mo-
delu daného souboru. Pro výpočet koeficientu vícenásobné 
determinace použijeme následující rovnici:

přičemž SSR, TSS a ESS jsou anglické zkratky: The Sum of Squa-
red Residuals (SSR); Total Sum of Squares (TSS); Explained 
Sum of Squares (ESS), kte kde  a  jsou anglické zkratky: The 
Sum of Squared Residuals (SSR); Total Sum of Squares (TSS); 
Explained Sum of Squares (ESS), který je také označován jako 
RSS (Residual Sum of Squares), které překládáme následovně: 
VSČ = ESS; CSČ = TSS; NSČ = SSR, kde VSČ znamená vysvět-
lený, CSČ celkový, NSČ nevysvětlený (reziduální) součet čtver-
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6. možnosti krátkodobých Prognóz ProdukČní funkce
Předpokládáme, že máme k dispozici model Cobb – Dougla-
sovy produkční funkce  , u kterého α; β vypočtené 
regresní parametry jsou na 5 % hladině významnosti statis-
ticky signifikantní a dále statistická významnost je potvrzena 
i u koeficientu determinace.  Pro bodové odhady časové řady 
produkce Q energetiky je nutné provést nejprve bodové od-
hady časových řad práce L a kapitálu K. Lze využít exponen-
ciálního vyrovnání dané obecným principem například pro K   

byl výraz minimální pro všech n hodnot 
kapitálu K, kde γ představuje parametr exponenciálních vah. 
Exponenciální váhy pro svou prognózu dávají větší váhu mlad-
ším hodnotám a menší váhu starším hodnotám časové řady, 
čímž pro své prognózy využívají všech hodnot řady. Po vlast-
ních prognózách např. exponenciálním vyrovnáním L; K práce 
a kapitálu dosazením do modelu Cobb – Douglasovy produkční 
funkce dostáváme Q hodnoty energetické produkce.

7. oPtimAlizAce množství výrobních fAktorů l k z hlediskA 
minimAlizAce náklAdů
Aplikace produkčních funkcí nejen v energetice spočívá v roz-
hodovacím procesu o množství vstupních faktorů práce L  
a kapitálu K dle následující obecné úvahy. Cílem optimalizace 
je minimalizace nákladů (resp. maximalizace zisku) dle vztahu   

za podmínky dosažení určité ex-
trapolované úrovně produkce Q dané obecně produkční funk-
cí f (L, K.) = Q při známých průměrných cenách PL, PK pra-
covní síly (průměrná mzda) a kapitálu (průměrný alternativní 
náklad kapitálu).
Platí následující vztahy: Výsledným 
řešením po provedení parciálních derivací Lagrangeovy funk-
ce F dle všech proměnných a jejich položení nule je následující 
vztah 

Pro optimalizaci nákladů na kapitál a pracovní sílu musí být 
poměr mezních produktů práce a kapitálu ve stejném pomě-
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ru jako jsou jejich ceny. Závěrem je volba takových faktorů K, 
L, aby jejich mezní produkty byly ve stejném poměru jako je-
jich ceny. Daný optimalizační přístup je možné rozšířit o více 
vstupních faktorů produkční funkce Q.

závěry A hodnocení využití modelů ProdukČní funkce 
v energetice i dAlších segmentech
Modely Cobb – Douglasovy produkční funkce lze v  energe-
tice využít pro kvalitativní a kvantitativní analýzu minulého 
vývoje hodnoty produkce energetického sektoru v  závislosti 
na pracovních silách a kapitálových investicích v energetice, 
prognózování budoucího vývoje hodnoty produkce energetiky 
v závislosti na vstupních parametrech dle regresních modelů, 
dále pro analýzu různých scénářů budoucího vývoje vstupních 
faktorů a energetických výstupů a též pro rozhodovací proce-
sy v oblasti investic do energetiky. Vytvořené modely můžeme 
nazvat simulací ex post. Aplikace ex-post modelů neboli vlast-
ní analýza vývoje v období pozorování, spočívá v interpretaci 
a testování významu odhadnutých parametrů i modelu jako 
celku. Simulace ex post ověřuje reálnost výsledků modelů, což 
má význam pro možné budoucí aplikace modelů v praxi. Lze 
simulovat odlišné vývoje některých vysvětlujících exogenních 
proměnných v  minulosti a zkoumat dopad na vysvětlované 
endogenní proměnné. Další možností je porovnávat výsled-
ky simulačního modelu se známou skutečností. Modely lze 
použít pro jednotlivé firmy v odvětví – zejména v energetice, 
s přihlédnutím na vlastnosti výrobních faktorů. Modely Cobb 
– Douglasovy produkční funkce mají několik nedostatků, ze-
jména neodrážejí technický pokrok a technologický vývoj, 
úroveň vzdělání. Ve většině případů modelujeme na neuzavře-
né ekonomice, což má za následek nižší věrohodnost vytvoře-
ného modelu produkční funkce. Výhody ovšem převažují nad 
nevýhodami zkoumané Cobb – Douglasovy produkční funk-
ce, přičemž dominantní výhodou je její jednoduchá analytic-
ká rovnice včetně parametrů umožňující již dříve v  příspěv-
ku zdůrazněnou komparaci firem, energetických korporací  
i vlastního národohospodářského odvětví.
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AbstrAkt
Cieľom príspevku je oboznámiť používateľov informačno-komuni-
kačných technológií s technikami, ktoré počítačoví piráti používajú 
na obchádzanie bezpečnostných mechanizmov a opatrení pre zís-
kanie prístupu k programovým produktom a dátam, ktoré sú chrá-
nené buď licenčne alebo nástrojmi informačnej bezpečnosti. V prí-
spevku sú predstavené nielen nové techniky obchádzania ochrán, 
ale aj konkrétne postupy využívania vybraných techník, ktoré tieto 
techniky umožňujú, napríklad pre obchádzanie sledovania webu 
a škodlivé ovplyvňovanie naprogramovaných výrobných procesov. 
Umelá inteligencia, ako nástroj strojového učenia, umožňuje roz-
šírenie techník obchádzania o postupy, ktoré môžu byť inšpiráciou 
pre uplatnenie nových techník vytvorených počítačom.

AbstrAct
The aim of this paper is to acquaint users of information and 
communication technologies with the techniques used by hackers 
to circumvent security mechanisms and measures to gain access 
to software products and data that are protected either by licen-
se or by information security tools. The paper presents not only 
new techniques of circumvention of protections, but also specific 
procedures for the use of selected techniques, that these techniques 
allow, for example, to circumvent web monitoring and harmfully 
influence programmed production processes. Artificial intelligence, 
as a machine learning tool, makes it possible to extend circumven-
tion techniques to procedures that can be an inspiration for the 
application of new computer-generated techniques.
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Úvod
Počítačoví piráti, za účelom zvýšenia pravdepo-
dobnosti ich úspechu, už dlho používajú takzva-
né techniky „obchádzania“ na obchádzanie bez-
pečnostných opatrení a na zabránenie odhalenia 
a analýzy ich útokov. Kompresia, šifrovanie a ďal-
šie nástroje sú často súčasťou arzenálu týchto počí-
tačových zločincov. V skutočnosti sa v digitálnom 
svete objavila celá čierna ekonomika a podzemné 
hospodárstvo, ktoré ponúka špecializované pro-
dukty a služby na uľahčenie realizácie kriminál-
nych aktivít. Vzhľadom na jednoduchosť, s akou 
môžu zločinci vďaka rôznym webovým prostre-
diam (Deep web, Dark web) zverejňovať kľúčové 
zložky svojich útokov, sa techniky obchádzania 
stanú v najbližšom čase ešte agilnejšie aj vďaka in-
tegrácii umelej inteligencie. 

techniky obchádzAniA
Techniky obchádzania sa líšia v závislosti od po-
užitého škodlivého softvéru. V roku 2018 sa ob-
javili nové hrozby, vrátane baníkov2 kryptomien, 
ktorí kradnú zdroje infikovaných počítačov. Kaž-
dú z takýchto hrozieb sprevádzajú nové techniky 
obchádzania:
•  Ťažba kryptomeny
 Ťažobné nástroje využívajú rad techník ob-

chádzania. Vírus WaterMiner je toho doko-
nalým príkladom, pretože jednoducho zastaví 
ťažbu, keď obeť používa Správcu úloh alebo 
skenovanie a analýzu škodlivého softvéru.

Umelá inteligencia v centre budúcich techník 
obchádzania
JUDr. Matej Kostrec, PhD.1

•  Sada exploitov3
 Jednou z najbežnejších techník obchádzania 

je injektovanie procesov alebo manipulácia  
s pamäťou a pridávanie ľubovoľného kódu. 
Injekcia do pamäte sa realizuje v  podobe 
vektora infekcie, ktorý sa často používa na 
zabránenie detekcie už počas jeho distribú-
cie.

•  Robotické siete (botnety4)
 Veľké botnety sú zodpovedné za infekciu 

tisícok počítačov, pričom často používajú 
techniky utajovania kódu alebo blokova-
nia čítania zdrojového kódu v  assembleri.  
V máji 2018 bola objavená sieť AdvisorsBot, 
ktorá používa parazitický kód, falošné pod-
mienečné pokyny, šifrovanie XOR a dokonca 
aj hashovanie API. Pretože vo všeobecnosti 
sú roboty široko distribuované, ich autori 
implementujú mnoho techník obchádzania 
na spomalenie spätného inžinierstva. Použí-
vajú tiež mechanizmy utajenia pre komuni-
káciu medzi robotmi a riadiacimi servermi. 
Zločinci používajú botnety na rôzne čin-
nosti, ako je zahltenie služby DDoS (distri-
buované odmietnutie služby), služby proxy 
serverov, spam a distribúcia iného škodlivé-
ho softvéru. Použitie techník obchádzania je 
pre zločincov nevyhnutné, pretože pomáha-
jú zabrániť alebo spomaliť demontáž siete 
robotov.
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•  Hrozby APT (Advanced Persistent 
Threats – pokročilé pretrvávajúce 
hrozby)5

 
Odcudzené certifikáty zakúpené na 
čiernom trhu počítačovej krimina-
lity sa často používajú pri cielených 
útokoch na zabránenie detekcii 
škodlivého softvéru. Hackeri tiež 
využívajú malvér nízkej úrovne, 
napríklad rootkity6 alebo hrozby 
zamerané na firmvér7. Napríklad  
v roku 2018 spoločnosť ESET obja-
vila prvý rootkit UEFI8, LoJax. Vý-
skumní pracovníci v oblasti bezpeč-
nosti tiež identifikovali deštruktívne 
funkcie určené na vymazanie digi-
tálnych dôkazov. Malvér Olympic-
Destroyer napadol obsah denných 
harmonogramov udalostí a zálohy 
organizácie Olympijských hier, aby 
sa predišlo digitálnemu vyšetrova-
niu prípadných nešportových akti-
vít. 

umelá inteligenciA – nová zbrAň, 
ktorá sA ujímA moci
V posledných rokoch je čoraz častejšie 
možné pozorovať škodlivé softvéry, ktoré 
sú schopné používať techniky obchádza-
nia, aby sa predišlo ich detekcii pro-
stredníctvom automatizovaného stro- 
jového učenia. V roku 2017 sa objavil 
ransomware9 Cerber, ktorý vložil do 
operačných systémov legitímne súbory, 
aby oklamal mechanizmus zodpoved-
ný za klasifikáciu súborov. V roku 2018 
ransomware PyLocky použil nástroj In-
noSetup na zabalenie škodlivého soft-
véru a zabránenie jeho detekcii „mo-
torom“ na strojové učenie.10

Je zrejmé, že obchádzanie tých-
to nástrojov a „motorov“ umelej in-
teligencie patrí už teraz k prioritám 
počítačových pirátov a zločincov. Aj 
oni do svojich škodlivých softvérov 
však môžu implementovať umelú inteli-
genciu. Počítačoví piráti, podľa nášho 
názoru, začnú pri využívaní techník ob-
chádzania využívať umelú inteligenciu 
na automatizáciu výberu cieľov svojich 
útokov alebo overovanie už infiko-
vaných prostredí ešte pred nasadením 
neskorších fáz útoku, aby sa zabránilo 
detekcii tohto útoku. Takýto typ imple-
mentácie umelej inteligencie do škod-
livých softvérov radikálne mení pros-
tredie hrozieb a je možné očakávať, že sa 
s ním stretneme už čoskoro v  reálnom 
digitálnom priestore.

Únik – jednA z techník obchádzAniA
V rámci bezpečnosti informačných 
systémov pod únikom rozumieme 
počítačový útok, ktorý obchádza in-
formačné bezpečnostné zariadenie  
s cieľom doručiť alebo nainštalovať 
exploit alebo inú formu škodlivého 
softvéru do cieľovej siete alebo infor-
mačného systému bez detekcie vniknu-
tia a bez toho, aby bol útok odhalený. 
Techniky úniku sa často používajú na 
obídenie systémov, ako sú systémy de-
tekcie vniknutia (IDS) alebo systémy na 
prevenciu narušenia (IPS), ale dajú sa 
použiť aj na obídenie brán firewall a na 
odstránenie analýzy škodlivého softvé-
ru. Ďalším cieľom únikového útoku for-
mou obchádzania môže byť odstavenie 
sieťového bezpečnostného zariadenia, 
ktoré bude znefunkčnené pri násled-
ných cielených útokoch.

Úniky sú obzvlášť nebezpečné, pre-
tože dobre naplánovaný a  úspešne im-
plementovaný útok umožňuje prenosy 
celých relácií a dát v paketoch mimo 
kontroly IDS. Tento typ útoku sa usku-
toční bez vedomia osoby zodpovednej 
za bezpečnosť informačných systémov 
a správcov sietí, systémov a služieb. 
Bezpečnostné systémy sú počas ta-
kýchto útokov nefunkčné rovnakým 
spôsobom, ako môže nenápadný vojak 
zaútočiť na vybraný cieľ bez detekcie 
radarom a inými obrannými systéma-
mi. Ďalším dobrým príkladom analó-
gie k únikom, môže byť systém navrh-
nutý na rozpoznávanie kľúčových slov 
v rečových vzoroch pri telefonickom 
rozhovore. Napríklad pre formuláciu 
„poďme sa dostať do systému X“, by jed-
noduchým únikom bolo použitie iného 
jazyka namiesto známeho svetového 
jazyka, ktorému však obidve komuniku-
júce strany rozumejú, a ktorým hovorí 
len zopár ľudí.

obchádzAnie cenzÚry, filtrovAniA  
A sledovAniA webu
Existuje veľké množstvo anonymizátor-
ov11, ktoré umožňujú prístup k obsa-
hu, ktorého prístup je filtrovaný alebo 
cenzurovaný, najmä v určitých štátoch 
alebo organizáciách. Tieto techniky 
používajú tak americkí študenti, ktorých 
prístup k internetu je filtrovaný, ako aj 
čínski a tuniskí používatelia internetu, 
ktorých web je cenzurovaný. Princípom 
je bezpečné pripojenie k anonymizáto-
ru a zadanie URL12 stránky, ktorú chce 
používateľ navštíviť. Poskytovateľ inter-

netového pripojenia bude síce vedieť, že 
sa používateľ prihlásil do anonymizáto-
ra, ale nebude schopný identifikovať 
navštívené stránky z tohto servera.

Pre obchádzanie cenzúry prístupu 
k internetovým stránkam je možné tiež 
použiť softvér TOR13 navrhnutý na-
dáciou Electronic Frontier Foundation, 
ktorého funkcionalitou je aj rozšírenie 
pre prehľadávač Firefox. Jeho princíp je 
podobný, až na to, že užívateľ internetu 
namiesto anonymizátora prechádza 
počítačom iného používateľa TOR na 
základe modelu peer-to-peer, čo ešte 
viac sťažuje počítačový dozor. Jedinou 
nevýhodou je, že navigácia a  nájdenie 
požadovanej stránky môže trvať trochu 
dlhšie.

Procesné vstrekovAnie (Process 
doPPelgänging) 
V roku 2018 sme sa zaznamenali vývoj 
nových techník obchádzania v podobe 
vstrekovania procesov. Počítačoví pirá-
ti môžu do procesu (prevádzkovaného 
programu alebo sady programov) vnášať 
škodlivý kód prostredníctvom procesu 
vstrekovania, aby sa tak vyhli procesne 
založeným obranám a prípadne zvýšili 
svoje privilégiá. Proces vstrekovania je 
metóda vykonávania ľubovoľného kódu 
v adresnom priestore samostatného živé-
ho procesu.

Produkt Windows Transactional 
NTFS (TxF) bol predstavený v systéme 
Vista ako metóda na vykonávanie bez-
pečných operácií so súbormi. Na za-
bezpečenie integrity údajov umožňuje 
TxF zapisovať do súboru naraz iba jeden 
spracovaný úchyt. Kým nebude ukonče-
ná transakcia popisovača zápisu, všetky 
ostatné popisovače sú izolované od zapi-
sovača a môžu čítať iba potvrdenú verziu 
súboru, ktorá existovala v čase otvorenia 
popisovača. Aby sa zabránilo poškode-
niu, TxF vykoná automatické vrátenie, 
ak systém alebo aplikácia zlyhá počas 
transakcie zápisu. Tento produkt sa stal 
nástrojom zneužitia pre proces vstreko-
vania a obchádzania kontrolných a bez-
pečnostných mechanizmov prevádzko-
vaných softvérových aplikácií. 
Proces vstrekovania je možné implemen-
tovať v 4 krokoch14:
•  Transakt – Vytvorenie transakcie 

TxF pomocou legitímneho spusti-
teľného súboru a  následné prepísa-
nie súboru škodlivým kódom. Tieto 
zmeny budú izolované a viditeľné iba 
v kontexte transakcie.
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•  Načítanie – Vytvorenie zdieľanej časti 
pamäte a načítanie škodlivého spusti-
teľného súboru.

•  Vrátenie zmien – Vrátenie späť zme-
neného pôvodného spustiteľného 
súboru, čím sa účinne odstráni škod-
livý kód zo systému súborov.

•  Animovanie –   Vytvorenie procesu zo 
znečistenej časti pamäte a spustenie 
jeho vykonania.

Toto správanie pravdepodobne ne-
bude mať za následok zvýšené privilé-
giá, pretože vložený proces sa vytvoril  
z (a teda dedí kontext zabezpečenia) 
procesu vstrekovania. Vykonanie pro-
stredníctvom tohto procesu sa však môže 
vyhnúť detekcii prostredníctvom bez-
pečnostných produktov a mechanizmov, 
pretože spustenie je maskované na zákla-
de legitímneho procesu.

technikA obchádzAniA sPywAru
Inštalácia ochranného softvéru je často 
nemožná, najmä v podnikoch, pretože 
každý používateľ je považovaný za poten-
ciálne riziko v bezpečnostnom systéme. 
V skutočnosti informatické útoky prešli 
od odcudzených notebookov, vírusov 
zavedených do počítača, až k spywaru 
špeciálne určeného pre USB kľúče, ktoré 
nainštalované na PC umožňujú nenápad-
né kopírovanie celého alebo časti práve 
vloženého USB kľúča do PC alebo iné 
nainštalované na kľúči naopak skopírujú 
niektoré súbory z počítača.

Michel Bouissou15 bol pravdepodob-
ne jedným z úplne prvých, ktorí prišli  
s riešením používať počítač bez zanechania 
akýchkoľvek stôp a bez rizika, že ho chytí 
spyware. Tento počítačový vedec, ktorý sa 
venuje ľudským právam, vytvoril v roku 
2003 Knoppix-MIB zameraný na ochranu 
súkromia. Je to disk LiveCD (alebo boo-
tovacie CD), na ktorom je možné vytvoriť 
virtuálny počítač a použiť tam napálený 
bezplatný operačný systém GNU / Linux. 
Je navrhnutý tak, aby umožnil nováčikom 
objavovať Linux bez toho, aby museli nie-
čo inštalovať. Od jeho prvej verzie má veľa 
variácií, vrátane niekoľkých zameraných 
na bezpečnosť. Niektorí súdni znalci ho 
používajú na „pitvu“ počítača bez zásahu 
do jeho súborov.

cieľ využívAniA techník obchádzAniA

Odcudzenie a zneužitie informácií
V tomto prípade sa jedná sa o činy, ktoré 
vedú k tomu, že neoprávnené osoby zís-

kajú prístup k informáciám uchováva-
ným počítačovým systémom. Týmito 
informáciami môžu byť údaje alebo pro-
gramy (korešpondencia, zmluvy, priemy-
selné tajomstvá, obchodné plány, výpočty 
cien nákladov, ponuky, osobné, finančné, 
lekárske údaje, atď.). Pretože počítačom 
sa čoraz viac „zverujú“ dáta, stávajú sa 
hlavným cieľom tejto súčasnej formy pri-
emyselnej špionáže.

Expertné systémy, ktoré sú jednou 
z kategórií systémov umelej inteligencie, 
sú predmetom osobitného záujmu, pre-
tože vo väčšine prípadov obsahujú pod-
statnú časť know-how a politiky, podľa 
ktorých funguje konkrétna firma alebo 
inštitúcia. Súbory dát môže dokonca 
počítačový útočník exportovať vo forme 
prílohy k e-mailom prenášaným vlast-
ným poštovým systémom napadnutej 
spoločnosti.

Sprenevera softvéru
Kopírovanie softvéru je stále v plnom 
prúde napriek nedávnym úspechom  
v právnych krokoch proti pirátom a zní-
ženiu atraktivity kopírovania v dôsledku 
zníženia cien softvérovými spoločnosťa-
mi. Aj keď právna ochrana autorských 
práv postihuje počítačových pirátov 
i nelegálnych užívateľov prísnymi sank-
ciami, vysoké ceny kvalitných softvérov 
neustále lákajú k ich nelegálnemu nado-
budnutiu a používaniu.

PrávnA ochrAnA technických oPAtrení 
Pred technikAmi obchádzAniA
Technickým opatreniam sa poskytuje 
výhoda právnej ochrany, ktorá postihu-
je osobné aj prípravné opatrenia zame-
rané na obchádzanie alebo neutralizá-
ciu technického ochranného opatrenia,  
 s výnimkou prípadov, keď sú vykoná-
vané na výskumné účely. Pre kvalifiká-
ciu aktu ako trestného činu, je však ne-
vyhnutné, aby bol čin spáchaný vedome 
(CPI16, čl. L. 335-3-1 s.).

Aby táto právna ochrana mohla mať 
prospech, musí byť technické opatrenie 
účinné. Ak táto účinnosť nie je záko-
nom výslovne definovaná, predpokladá 
sa a hodnotí sa vo vzťahu k bežnému 
operačnému rámcu technického opa-
trenia. Technické opatrenie sa musí 
navyše vzťahovať na objekt chránený 
autorským právom alebo príbuzný-
mi právami. Porušenia technických 
ochranných opatrení (CPI, čl. L. 331-5) 
nemožno považovať za falšovanie. Na 
druhej strane príjemca, ktorého záujmy 

sa nezohľadnili, sa môže domáhať vý-
hody postupu zaistenia v prípade poru-
šenia právnych predpisov (CPI, článok  
L. 332-1).
Je možné uložiť nasledujúce trestné 
sankcie:
– Obchádzanie technického opatrenia 

použitím existujúceho technologické-
ho zariadenia bude potrestané poku-
tou 750 eur. Táto pokuta, ako aj niž-
šie uvedené trestné postihy, vyplýva  
z výnosu č. 2006-1763 z 23. decembra 
200617;

– Obchádzanie osobným zásahom, kto-
rý si nevyžaduje použitie existujúceho 
technologického zariadenia, sa trestá 
pokutou 3 750 eur;

– Výroba, dovoz, držba na predaj, vy-
požičanie alebo prenájom, priamo 
alebo nepriamo, technologického za-
riadenia umožňujúceho obchádzanie 
technického opatrenia sa trestá odňa-
tím slobody na 6 mesiacov a pokutou 
30 000 eur.

Tieto ustanovenia sú uplatniteľné, ak akt 
nebol autorizovaný držiteľom práv. Sank-
cie sú však neuplatniteľné, ak: 
– obchádzané technické opatrenie má 

iný cieľ ako zabrániť porušeniu práv 
týkajúcich sa diela alebo výkonu; 

– k obchádzaniu došlo za účelom kryp-
tografického výskumu alebo počíta-
čovej bezpečnosti.

záver
Bruce Schneier18, jedna z najuznávanej-
ších osobností v bezpečnostných kru-
hoch IT, povedal: „Bezpečnosť nie je pro-
dukt, je to proces“19. Nikdy by sa nemalo 
zabúdať, že pri výpočtovej technike vše-
obecne a najmä na internete anonymita 
neexistuje. Nevyhnutne príde čas, keď sa 
každý používateľ niečím prezradí, urobí 
chybu alebo jednoducho narazí na nie-
koho silnejšieho. Počítačová bezpečnosť 
je profesia, v ktorej sa nedá improvizovať.

Na základe uvedomenia si, že zločinci 
nemusia dodržiavať zákon, a že akékoľvek 
kroky v oblasti IT zanechávajú stopy a po-
užívatelia počítačových sietí sú neustále 
monitorovaní, sú prijímané bezpečnost-
né zákony posilňujúce tento kybernetický 
dohľad. Existuje nespočetné množstvo 
bezpečnostných opatrení, ktoré na-
hrádzajú podozrenie z viny prezumpciou 
neviny. Zároveň sa však objavujú nové 
nástroje a softvéry, ktoré posilňujú pro-
striedky na legálny boj proti narušeniu 
súkromia v digitálnom priestore.
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1 Ťažba je operácia, ktorá spočíva v overení transakcie, ktorá sa vykonáva na-
príklad v bitcoinoch, šifrovaním údajov a ich zaznamenaním do blockchainu. 
Prevádzkovatelia, jednotlivci alebo podniky, ktorí na overenie transakcie použí-
vajú výpočtovú silu (procesorov, počítačov alebo grafických kariet používaných 
pri videohrách), sa nazývajú „baníci“. V praxi baníci používajú softvér na vyrie-
šenie matematického problému, ktorého riešenie vedie k overeniu transakcie.
Blockchain je technológia, ktorá ukladá a prenáša informácie transparentne, 
bezpečne a bez ústredného kontrolného orgánu – centrálnej banky. Vyzerá to, 
že ide o rozsiahlu databázu, ktorá obsahuje históriu všetkých výmen medzi jej 
používateľmi od jej vytvorenia.
Zdroj: https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnel-
les/1207718-miner/

2Exploit je v informatike špeciálny program, dáta alebo sekvencia príkazov, 
ktoré využívajú programátorskú chybu, ktorá spôsobí pôvodne nezámernú 
činnosť softvéru a umožňuje tak získať nejaký prospech. Obyčajne ide o získa-
nie kontroly nad iným počítačom alebo spustiť nežiaducu inštaláciu softvéru, 
ktorá ďalej vykonáva činnosť, o ktorej používateľ počítača ani len netuší (napr. 
nejaký druh malvéru).
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Exploit

3Botnet je sieť internetových robotov, ktoré ovláda hacker. Hacker spojí počí-
tače infikované podvrhnutým kódom do jedného botnetu. Tisíce infikovaných 
počítačov vykonáva bez vedomia používateľov počítačov naprogramovanú 
úlohu, napríklad zahltia a zablokujú koordinovaným útokom zvolenú webovú 
stránku, hromadne zasielajú spam, phishing a podobne.
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Botnet

4APT - Advanced Persistent Threat (doslovný preklad, pokročilá pretrvávajúca 
hrozba) je typom kradmého a nepretržitého hackovania, často organizovaného 
ľuďmi, ktorí sa zameriavajú na konkrétnu entitu. 
APT sa zvyčajne zameriava na organizáciu z obchodných dôvodov alebo na 
štát z politických dôvodov. APT vyžaduje vysoký stupeň utajenia po dlhú dobu. 
Účelom takého útoku je umiestniť vlastný škodlivý kód na jeden alebo viac 
počítačov na vykonávanie konkrétnych úloh a zostať bez povšimnutia tak dlho, 
ako je to možné.
Zdroj: https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Persistent_Threat

5Rootkit je sada nástrojov (programov), ktoré umožňujú prístup k počítaču ale-
bo počítačovej sieti na úrovni správcu. Po inštalácii umožní rootkit útočníkovi 
maskovať vniknutie a tiež zisk privilegovaného prístupu k počítaču a ďalším 
zariadeniam v sieti. Rootkit môže obsahovať spyware a iné programy, ktoré: 
sledujú prevádzku a stláčanie klávesov; vytvoria „zadné vrátka“ do systému pre 
použitie hackera; upravujú súbory protokolu; útočia na ďalšie zariadenia v sieti 
a upravujú existujúce systémové nástroje, aby unikli odhaleniu.
Zdroj: https://www.antivirus-zadarmo.sk/co-je-to-pocitacovy-virus/rootkit/

6Firmware (firmvér, mikroprogramové vybavenie) je počítačový kód, ktorý 
sa spúšťa hneď po zapnutí počítača a má najvyššiu moc nad jeho operačným 
systémom (a tým pádom nad celým zariadením). Je to aj výraz, ktorý sa 
používa na označenie fixných, zvyčajne pomerne malých programov, ktoré 
interne riadia rôzne elektronické zariadenia. Firmvér dodáva, prípadne aktu-
alizuje, firma výrobcu zariadenia, a to aj vtedy, keď je súčasťou zložitejšieho 
zariadenia, napríklad počítača. Typické príklady výrobkov pre konečných 
používateľov, ktoré obsahujú firmvér sú napr. diaľkové ovládače, kalkulačky a 
iné domáce spotrebiče. Zložitejšie spotrebiteľské zariadenia, ako sú mobilné 
telefóny, digitálne fotoaparáty, syntetizátory a podobne, obsahujú firmvér, 
ktorý umožňuje vykonávať základné operácie, ale aj vyššie funkcie. Okrem 
výrobkov pre konečných používateľov je firmvér súčasťou vstavaných systé-
mov (angl. embedded system), kde väčšinou firmvér vytvára štandardizované 

operačné prostredie pre zložitejší softvér zariadenia (umožňujúce väčšiu 
nezávislosť na hardvéri). UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) je 
štandard – niečo ako set pravidiel – pre to, ako sa firmware správa (jeho 
predchodca sa volal BIOS).
Zdroj: https://www.eset.com/sk/uefi/#uefi-firmware; https://sk.wikipedia.org/
wiki/Firmware

7Rootkit je nebezpečný škodlivý kód, ktorý je vytvorený na získanie „nelegál-
neho“ a trvalého prístupu k niečomu, čo inak nie je dovolené. Rootkit taktiež 
väčšinou maskuje svoju vlastnú existenciu alebo existenciu iného škodlivého 
kódu.
Zdroj: https://www.eset.com/sk/uefi/#uefi-firmware

8Ransomware (ransomvér, vydieračský softvér) je typ škodlivého softvéru, 
ktorý blokuje počítačový systém alebo šifruje data v ňom zapísané, a potom 
požaduje od obete výkupné za obnovenie prístupu. Je to škodlivý softvér, 
ktorý môžu útočníci využiť na uzamknutie zariadenia alebo zašifrovanie jeho 
obsahu s cieľom vymôcť od majiteľa daného zariadenia peniaze. Na oplátku 
autori škodlivého kódu sľubujú, samozrejme bez akýchkoľvek záruk, obnove-
nie prístupu k zablokovanému zariadeniu alebo dátam.
Zdroj: https://www.eset.com/sk/ransomware-vo-firme/

9Ransomware (ransomvér, vydieračský softvér) je typ škodlivého softvéru, 
ktorý blokuje počítačový systém alebo šifruje data v ňom zapísané, a potom 
požaduje od obete výkupné za obnovenie prístupu. Je to škodlivý softvér, 
ktorý môžu útočníci využiť na uzamknutie zariadenia alebo zašifrovanie jeho 
obsahu s cieľom vymôcť od majiteľa daného zariadenia peniaze. Na oplátku 
autori škodlivého kódu sľubujú, samozrejme bez akýchkoľvek záruk, obnove-
nie prístupu k zablokovanému zariadeniu alebo dátam.
Zdroj: https://www.eset.com/sk/ransomware-vo-firme/

10Anonymizátor alebo anonymizátor proxy je služba na anonymné prehliada-
nie webu. Vo všeobecnosti ide o proxy server, ktorý skrýva technické osobné 
údaje (IP adresa, operačný systém, technické podrobnosti týkajúce sa prehľa-
dávača, digitálne stopy, atď.) navštívených stránok. Ak je komunikácia medzi 
klientom a službou anonymizátora šifrovaná, potom je pre poskytovateľa 
internetových služieb ťažké poznať navštívené stránky (Na druhej strane však 
musí mať služba anonymizátora k nim prístup.).

11URL (Uniform Resource Locator), je univerzálny formát mien používaný na 
označenie zdroja na internete. URL definuje doménovú adresu servera, umiest-
nenie zdroja na serveri a protokol, ktorým je možné k zdroju pristupovať.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/URL
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymizer

12TOR (The Onion Router) je systém určený na anonymné prehliadanie 
webu. Klientský softvér siete TOR riadi prevádzku internetu cez množstvo 
náhodných serverov, aby utajil používateľovu polohu alebo činnosť pred 
každým, kto vykonáva dohľad nad sieťou alebo analýzu prevádzky. Používa-
nie TORu sťažuje sledovanie internetovej aktivity, vrátane návštev stránok, 
postov, instant messagingu a iných foriem komunikácie, späť k používateľovi 
a je určený na ochranu osobnej slobody používateľov, súkromia a možnosť 
sprostredkovania internetového obchodu a transakcií bez toho, aby bola táto 
činnosť monitorovaná a zaznamenávaná.
Zdroj: ttps://sk.wikipedia.org/wiki/Tor_(sieť)

13https://attack.mitre.org/techniques/T1055/013/

14Michel-Benoit Bouissou, docent na Toulouse School of Economics, Re-
search Faculty, Université Toulouse 1 Capitole, Francúzsko
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15Code de la propriété intellectuelle (Zákon o duševnom vlastníctve, platný vo 
Francúzskej republike od 10. augusta 2011). Oddiel 1: Spoločné ustanovenia 
(články L331-1 až L331-4), Kapitola II: Porušenie ochrany (články L332-1 až 
L332-4), Kapitola V: Trestné ustanovenia (články L335-1 až L335-10).
Zdroj: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIAR-
TI000020740299/2011-08-10/

16Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de cer-
taines atteintes portées au droit d‘auteur et aux droits voisins. (Výnos č. 2006-
1763 z 23. decembra 2006 o Trestnej represii za určité porušenia autorských 
práv a práv s nimi súvisiacich.)
Zdroj: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/

17Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de cer-
taines atteintes portées au droit d’auteur et aux droits voisins. (Výnos č. 2006-
1763 z 23. decembra 2006 o Trestnej represii za určité porušenia autorských 
práv a práv s nimi súvisiacich.)
Zdroj: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF-
TEXT000000817096/2020-10-14/

18Bruce Schneier je americký kryptograf, odborník na počítačovú bezpečnosť, 
špecialista na ochranu súkromia a spisovateľ. Schneier je členom Berkman Cen-
tra pre internet a spoločnosť na Harvardskej právnickej škole a programovým 
asistentom v Open Technology Institute New America Foundation. Predtým 
pracoval pre IBM na pozícii CTO (Chief Technology Officer) -Technický ria-
diteľ.

19https://www.paris-web.fr/2013/2-3-choses-securite.pdf        
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AbstrAkt
Sport and propaganda have been interconnected phenomena 
since their inception. Even in ancient times the role of propa-
ganda in sports had already been noticeable. During the ancient 
Olympic Games, fights between opposing parties in war conflict 
stopped and this principle of peacekeeping remained respected up 
to date. From the point of view of international relations, we take 
into account positive propaganda which aims at deepening frien-
dly relations among athletes, fair play and establishing contacts 
among countries – even those ideologically and politically dia-
metrically different. Anyway, the combination of sport and pro-
paganda evokes more negative than a positive connotation. We 
have had numerous examples from the past, when sport has been 

misused to promote undemocratic and totalitarian ideologies, 
because of its ability to attract large number of people seeking for 
entertainment and emotional experience. Sport in general and 
athletes in particular used to serve totalitarian and authorita-
rian regimes to present the superiority of ruling ideology, race 
and politics. The objective of the article is to present major spor-
ting events in which sport was abused for negative propaganda, 
as well as examples when sport served propaganda with some 
positive impacts. So we aim at optimistic conclusions when pre-
senting positive examples from recent Olympics in South Korea 
showing that politics and sport have a potential to positively in-
fluence unfavorable and long term political issues.

klíČová slovA
sport; politics; 
propaganda; ideology; 
World Championship; 
Olympic Games; Cold 
War; Italy; Germany; the 
United States; the Soviet 
Union; South Korea; 
North Korea.

introduction
The impact of politics on sport became more sig-
nificant than ever at the beginning of 20th centu-
ry. Prominent international sporting events such 
as Olympic Games or World Championships 
had always attracted global attention and had 
been source of discussions in various fora among 
which political ones played an important role as 
well. In the course of time, politics gradually in-
terfered with sport in order to benefit from this 
global phenomenon. History reveals several cases 
when major sporting events had been significant-
ly influenced by political propaganda. As well as 
sport, propaganda can be used in other areas such 
as business, diplomacy or law and can be focused 
on groups of different size at the local, national, 
or global level. Propaganda used for achieving 
political interests of particular elite groups is 
based on the dissemination of information such 
as facts, arguments or lies in order to influence 
public opinion. It is mainly deliberateness and 
emphasis on manipulation, which distinguishes 
propaganda from other forms of communication 
or exchange of ideas. Propaganda based on ma-
nipulating people´s opinions provides them with 
information and knowledge, which affect their 
rational thinking and change their values. Some 
theoreticians perceive propaganda similarly to 
brainwashing. 

It is well known fact that sport should not be 
influenced by politics, because it should be neutral 

and apolitical. Therefore the main objective of 
the article is to present the phenomenon of pro-
paganda in sport and to point out at the impact 
of propaganda on sport in selected cases from 
sporting history. In the first part or the article we 
focus on significant sporting events in 20th centu-
ry where sport became a tool of a negative sport 
propaganda during the World Cup in Italy in 
1934. Here the victory of Italian national football 
team was by Mussolini´s supporters presented 
as a result of discipline, order and courage and as  
a proof of the superiority of the race. (Goldblatt, 
2009) Furthermore, we focus on the Olympic 
Games in Berlin in 1936 and Hitler´s attempts 
to abuse sport for promoting fascism and Nazy 
ideology. In the next part of the article we focus 
on the period of the Cold War in 1950s when 
the impact of propaganda resulted in the boycott 
of Olympic Games. The final part illustrates the 
relationship between sport and propaganda on 
one positive example from recent past, concrete-
ly the Olympic Winter Games in South Korea in 
2018. 

1 Abuse of the world chAmPionshiP by itAliAn 
fAscism
After Mussolini’s fascists seized power in 1922, 
the attitude towards sport changed on the Apen-
nine Peninsula as well. The fascist ideology en-
croached on the sport too, life of sports officials 
and athletes had to adapt to the interests of the 
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ruling party, otherwise they were perse-
cuted by the regime and their sports ac-
tivities were limited. The sport was orga-
nized in such way that young people were 
trained for violence and systematically 
prepared for war (contrary to the main 
ideals of sport based on peace, humanism 
and tolerance). The ruling elites sought 
to cover power and ideological abuse of 
sport by building infrastructure and cre-
ating suitable conditions for all. The most 
popular sport in the country was football, 
which was popular among leaders of the 
ruling party – even the dictator Mussoli-
ni himself who often attended matches of 
the prominent football club Lazio Rome.

The dictator was aware that organiz-
ing the country’s top football event would 
contribute to even greater popularity 
of the fascist ideology of Italian public 
and would be an ideal promotion of the 
country abroad. (Goldblatt, 2009) Conse-
quently, under his leadership, Italy agreed 
to organize the World Cup in 1934, which 
was accompanied by unfavorable eco-
nomic situation worldwide. For instance, 
Uruguay, the organizing country of the 
first football World Championship, could 
not afford to send their footballers to It-
aly due to financial reasons. In order to 
improve its reputation abroad, Italy as the 
totalitarian country paid three-quarters 
of Uruguay´s travel expenses to enable 
their national football team to partici-
pate in the tournament. Transport was 
free of charge within the host country 
and “the tournament became example 
of how sporting event could serve as the 
political propaganda” (Goldblatt, 2009,  
p. 288).   Mussolini’s main goal was to win 
the tournament at all costs. The presenta-
tion of the results was the main attribute 
of Mussolini’s project to raise the profile 
of the country in the world. The import-
ant factor in the overall success of Italy in 
this World Cup was the leadership of the 
fascist country, which greatly contribut-
ed to a historical success. At the tourna-
ment, the home team managed to fight to 
the final against Czechoslovakia. In the 
match for gold medals, the influence of 
the fascist regime over the events on the 
court was reflected. For the host country, 
triumph of the tournament was the ex-
pression of power of the political regime.

The fact that the selection of home 
team was willing to win the final match 
by all means was also the pre-match state-
ment of the organizing committee chair-
man Vaccari who stated: “The Italian final 

victory would be proof of the impact of 
the male ideal of fascism on sport and the 
manifestation that phalanx respects ath-
letes.” (ibid.) The final game´s referee Ek-
lind from Sweden judged many situations 
in favour of the Italian national team. He 
significantly influenced the result of the 
match and helped the host country to be-
come the world champion. The fact that 
Mussolini met the Swedish referee before 
the match had been revealed later. (ibid.)

2 olymPic gAmes 1936 in berlin
In 1933, the Nazis came to power in Ger-
many, where sport had also been abused 
in order to promote Nazy ideology. The 
organization of national sporting events 
and competitions was under the con-
trol of the Nazi Party. Even youth sports 
competitions were held under the Hit-
ler’s youth organization Hitlerjugend. 
(Procházka, 1984) Unlike fascist Italy, the 
ideology of national socialism also paid 
attention to racial and religious affiliation 
of their athletes and people working in 
sport and resulted in the discrimination 
and persecution of Jewish athletes. Hitler 
initially did not intend to organize major 
sporting events. It was J. Goebbels, min-
ister of propaganda, who realized that 
organizing a spectacular sporting event 
would be a great marketing and strate-
gic moment for Hitler and his ideology, 
which would help portray the totalitari-
an country in the world in a positive way. 
(ibid.) In 1936, Germany was appointed 
to organize both the Summer and Win-
ter Olympic Games. The allocation of the 
Olympic Games to the country where 
civil and human rights were violated, was 
accompanied by the concerns of demo-
cratic countries. “The concerns appeared 
in the International Olympic Committee 
itself, at its session on 7-9 June in 1933 in 
Vienna, the questions of whether German 
Jews would be allowed to participate and 
whether the games would be carried out 
in spirit of the Olympic Charter were ad-
dressed to German delegates.” (Procházka, 
1984, p. 144)

The German spokesman of the Na-
tional German Olympic Committee, 
Lewald, assured the members of the In-
ternational Olympic Committee that the 
Olympic Games in Berlin would be held 
according to the principles of the Olym-
pic Charter and without a discrimination. 
The members of the Olympic Movement 
were satisfied with that promise without 
verifying situation which had already 

been critical in Germany. The Nazi offi-
cials deliberately lied to the Internation-
al Olympic Committee (IOC) members, 
because since 1933 the Jews were expelled 
from all sports associations. (Zeitklicks, 
2016) In the mid-1930s, prominent fig-
ures in the political, cultural and social 
life of the time called for the transfer 
of the Olympic Games from Berlin to  
a safer country. As a result, Baillet-Latour, 
the chairman of the International Olym-
pic Committee, met with Hitler to make 
sure that the Olympic Games would truly 
respect the principles of Olympism. The 
Nazi leader succeeded in persuading the 
head of the Olympic Movement and on 
6 November 1935 Baillet-Latour stated 
the following: “I have the honor to inform 
you that the negotiations with the German 
Chancellor, as well as the survey which I at-
tended, convinced me that nothing stands 
in the way of the XI. Olympic Games in 
Berlin and Garmisch-Partenkirchen. The 
conditions of the Olympic Charter are re-
spected.” (Procházka, 1984, pp. 144-145) 
Despite negative attitude of the world, 
the organization of the games in Germa-
ny was confirmed. From the very begin-
ning, the propaganda made sure that no 
negative information was sent abroad. 
Therefore, German authorities allowed 
only German photographers to take part 
in the competitions and articles related 
to the games could have been published 
only after strict censorship. (Kruseová – 
Mende, 1996) 

The peak of the Nazi propaganda 
in sport came in the Summer Olym-
pic Games in Berlin. At that time Hitler 
himself tried to act as a “peaceful leader” 
and ordered to promote the ideology of 
Nazism by means of two documentary 
films about the Olympic Games. In or-
der to eliminate criticism of racial laws, 
two “half-Jews” had been nominated to 
the Olympic Games without a qualifica-
tion. On the other hand, Jewish athlete 
Bergmann, one of the best high jumpers, 
was not allowed to participate. (Olympic, 
2016)

On the other hand, the US nominated 
Owens – an African-American athlete – 
who won four Olympic gold medals for 
his country. Of course, the Nazis hardly 
accepted the fact that the member of “the 
inferior race” performed better than the 
Aryan. Furthermore, racism was demon-
strated by the German audience and Jew-
ish and African-American athletes had 
to face mocking or offensive screaming 
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to their address. The racial issues of the 
regime were supported by the reaction 
of Hitler who refused to shake Owen´s 
hand at the medal ceremony. (Zeitklicks, 
2016). To conclude, the Nazi dictator and 
his supporters fully exploited the idea of 
the Olympic Games in 1936 to hide their 
war plans against other nations.

3 ProPAgAndA in sPort during the cold 
wAr
As far as sporting events is concerned, 
the period after World War II (WWII) 
was also characterized by the ideological 
and political duel of two former members 
against the Hitler coalition, namely the 
USA and the Union of Soviet Socialist 
Republics (USSR). These two superpow-
ers and their satellites fought in the sports 
field to find out which system is more 
effective in terms of education, creating 
conditions for sport and athletes’ suc-
cess. The Cold War (CW) had a negative 
impact on sports history, as the Olympic 
idea was not accepted. The examples of 
those were boycotts of the 1980 Summer 
Olympic Games (SOG) in Moscow and 
subsequent ignoring of the 1984 SOG in 
Los Angeles. (Sport, 2014)

However, boycotting the Olympic 
Games for ideological reasons began long 
before the world was divided into two 
political camps. After the establishment 
of the Soviet Union (SU) in 1922, many 
countries of the world refused to recog-
nize it diplomatically because of the un-
democratic and totalitarian character of 
its government. The new country became 
isolated, not only in politics but also in 
sport. Western European countries and 
the US refused contacts with the USSR in 
the field of sport and did not invite So-
viet athletes to prominent international 
sporting events. As a result, the idea of   
organizing own games appeared, mainly 
on the territory of the largest country in 
the world, by which they would compete 
with the capitalist world. “In 1928, the 
first USSR Spartakiad was held in the SU. 
Only the socialist countries were allowed 
to participate in the games. The aim of 
that event was to create counterpart to the 
Olympic Games in 1928 in Amsterdam, in 
which the country did not participate. The 
OG remained in absence of Soviet athletes 
until 1952.” (ibid.)

Sport proved to be an effective means 
of expressing solidarity in case of the Re-
public of South Africa (RSA), where the 
brutal Apartheid system was established 

in 1948. It was known as racial segrega-
tion and discrimination against black 
populations. The representatives of sports 
federations immediately responded to 
Apartheid by eliminating the RSA from 
almost all international activities and 
sports competitions and by excluding 
the country from the Fédération Inter-
nationale de Football Association (FIFA). 
This sports blockade had greater effect 
on the Apartheid regime than arms and 
economic embargo. The political protest 
against the RSA government was most 
evident in the Summer Olympic Games 
in 1976 Montreal, Canada. “More than 20 
African countries refused to participate in 
the games. The reason for their boycott was 
disagreement with New Zealand’s partic-
ipation in the sporting event. They broke 
off the protest against the RSA and played 
rugby against them. The representatives of 
the African countries subsequently asked 
the IOC to expel New Zealanders from the 
OG. They failed, and therefore renounced 
the start at the SOG in Canada.” (Sport, 
2014)

The boycott of the SOG in Moscow 
in 1980 and in Los Angeles in 1984 also 
had a negative impact on international 
sport. Before the start of the OG in Mos-
cow, the SU decided to support political 
coup in Afghanistan by sending its troops 
to the country. The Western countries 
and the North Atlantic Treaty Organiza-
tion (NATO) responded by boycotting 
the SOG. In many cities of the FRG were 
demonstrations of anti-boycott athletes. 
Nevertheless, the Germans, along with 
the rest of the Western countries, ulti-
mately decided to support the US Pres-
ident Carter’s initiative. (Sport, 2014) 
Only 80 countries participated in the 
XXII. OG, which was less than partici-
pating in Rome in 1960. Overall, 30 rep-
resentations refused to travel to the OG 
and another 33 did not respond at all to 
the invitation of the SU. “In terms of pol-
itics, the boycott did not change anything; 
Afghanistan remained occupied until the 
end of the 1980s.” (Sport, 2014) The real 
victims, however, were athletes who had 
been intensively preparing for the OG. 

The Soviet Union and eastern Eu-
ropean countries did not participate in 
the Olympic Games in Los Angeles in 
1984. Specific feature of the Games was 
a remarkable increase in marketing, ad-
vertising and commercial propaganda. 
There were many critical voices regard-
ing the commercial nature of these OG 

who pointed to the fact that “the former 
show of the amateur sport has turned into 
the commercial theater.” (Planet, 2016) 
Despite the boycott of the socialist coun-
tries and with too much commercial 
background, the OG attracted spectators 
around the world with top sports per-
formances. Among the others, Ameri-
can athlete Lewis was undoubtedly the 
best and succeeded in imitating Owens’s 
quadruple Olympic success from Berlin 
in 1936. In addition to the athletes and 
stadiums, spectacular opening ceremony 
was exciting. The show lasted four and 
a half hours and was watched by 90,000 
viewers in the stadium and millions on 
television screens.

3 winter olymPic gAmes in south koreA 
in 2018 
Winter Olympic Games (WOG) took 
place in Pyeongchang, the Republic of 
Korea (RK), respectively South Korea 
(SK). North and South Korea are di-
vided by the demilitarized zone on the 
38th parallel, which divides the Kore-
an Peninsula into two countries. The 
Democratic People’s Republic of Korea 
(DPRK) is a remnant of bipolar division 
of the world, which ended in the 1990s. 
The conflict between North and South 
Korea has not been solved in many 
years because of ideological differenc-
es. (Kačmár, 2018) The Olympic Games 
venue Pyeongchang is located 128 kilo-
meters from Seoul (SK capital) and only 
95 kilometers from the demilitarized 
zone between South and North Korea.

Promising example of improving 
North and South Korean relations was 
the unification of the Korean women’s 
hockey team. For the first time in histo-
ry, Korean athletes performed under the 
common flag. Despite this positive step 
in the historical unification of North and 
South Korea, more than 70 % of the SK 
population opposed the formation of  
a joint team with North Korea, howev-
er more than 80% of the South Korean 
population expressed a positive opinion 
about North Korea’s involvement in the 
games. (Snyder, 2018)

These Games were not without in-
conveniences and protests. Even before 
their beginning, a large number of pro-
tests took place in Seoul. Hundreds of 
dissatisfied residents and activists pro-
tested in the streets against them. Sim-
ilar situation occurred in 1988, when 
hundreds of residents participated in 
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violent protests against the government. 
In particular, these demonstrators dis-
agreed with North Korea’s official ap-
pearance at the OG. During the protests, 
North Korean flags and photos of Kim 
Jong Un were burned. As one of protest-
ers remarked: “Having these red commu-
nists in the heart of Seoul is humiliation!” 
(Lapin, 2018)

The South Korean government, how-
ever had a different opinion. This sport-
ing event markedly shifted negotiations 
between the two countries on the Kore-
an Peninsula, when military delegates 
began to meet in connection with this 
sporting event. Under the influence of 
the Games, even the US president Don-
ald Trump said that his country will 
not take any military action during the 
Olympiad. He meant an annual military 
exercise together with the Republic of 
Korea organized to stabilize the region. 
(Kekelak, 2018) 

Among other events, Russian athletes 
had to perform at these Olympic Games 
under the neutral Olympic flag because 
of the doping scandal, which significant-
ly marked the reputation of the Russian 
sport in the world. As a consequence, 
several Russian athletes have been taken 
primacy in olympic disciplines, and have 
been given a lifelong ban on participat-
ing in the next Olympiad.To conclude, 
sporting events play an important role 
in diplomacy, because they offer new 
opportunities for diplomatic contacts 

between various representatives of the 
countries initiated in the games. Coop-
eration at the diplomatic level between 
the North and the South resulted in ath-
letes from “both Koreas“ walking under 
the same flag at the opening and clos-
ing ceremonies. Another indicator of  
a possible peaceful cooperation was the 
participation of Kim Jo-jong, the sister 
of North Korean leader´s Kim Jong-un, 
at the opening ceremony of 2018 Win-
ter Olympics and her informal meeting 
with the president of the Republic of Ko-
rea Moon Yae-in. 

We also consider the meetings of the 
presidents of Koreas in the demilitarized 
zone where they shook hands and hold 
discussions on the future direction of 
both policies as a symbol leading to solu-
tion of the situation in the region, while 
we are of the opinion that it is necessary 
to develop similar activities henceforth 
and find common path. As stated by 
Marcus (2018), sporting events cannot 
suddenly change the country’s regime, 
but in this case, we have witnessed a re-
laxation of the tension that has existed 
for over half a century. From a future 
perspective, it is very realistic that such  
a significant international event affects 
the world peace.

conclusion
Propaganda in sport is a negative ele-
ment in historical milestones of sport. It 
is characterized by its political influence 

on the social atmosphere, which funda-
mentally affects sport environment from 
different perspectives. From this point 
of view, important international sport-
ing events in the past brought mainly 
negative elements of propaganda activ-
ities, whether it was during the forma-
tion of fascism in Germany or Italy, or 
during the Cold War in the second half 
of the last century. They markedly cop-
ied and declared the political influence 
of the ruling set. Modern international 
sporting events are also characterized by  
a certain propaganda conditioned by the 
political atmosphere of individual actors. 
Among recent sporting events influenced 
by politics were 2018 Winter Olympic 
Games in Pyeongchang. Despite several 
protests by South Korean citizens, who 
protested both for the economic burden 
of the Games and for the joint exhibition 
of North and South Korea athletes, they 
finally appeared under one common flag 
at the opening and closing ceremonies. 
This topic was particularly resonant with 
the younger part of the population who 
emphasized South Korean national iden-
tity over the identity of the entire Korean 
Peninsula. 

On the other hand, these Olympic 
Games were more attractive for sports 
fans because they introduced new dis-
ciplines, which according to the Inter-
national Olympic Committee, attracted 
new spectators to screens and stadiums, 
especially the young ones.
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Destabilizace Blízkého východu a její dopady  
na cestovní ruch

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Teroristické útoky z 11. září 2001, 
„Válka proti terorismu“, americká in-
vaze do Afghánistánu a americko-brit-
ská invaze do Iráku na jaře 2003 vedly 
k  destabilizaci Blízkého východu, kte-
rou dovršilo „Arabské jaro“ 2011 v Tu-
nisku, Egyptě, Bahrajnu, Libyi a Sýrii. 
Očekávaná demokratizace pod vedením 
amerického demokratického univer-
zalismu se neuskutečnila, prosazoval 
se naopak islámský fundamentalismus  
a islamismus, jenž vyvolal občanské vál-
ky v Iráku, Libyi a Sýrii, jakož i teroris-
tické úroky v dalších arabských zemích  
a v Evropské unii. 

Jedním z  důsledků těchto událos-
tí bylo zhoršení bezpečnostní situace 
na Blízkém východě a Severní Africe, 
hospodářské problémy spojené mimo 
jiné s poklesem turismu a následně mo-
hutná migrační vlna ze Severní Afriky, 
zejména z  Libye do Itálie, a z  Blízkého  
a Středního východu přes Turecko, Řec-
ko a Balkán do Střední Evropy, přede-
vším do Německa. Evropská unie čelí 
obecně pěti hlavním hrozbám: teroris-
mus, šíření zbraní hromadného ničení, 
regionální konflikty, zhroucení státní 
moci a organizovaný zločin. S těmito 
hrozbami se ve specifických podobách 
setkáváme na Blízkém východě a v  Se-
verní Africe a prostřednictvím nekon-
trolované ilegální migrace se jejich dů-
sledky přenášejí také do zemí Evropské 
unie. Rizika těchto hrozeb se promítají 
rovněž do oblasti turismu.

islAmisté A „válkA Proti terorismu“
Islámské monoteistické náboženství 
představuje klasický příklad „univer-
zalismu“ v  mezinárodních vztazích.1 
Všechny univerzalistické koncepce (pra-
voslavný, carský, katolický, francouzský 
revoluční, komunistický, americký de-

mokratický) prosazují jediný „správný“ 
ideový princip s cílem rozšířit jeho vládu 
po celém světě. Islámský univerzalismus 
vychází z představy, že Bůh seslal Muh-
ammada jako pečeť proroků, aby zvěsto-
val Boží náboženství celému světu. Po-
vinností muslimů bylo propagovat a šířit 
islám mírovými i vojenskými prostředky 
s  cílem nastolit na celém světě islám-
ský Boží zákon (šarí´a). To se odrazilo  
i v jedné z významných povinností mus-
lima, v pojetí aktivního „úsilí na stezce 
Boží“ (džihád) včetně „džihádu mečem“. 
Od principů islámského univerzalismu 
byla odvozena též klasická koncepce 
mezinárodních vztahů spojená s před-
stavou bipolárního geopolitického po-
jetí světa, který je rozdělen na „území 
islámu“, zahrnující oblasti, kde vládne 
islámský Boží zákon, a na „území války“, 
tj. zbytek světa. Mezi oběma územími 
vládne válečný stav, až do konečného  
a nevyhnutelného nastolení islámu na 
celém světě. 

Po ukončení formální autority chalí-
fy v roce 1924 převzal štafetu politického 
islámu islámský fundamentalismus, do 
jehož čela se postavili namísto teologic-
ky vzdělaných duchovních laičtí teoretici 
(„vousatí inženýři“) s vlastní svévolnou 
islamistickou interpretací sunnitského 
islámu. Hlavním představitelem těch-
to islámských fundamentalistů se stalo 
egyptské Muslimské bratrstvo, založené 
v roce 1929.2 V souladu s panislámskou 
politickou teorií pak byly založeny orga-
nizace Muslimského bratrstva v dalších 
arabských státech.3 Na bázi Muslimské-
ho bratrstva vznikla v roce 1987 rovněž 
palestinská organizace Hamás.4 Podob-
ný charakter mělo tuniské Hnutí islám-
ského směru a založené roku 1981 trans-
formované roku 1989 do Stranu obrody 
(Nahda). Nejvýznamnějším ideologem 

egyptského Muslimského bratrstva byl 
Sajjid Qutb (popraven 1966), jehož spis 
Milníky na cestě se stal inspirací pro ra-
dikální islámské fundamentalisty.5 Po 
vzniku extremistických islamistických 
organizací začalo být původní Muslim-
ské bratrstvo postupně považováno za 
relativně umírněnou politickou skupinu 
a bylo ze strany vládnoucích elit částečně 
tolerováno a integrováno do politického 
sytému.6

Od islámského fundamentalismu se 
v Egyptě po popravě Sajjida Qutba od-
štěpil menšinový radikální extrémistický 
proud, jenž se záhy začal uchylovat k te-
rorismu. Tento proud je dnes nazýván 
islamismus, mnozí autoři dále rozlišují 
pojmy salafismus či salafíja, džíhádismus 
či salafistický džihádismus.7 Podobnou 
teorii jako egyptští islamističtí extrémis-
té zastávali radikální wahhábovci v  Sa-
údské Arábii, reprezentovaní hnutím 
Ichwán, které se vzbouřilo proti saúd-
skému králi, bylo však v roce 1930 vo-
jensky potlačeno.8 Jejich aktivity se však 
podařilo přenést koncem 70. let do boje 
proti marxistickým režimům v jižním 
Jemenu a zejména v Afghánistánu.9 Zde 
se egyptští, alžírští, palestinští a další is-
lamisté dostali do užšího kontaktu s ra-
dikálními wahhábisty. Vznikla tak „vý-
bušná směs“, jež se stala základem glo-
bálního islamistického terorismu spojo-
vaného s organizací al-Qá’ida. Navrátivší 
se afghánští veteráni v čele s Usámou bin 
Ládinem (1957–2011) se v první fázi se 
rozhodli vést džihád proti jinověrcům 
na „území islámu“ a proti režimům s 
nimi kolaborujícím. Spektakulárním 
příkladem byl masakr turistů v egypt-
ském Luxoru v listopadu 1997. K nejkr-
vavějším střetům patřila občanská válka 
v Alžírsku v letech 1992–1998.10 V další 
fázi islamisté přenesli džihád proti jino-
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věrcům (křesťanům, židům) a nevěřícím 
(ateistickým marxistům, hinduistům) 
na jejich vlastní území, přičemž uplatnili 
teroristické metody boje. Poté se množi-
ly útoky proti americkým cílům v islám-
ském světě. Následně se islamisté zamě-
řili na teroristické útoky mimo islámský 
svět, jejichž vrcholem byl teroristický 
útok z 11. září 2001 proti cílům ve Spo-
jených státech. Nejradikálnější variantu 
islamistického hnutí byl Islámský stát, 
jenž v  červnu 2014 v  iráckém Mosulu 
vyhlásil obnovení chalífátu.11

Soudobí islámští fundamentalisté  
a zejména islamisté (al-Qá´ida, Islámský 
stát) svérázně dezinterpretovali džihád 
ve smyslu obnoveného islámského uni-
verzalismu. Prohlásili džihád za „šestý 
pilíř“ základních povinností muslima 
a útočný i obranný džihád za „indivi-
duální“ povinnost muslimů, což mělo 
ospravedlnit individuální teroristické 
sebevražedné útoky. Kromě toho isla-
misté prohlásili každé území, které bylo 
i ve vzdálené minulosti pod vládou mus-
limů, za legitimní cíl „obranného“ džihá-
du. Teorie o údajném globálním „křižác-
ko-židovském tažení“ proti islámskému 
světu pak měla ospravedlnit ofenzivní 
celosvětový džihád. Při hodnocení isla-
mistického univerzalismu je třeba mít na 
paměti, že se jedná o výrazně menšinový 
extremistický proud mezi muslimy. Isla-
mistické organizace nelze považovat za 
reprezentanty islámského náboženství  
a jejich aktivity i interpretace islámu jsou 
nezřídka v přímém rozporu s islámským 
náboženským právem (šarí´a). Nicméně 
aktivity těchto skupin, které se uchylují 
k  teroristickým metodám boje, nega-
tivně ovlivňují představy světové i naší 
veřejnosti o působení islámu v  politice  
a v mezinárodních vztazích. Démoni-
zace islámu pouze na základě teroristic-
kých činů laických islamistických extré-
mistů podává zkreslující obraz o skuteč-
nosti islámského světa.

Teroristické útoky z 11. září 2001 
zásadně změnily postoj Spojených stá-
tů vůči islamistům. Americký prezident 
George W. Bush mladší (*1946) 20. září 
2001 vyhlásil „Válku proti terorismu“ 
(War on Terror) s  tezí, že Spojené státy 
mají právo postavit se proti zemím, které 
teroristům pomáhají nebo je přechováva-
jí. Téhož dne byl publikován bezpečnost-
ně-politický dokument Národní bezpeč-
nostní strategie Spojených států (National 
Security Strategy of the United States). Po-
stupně se formovala „Bushova doktrína“ 

hlásající udržení stávající vojenské převa-
hy Spojených států nad zbytkem světa ne-
omezeně dlouhou dobu. S tím byla svázá-
na doktrína „preventivní války“, přestože 
bez souhlasu OSN je podle moderního 
pojetí mezinárodního práva nelegální. 
K  tomu se váže i pojem „humanitární 
bombardování“, případně „humanitární 
válka“, kde je používána jako označení 
pro vojenské operace, jejichž oficiálně 
uváděným cílem je ochrana lidských 
práv. Koncepce celosvětového „šíření 
demokracie a svobody“ vedla k politice 
„změny režimu“ (regime change policy).

Prvním uplatněním Bushovy doktrí-
ny v praxi byl vojenský úder proti Tálibá-
nu, zahájený 7. října 2001. Tento postup 
usnadňovala protiteroristická rezoluce 
Rady bezpečnosti č. 1373 z 28. září 2001. 
Invaze do Afghánistánu vešla do dějin 
pod názvem Operace Trvalá svoboda 
(Operation Enduring Freedom). Saddám 
Husajn americký útok odsoudil, avšak de-
mentoval spekulace, že by podporoval is-
lamistické hnutí Tálibán. Nečekaně rych-
lá porážka Tálibánu „neokonzervativce“ 
povzbudila k prosazování útoku na Irák. 
Válka v  Afghánistánu však pokračovala, 
roku 2003 se do ní zapojila Severoatlan-
tická aliance. Po ukončení Operace Trvalá 
svoboda na ni od 1.ledna 2015 navázala 
Operace Rozhodná podpora (Operation 
Resolute Support), která trvá dodnes.

irák – zónA nestAbility
V  červenci 1979 se Saddám Husajn 
(1937–2006) stal prezidentem repub-
liky, vrchním velitelem armády s hod-
ností polního maršála, předsedou Rady 
revolučního velení, předsedou vlády, 
tajemníkem regionálního vedení strany 
Baas a zástupcem generálního tajemníka 
národního vedení strany Baas. Převzal 
tak veškerou moc v zemi a stal se novým 
iráckým diktátorem. Jeho režim byl to-
talitní, sekulární a arabskou nacionalis-
tický, namířený proti ší´itskému ducho-
venstvu podporovanému Íránem, kde se 
po islámské revoluci etabloval ší´itský 
teokratický režim pod vedením velké-
ho ájatolláha Chomejního (1902–1989),  
i proti kurdskému separatismu. 

V irácké zahraniční politice se po ná-
stupu Saddáma Husajna k moci projevila 
značná agresivita. K vnitřnímu upevně-
ní Saddámova režimu mělo být výrazně 
využito populismu mobilizovaného za 
irácko-íránské války 1980–1988. Spoje-
né státy, pro něž byl Chomejní úhlavním 
nepřítelem, od poloviny osmdesátých 

let výrazně zvýšily svou podporu Iráku 
včetně poskytování satelitních informa-
cí. Rovněž americké námořnictvo roz-
místěné v Zálivu fakticky podporovalo 
Irák proti Íránu. Dne 3. července 1988 
americký křižník Vincennes raketou se-
střelil íránské civilní letadlo Iran Air Fli-
ght 655, v němž zahynulo 290 osob. To 
přimělo Írán k  urychlenému uzavření 
příměří.

Irák záhy zabředl do krize v  Zálivu 
1990. Vlastní mezinárodní krize vznikla 
2. srpna 1990 okupací Kuvajtu irácký-
mi vojsky. Irácká okupace Kuvajtu byla 
flagrantním porušením mezinárodního 
práva. Rada bezpečnosti OSN 2. srp-
na 1990 přijala rezoluci č. 660, jež byla 
dále podpořena rezolucemi č. 664, 665, 
666, 667, 669, 670, 674 a 677. Americ-
ký prezident Bush 7. srpna oznámil, že 
Spojené státy vyšlou své jednotky do 
Saúdské Arábie k  „zcela obranné misi“, 
čímž byla zahájena operace Pouštní štít 
(Desert Shield). Po anexi Kuvajtu z  28. 
srpna přehodnotil tuto představu a začal 
prosazovat koncepci aktivního odporu 
proti agresi, což znamenalo osvobození 
Kuvajtu vojenskou silou. Zlom nastal 29. 
listopadu 1990, kdy Rada bezpečnosti 
OSN přijala rezoluci č. 678 o bezpodmí-
nečném stažení z Kuvajtu do 15. ledna 
1991 a dala mandát k použití veškerých 
prostředků k prosazení rezoluce č. 660. 
Prezidentu Bushovi se podařilo demon-
strovat postavení Spojených států jako 
jediné skutečné supervelmoci, čímž za-
hájil éru unilateralismu a globalizace. 
Válka v Zálivu, jež proběhla od 17. ledna 
do 28. února 1991 ve dvou fázích, získala 
označení Operace Pouštní bouře (Opera-
tion Desert Storm). První fázi války v Zá-
livu představovaly letecké operace, dru-
há fáze spočívala v pozemní ofenzívě, 
jejímž cílem bylo pouze a jen osvobodit 
Kuvajt v souladu s mandátem Rady bez-
pečnosti OSN. Válka skončila drtivou 
porážkou irácké armády.12

Americký prezident vyzval irácký 
lid ke svržení Saddámova režimu. Vzá-
pětí vypuklo ší´tské povstání na jihu  
a kurdské povstání na severu země. Pod-
le rezoluce č. 687 z 3. dubna 1993 mezi-
národní sankce uvalené na Irák zůstáva-
ly v platnosti, dokud nedojde k úplnému 
zničení nekonvenčních zbraní. V souvis-
losti s  povstáním iráckých Kurdů Rada 
bezpečnosti OSN přijala 5. dubna 1991 
rezoluci č. 688, kterou Spojené státy, Vel-
ká Británie a Francie interpretovaly tak, 
že vytvořily „bezletovou zónu“ (no-fly 
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zone). Byla zahájena Operation Provide 
Comfort, jež dodávala Kurdům humani-
tární a vojenskou pomoc. Tato operace 
skončila 31. prosince 1996. Následovala 
Operation Northern Watch, jež byla ofi-
ciálně ukončena 1. května 2003. V sou-
vislosti s represemi bagdádského režimu 
vůči ší´itskému obyvatelstvu jmenované 
velmoci zahájily 27. srpna 1992 Opera-
tion Southern Watch. Byla tak vytvořena 
„bezletová zóna“ jižně od 32. rovno-
běžky a rozšířena severním směrem až  
k  33. rovnoběžce. Operace skončila  
19. března 2003.

Hlavním strategickým cílem Spoje-
ných států bylo svržení Saddáma Husaj-
na. Sankce proti Iráku svou komplexnos-
tí a neobvyklou tvrdostí neměly obdobu 
v poválečné historii Rady bezpečnosti 
OSN. Představovaly dosud bezprece-
dentní a nejdůslednější uplatnění mezi-
národní jurisdikce na vnitřní záležitosti 
svrchovaného státu. Ekonomická izolace 
měla urychlit svržení režimu. Sankce 
byly ospravedlňovány eticky, protože 
sloužily vyššímu politickému a mravní-
mu účelu. Ve Spojených státech obecně 
převládala představa, že nedostatek po-
travin bude mít silný dopad na morálku 
obyvatelstva a stane se katalyzátorem pro 
potřebné politické změny. Sankce nemě-
ly být zrušeny, dokud nedojde k politic-
ké změně v Bagdádu. Prezident Clinton  
31. října 1998 podepsal Zákon o osvo-
bození Iráku (Iraq Liberation Act, ILA), 
podle kterého měly vybrané opoziční 
skupiny obdržet finanční pomoc za úče-
lem svržení Saddámova režimu. Výsled-
kem nátlakové politiky se stala operace 
Pouštní Liška (Desert Fox), během níž ve 
dnech 16. až 19. prosince 1998 americké 
a britské letectvo bombardovalo vybrané 
vojenské a strategické cíle v Iráku.

Poté, co se prezidentského úřadu ujal 
George W. Bush mladší, se přístup k dik-
tatuře Saddáma Husajna výrazně změnil. 
Zvítězil důslednější, tvrdší proud ame-
rické zahraniční politiky. K radikalizaci 
amerického postoje výrazně přispěly 
teroristické útoky z 11. září 2001. Ame-
rický prezident George W. Bush ozna-
čil Irák za nejpravděpodobnější zdroj 
chemických, biologických a jaderních 
zbraní pro teroristy. Jak se později uká-
zalo, Irák nevlastnil zbraně hromadné-
ho ničení ani neměl žádný program na 
obnovení jejich výroby. Podle americ-
kých „neokonzervativců“ změna režimu 
v Iráku může nastat pouze zásahem zv-
nějšku, jež bude financována z bohatých 

iráckých ropných zdrojů. Spojené státy  
a Velká Británie usilovaly, aby byla přija-
ta další rezoluce Rady bezpečnosti, která 
by posvětila užití síly proti Iráku. Ame-
ricko-britské diplomatické úsilí se neda-
řilo, neboť proti vojenskému zásahu se 
kromě Ruska a Číny stavěla Francie i Ně-
mecko. Za této situace se Spojené státy  
a Velká Británie rozhodly k jednostran-
né akci i bez mandátu Rady bezpečnosti 
OSN. Dne 17. března 2003 dal americký 
prezident George W. Bush Saddámovi 
Husajnovi ultimátum, aby se svými syny 
opustil Irák do 48 hodin. 

Americko-britská invaze do Iráku, 
nazvaná Operace Irácká svoboda (Ope-
ration Iraqi Freedom), začala 20. března 
2003.13 Bylo zahájeno krátké intenzivní 
bombardování politických a vojenských 
cílů, přičemž jedním z  cílů bylo zabít 
iráckého vůdce. Hlavní směr amerického 
útoku vedl přes poušť západně od Eufra-
tu s  příchodem do Bagdádu ze západu. 
Závěrečná bitva o Bagdád byla skončila 
12. dubna 2003. Okamžitě po nastolení 
americké okupace Bagdádu, začalo ne-
vídané rabování, loupení a ničení. Při 
rabování armádních skladů zmizely de-
sítky tun zbraní a munice. Nejznámějším 
případem ničení kulturní památky bylo 
loupení v Iráckém muzeu. Po skončení 
bojových operací se rozpoutal hon na 
prominentní představitele Saddámo-
va režimu. Americká armáda vydala  
55 „identifikačních“ hracích karet, kte-
ré měly napomoci zábavnému chytání. 
Saddám byl 13. prosince 2003 zajat ame-
rickými vojáky a 30. prosince 2006 byl 
oběšen. Popravu provázelo ponižování 
odsouzeného a na jeho mrtvole se našly 
podlitiny v obličeji a rána na krku.

Spojené státy se po úspěšné inva-
zi rozhodly nastolit přímou okupační 
správu, která měla v relativně krátkém 
čase prosadit v Iráku liberální demo-
kracii a tržní ekonomiku. Vycházelo se 
přitom ze zkušeností z okupace pora-
ženého Německa a Japonska po druhé 
světové válce. Do čela správy byl po-
staven Paul Brenner (*1941), diplomat 
bez jakýchkoli předchozích zkušeností 
s  oblastí Blízkého východu. S  odvolá-
ním na zákony války ve svých rukou 
veškerou výkonnou, zákonodárnou  
i soudní moc a vládl prostřednictvím 
dekretů. Dva první dekrety byly klíčové  
a měly  nedozírné následky. Dekretem  
č. 1 z  16. května 2003 rozpustil stranu 
Baas a zahájil proces „debaasizace“. De-
kretem č. 2 z 23. května 2003 byly roz-

puštěny vojenské, bezpečnostní a zpra-
vodajské orgány, Bez práce se ocitlo na 
300  000 mladých ozbrojených mužů, 
desítky tisíc bývalých důstojníků přišly o 
penzi a přibližně 30 000 zkušených ad-
ministrátorů muselo opustit státní úřa-
dy. Brenner věřil, že rekonstrukci Iráku 
nejlépe zajistí američtí soukromí podni-
katelé. Proto byla zrušena cla, zavedena 
plná návratnost investic a zisků a ban-
kovní sektor byl otevřen cizincům. Ame-
ričtí investoři byli upřednostňováni nejen 
před jinými zahraničními subjekty, ale 
i před iráckými občany. Rezoluce Rady 
bezpečnosti č. 1483 z  22. května 2003 
ukončila obchodní sankce vůči Iráku. 

Bezpečnostní situace v Iráku se den 
ode dne prudce zhoršovala. Proto mu-
sela být vytvořena „Zelená zóna“, která 
byla jakousi pevností v centru Bagdádu. 
V  této oblasti žili a působili prominen-
ti nového iráckého režimu a nezřídka 
ji vůbec neopouštěli. Irák se stal zemí 
zcela rozvrácenou americkou invazí. 
Došlo k nebývalému vzrůstu kriminality 
v důsledku otevření věznic. Všeobecná 
nezákonnost a nehlídané hranice ved-
ly ke krádežím, pašování ropy a drog, 
množily se únosy a znásilňování. Zvlášt-
ní kategorií zločinů byly vraždy lékařů, 
učitelů, univerzitních profesorů a vědců, 
na nichž se podíleli jak extrémní isla-
misté, tak bývalí baasisté. Důsledkem to-
hoto stavu byl útěk kvalifikovaných lidí 
ze země. Američtí vojáci svým arogant-
ním vystupováním a nerespektováním 
Ženevských úmluv vzbuzovali odpor 
místního obyvatelstva. Notoricky zná-
mé se stalo špatné zacházení s válečný-
mi zajatci a vězni. Na veřejnost pronikly 
některé flagrantní případy porušování 
lidských práv. Irácký generál „zemřel“ 
při výslechu a pitva prokázala smrt udu-
šením a osm zlomených žeber. Americ-
kou pověst v očích světové veřejnosti 
silně poškodil skandál ve věznici Abú 
Ghurajb, kdy se objevily záběry týraných  
a sexuálně ponižovaných iráckých věz-
ňů. Otazníky vyvolávala rovněž přítom-
nost soukromých bezpečnostních služeb 
a soukromých vojenských služeb, které 
se podílely na mučení zadržených. Vy-
skytovaly se četné případy násilí vůči 
civilistům. 

Za této situace se rodily počátky irác-
kého povstání. Američané předpokláda-
li odpor bývalých baasistických bezpeč-
nostních struktur. Tyto předpoklady se 
však nesplnily. Časté oběti z řad civilistů 
vyvolávaly všeobecnou nenávist vůči 
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Američanům a koaličním jednotkám. 
Centrem povstání se stal „sunnitský 
trojúhelník“, kde se nacházela kmenová 
území sunnitských Arabů. Symbolem 
sunnitského povstání se stalo město al-
Fallúdža. Ve městě bylo 31. března 2004 
napadeno vozidlo soukromé americké 
bezpečnostní služby Blackwater se čtyř-
mi ozbrojenými příslušníky. Lidé mrtvá 
těla posádky zapálili, zohavené mrtvoly 
pak vláčeli po městě a pověsili na most 
přes Eufrat. Americká námořní pěchota 
poté provedla odvetnou operaci Roz-
hodná odpověď (Vigilant Resolve). Po 
obležení města následovaly tuhé boje 
s městskými guerillami v ulicích, které si 
vyžádaly stovky mrtvých. 

Po invazi se zformovalo několik irác-
kých nacionalisticko-islámských ozbro-
jených skupin. Patřila mezi ně Islámská 
armáda v  Iráku, Armáda bojovníků 
džihádu, Brigády revoluce 1920, Irácký 
Hamás a další menší skupiny. Záhy po 
americké invazi se profilovala islamis-
tická skupina Tawhíd wa džihád (Mono-
teismus a svatá válka). V jejím čele stál 
Abú Mus´ab az-Zarqáwí (1966–2006), 
jenž měl za sebou bohatou teroristic-
kou minulost v Jordánsku, Afghánistánu  
i Pákistánu. Jeho organizace, v jejíž řa-
dách bojovali i zahraniční bojovníci, 
vešla ve známost jako „irácká al-Qá´i-
da“. V  říjnu 2006 se transformovala do 
organizace Islámský stát Irák. Emírem se 
stal Abú Bakr al-Baghdádí (1971–2019). 
V  lednu 2014 vyhlásil Islámský stát 
v Iráku a Levantě (ISIL) a v červnu 2014 
se prohlásil chalífou Islámského státu.14

„ArAbské jAro“ 2011 v severní Africe: 
tunisko
Vlna „arabských revolucí“ vzbuzovala 
plané naději mnohých politiků, inte-
lektuálů a žurnalistů, že se blíží obdo-
bí demokratické stability a prosperity 
v  arabských zemích. Arabisté naproti 
tomu viděli perspektivy dalšího vývoje 
arabského světa jako nejisté a chmurné. 
Upozorňovali na nebezpečí potenciál-
ního nástupu sunnitských islámských 
fundamentalistů a islamistů k moci bez 
záruk, že by tyto síly byly ochotny vzdát 
se moci v případě, že by byly poraženy 
v  dalším volebním klání.15 Ještě větším 
otazníkem byly ekonomické důsledky 
„arabských revolucí“, neboť v  případě 
očekávaného poklesu hrubého domácí-
ho produktu a odlivu turistů by mohly 
nové režimy obtížně plnit naděje těch, 
kdo nadšeně vyšli na náměstí a do ulic 

na jaře 2011. Vyvstalo tak dilema mezi 
„demokracií“ a stabilitou. Demokrati-
zace ve svých důsledcích za zahraniční 
podpory opozičních sil vedla nejen ke 
svržení protiamerických autoritativních 
režimů, ale i k aktivizaci islamistů v po-
době odnoží al-Qá´idy a Islámského stá-
tu a ke krvavým občanským válkám, kte-
ré destabilizovaly Blízký východ jako ce-
lek a vyvolaly nebývalou migrační vlnu 
do západní Evropy. Příkladem prosazení 
principu stability byl naopak Egypt, kde 
zásah velení egyptské armády, garantují-
cí sekulární stát, svrhl vládu islámských 
fundamentalistů a vedl k opětnému na-
stolení stability formou transformované 
„řízené demokracie“. 

Arabské revoluce, které zachváti-
ly značnou část arabského světa „jako 
tsunami“, začaly na přelomu let 2010 až 
2011 v Severní Africe. Impulsem k tunis-
ké „jasmínové revoluci“ se stal incident, 
při němž se dne 17. prosince 2010 upálil 
Muhammad al-Bú ´Azízí (1984–2011) ve 
městě Sídí Bú Zíd (Sidi Bouzid) v centrál-
ním Tunisku. 

V  čele Tuniska stál prezident Zajn 
al-´Ábidín Bin ´Alí (1936–2019). Po 
„historické změně“, tj. po jeho nástu-
pu k moci v listopadu 1987, se Tunisko 
hospodářsky liberalizovalo a částečně 
demokratizovalo. Bin ´Alího „Nové Tu-
nisko“ bylo příkladem úspěšné adaptace 
a transformace dřívějšího autoritativní-
ho režimu prezidenta Habíba Burgiby 
(1936–2019). Transformace elity sehrála 
klíčovou roli v úspěchu Bin ´Alího stra-
tegie. Elita byla selektivně omlazena, po-
tenciální rivalové byli nahrazeni kvalifi-
kovanějšími a zejména spolehlivějšími 
lidmi. Přitom byly zachovány základní 
mocenské nástroje, zejména vládnoucí 
politická strana a všemocný centralizo-
vaný stát. K úzkému „vnitřnímu kruhu“ 
se řadila rodina prezidenta a jeho man-
želky, která žila v soukromém paláci 
prezidenta postaveném v arabsko-an-
daluském stylu v Gammarthu. Sestávala 
z pěti klanů: rodina Bin ´Alího, rodina 
prezidentovy duhé manželky a rodiny 
manželů prezidentových tří dcer.16 

V  rámci liberalizace se však probu-
dila i islámská opozice. V květnu 1981 
bylo oficiálně založeno Hnutí islám-
ského směru (MTI), v jehož čele stanul 
bývalý středoškolský profesor „emír“ 
Rášid Ghannúší (*1941). V roce 1988 
byl propuštěn z vězení, poté v roce 1989 
Hnutí přeměnil na stranu Nahda (Strana 
obrody) a stal se jejím předsedou. Záhy 

odešel se súdánským pasem do exi-
lu v Paříži a v Londýně. Po nepokojích  
v roce 1992 byl v nepřítomnosti odsou-
zen na doživotí. Nahda byla jediná sku-
tečná masová opoziční politická strana.  
V době vrcholu své slávy v letech  
1987–90 měla kolem 10  000 aktivních 
militantů a statisíce sympatizantů. Pro-
jevovaly se v ní dvě tendence, islámsky 
fundamentalistická a islamistická. 

V důsledku vlny protestů, v  jejichž 
čele stála strana Nahda, byl prezident 
Zajn al-´Ábidín Bin ´Alí (1936–2019) 
dne 14. ledna 2011 donucen rezignovat 
a odejít do exilu v Saúdské Arábii. Po-
litický systém, založený na prezidentově 
autokratické vládě a „kleptokracii“ pěti 
příbuzensky spřízněných privilegova-
ných rodin, se zhroutil. Tunisko nastou-
pilo nelehkou, avšak potenciálně úspěš-
nou cestu k demokratickému politické-
mu systému. V prvních svobodných vol-
bách v říjnu 2011 zvítězila strana Nahda 
se 37,04 % hlasů a její generální tajemník 
Hammádí al-Džibálí (*1949) se stal pre-
miérem. 

„ArAbské jAro“ 2011 v severní Africe: 
egyPt
Zásadní význam pro další rozvoj „arab-
ského jara“ v celém arabském světě měla 
lidová „revoluce 25. ledna“ v  Egyptě 
(thawrat 25 janájir), namířená po vzoru 
Tuniska proti autoritativnímu režimu 
83letého prezidenta Husního Mubára-
ka (1928–2020).17 První fáze egyptské 
revoluce byla zahájena dne 25. ledna 
2011, kdy začala vlna masových protes-
tů na centrálním káhirském kruhovém 
náměstí Majdán at-Tahrír, kde probíhaly 
mediálně sledované dramatické událos-
ti. Nositelem protestů byli především 
mladí lidé z  různých sociálních vrstev, 
kteří se mobilizovali prostřednictvím 
sociálních sítí. Velké naděje sekulární 
opozice i západoevropských politiků  
a žurnalistů vzbuzoval právník a di-
plomat Dr. Muhammad al-Baráda´í 
(*1942), jenž byl generální ředitelem 
Mezinárodní organizace pro atomovou 
energii a nositelem Nobelovy ceny míru. 
Dne 28. ledna se po páteční modlitbě 
do ulic vyhrnuly statisíce demonstrantů  
a k protestnímu hnutí se připojilo Mus-
limské bratrstvo, jež reprezentoval Muh-
ammad Mursí (1951–2019). Dne 2. úno-
ra na demonstranty zaútočili provokaté-
ři i beduíni na koních a velbloudech. Dr. 
al-Baráda´í požádal armádu o interven-
ci. Dne 10. února do hry vstoupila Nej-
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vyšší rada ozbrojených sil, která „podpo-
řila legitimní požadavky lidu.“ Prezident 
Mubárak s  rodinou uprchl z  Káhiry  
a uchýlil se do rezidence v Šarm aš-Šaj-
ch. Dne 11. února 2011 viceprezident 
oznámil, že prezident Husní Mubárak se 
rozhodl odstoupit z prezidentské funkce 
a pověřil Nejvyšší radu ozbrojených sil, 
aby řídila zemi. Začala druhá fáze egypt-
ské revoluce.

Veškerou moc v Egyptě převzala Nej-
vyšší rada ozbrojených sil, v jejímž čele 
stál polní maršál Muhammad Tantáwí 
(*1935). Oznámila, že bude vládnout po 
dobu šesti měsíců, rozpustila parlament, 
pozastavila ústavu a ohlásila přípravu 
svobodných parlamentních a prezident-
ských voleb. Výjimečný stav však nadá-
le zůstával v  platnosti a byl zrušen až  
31. května 2012. Bylo propuštěno  
240 politických vězňů, z  velké části is-
lámských fundamentalistů a islamistů, 
zadržen vážně nemocný exprezident 
Mubárak, pro něhož prokurátor žádal 
trest smrti oběšením a 2. června 2012 byl 
Mubárak odsouzen na doživotí za spo-
luúčast na zabití protestujících. 

V  následném období v  souvislosti 
s  přípravou parlamentních voleb vy-
stoupila do popředí problematika poli-
tických stran. Kromě 23 stávajících poli-
tických stran vzniklo 34 nových politic-
kých subjektů. Národně demokratická 
strana byla jedinou dosavadní politickou 
stranou, která byla 16. dubna 2011 roz-
puštěna. Politicky nejsilněji se profilo-
vali islámští fundamentalisté a islamisté, 
zatímco sekulární občanská politická 
scéna zůstávala relativně pasivní. Islám-
ští fundamentalisté byli reprezentováni 
etablovaným a organizovaným Mus-
limským bratrstvem. Nejvýznamnější 
politickou reprezentaci fundamentalistů 
se stala Strana svobody a spravedlnosti, 
založená 30. dubna 2011, která se odvo-
lávala na ideologii a praxi turecké Strany 
spravedlnosti a rozvoje (AKP) preziden-
ta Erdoğana, který byl Mursího vzorem. 
Koalice, kterou vedla, získala ve volbách 
37,5 % hlasů. Do čela islamistického po-
litického proudu se dostala Strana světla. 
Jí vedená koalice získala 27.8 % hlasů. 
Národně liberální asociálně liberální 
strany se ocitly v menšině. 

Pozornost egyptské veřejnosti se 
soustředila především na osobu budou-
cího prezidenta. Armáda prohlásila, že 
nebude nominovat svého prezident-
ského kandidáta. Prezidentskou kandi-
daturu ohlásil generální tajemník Ligy 

arabských států ´Amr Músá, zatímco Dr. 
al-Baráda´í 2012 odmítl kandidovat na 
prezidentský úřad na protest proti nede-
mokratické vládě Nejvyšší rady ozbro-
jených sil. Kandidátem Strany svobody  
a spravedlnosti se stal její předseda 
Muhammad Mursí. Druhé kolo pre-
zidentských voleb proběhlo v červnu 
2012. Vítězem se stal islámský funda-
mentalista Muhammad Mursí s 51,73 % 
hlasů. Jeho soupeř bývalý předseda vlá-
dy a velitel letectva maršál Ahmad Šafíq 
získal 48,27 %. 

První politický krok prezidenta 
Muhammada Mursího po nástupu do 
funkce byl namířen proti armádním 
špičkám. Dne 30. června 2012 byla roz-
puštěna Nejvyšší rada ozbrojených sil. 
Toto opatření významně posilovalo zá-
konodárné i výkonné pravomoci prezi-
denta. Dne 12. srpna 2012 Mursí zbavil 
maršála Muhammada Tantáwího funkce 
ministra obrany a vrchního velitele ar-
mády. Zároveň byl zbaven funkce ná-
čelník generálního štábu generál Sámí 
Háfiz ´Anán (*1948). Do funkce mini-
stra obrany a vrchního velitele armády 
byl jmenován generál ´Abd al-Fattáh 
as-Sísí (*1954), dosavadní náčelník vo-
jenského zpravodajství. Prezident Mursí 
si ho vybral údajně pro jeho zbožnost  
a také s ohledem na jeho manželku, kte-
rá na veřejnosti chodila s tváří zahalenou 
niqábem. 

Dne 22. listopadu 2012 prezident 
Mursí vydal ústavní deklaraci (i´lán 
dustúrí), podle níž jeho dekrety ne-
mohou být žádným orgánem zrušeny 
a Ústavodárné shromáždění ani Senát 
nemohou být rozpuštěny. Kromě toho 
sesadil z  funkce nejvyššího prokuráto-
ra. Nejvyšší ústavní soud označil ústav-
ní deklaraci za bezprecedentní útok na 
nezávislost justice. Ozvali se také čelní 
sekulární politici. Proti prezidentovi 
vystoupil Dr. al-Baráda´í, jenž prohlá-
sil, že Mursí uzurpoval veškeré moci  
a jmenoval sám sebe novým egyptským 
faraonem. Po celé toto období pokračo-
valy masové protesty a demonstrace. Na 
jaře 2013 se zaktivizovalo Hnutí mládeže  
6. dubna, které v lednu a únoru 2011 or-
ganizovalo demonstrace proti Mubára-
kovi. Jeden ze zakladatelů Hnutí Ahmad 
Máhir (*1980) byl 10. května krátce 
zatčen, což se stalo signálem k rozpou-
tání mohutné petiční kampaně. Prezi-
dent Mursí přilil olej do ohně, když byl  
17. června 2013 guvernérem Luxoru 
jmenován islamista ́ Ádil al-Chajját, jenž 

se podílel na přípravě masakru turistů 
v listopadu 1997. Krize vyvrcholila v ne-
děli 30. června 2013 a uzavřela období 
sedmiměsíčních protestních demonstra-
cí. Šlo o největší protest v  egyptských 
dějinách, jehož se v celé zemi zúčastni-
ly milióny lidí. Dne 1. července ministr 
obrany a vrchní velitel armády generál 
´Abd al-Fattáh as-Sísí v televizi a rozhla-
se v 16.00 vydal komuniké, v němž dala 
vládě i opozici 48hodinové ultimátum, 
aby  vyřešila politickou krizi a vyslyšela 
přání lidu. V opačném případě armáda 
zasáhne, aby obnovila pořádek. Mohut-
né miliónové demonstrace pokračovaly  
i 2. července, kdy tisíce protestujících 
obklíčily prezidentský palác. Aktivi-
zovali se však také Mursího přívrženci  
a shromáždili se před Káhirskou uni-
verzitou. Stovky až tisíce islamistů před 
mešitou Rábi´a al-´Adawíja rovněž vyja-
dřovaly Mursímu podporu. Dne 3. čer-
vence večer generál ´Abd al-Fattáh as-
Sísí v  televizním projevu přečetl komu-
niké, které konstatovalo, že Muhammad 
Mursí přestal být prezidentem republiky 
a na jeho místo jako dočasný prezident 
nastoupil předseda Nejvyššího ústav-
ního soudu. Davy na náměstí at-Tahrír 
přivítaly oznámení o sesazení Mursího 
s mohutným jásotem.

Sesazený prezident Muahmad Mursí 
byl zatčen již 3. července a bylo zatčeno 
20 nejvyšších představitelů islámského 
fundamentalismu a islamismu. Mursí-
ho přívrženci pokračovali v  protestech 
odsuzujících „vojenský převrat“. Nej-
větší incident se odehrál 14. srpna 2013  
a vešel ve známost jako „masakr u meši-
ty Rábi´a“. Následovala represivní opat-
ření vůči islámským fundamentalistům 
a islamistům. Muslimské bratrstvo bylo 
23. září 2013 postaveno mimo zákon. 
Soud 24. března 2014 odsoudil 529 čle-
nů Muslimského bratrstva k trestu smrti  
a 26. března oznámil, že dalších 919 čle-
nů organizace bude čelit obvinění z tero-
rismu. Na dalším osmiminutovém soud-
ním procesu z 28. dubna 2014 byl vůdce 
Muslimského bratrstva společně s další-
mi 682 aktivisty odsouzen k trestu smrti.

Nový režim „řízené demokracie“, na-
stolený špičkami egyptské armády, po-
stupně plnil „cestovní mapu“ ústavních 
změn. Bylo rozhodnuto, že ještě před 
parlamentními volbami se budou ko-
nat volby prezidentské. Záhy se do po-
předí pozornosti dostal ministr obrany  
a vrchní velitel armády generál ´Abd al-
Fattáh as-Sísí, když obdržel doporučení 
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armády, aby se ucházel o prezidentský 
úřad a byl povýšen do hodnosti polní-
ho maršála. Prezidentské volby proběhly 
26. a 28. května 2014 za účasti pouhých 
dvou kandidátů. Maršál ´Abd al-Fattáh 
as-Sísí získal 96,91 % platných volebních 
hlasů. Čtyři roky po prezidentských vol-
bách se v souladu s ústavou konaly další 
řádné prezidentské volby, které proběh-
ly ve dnech 26. a 28. března 2018. Mar-
šál ´Abd al-Fattáh as-Sísí získal 97,08 % 
platných volebních hlasů. K posílení pre-
zidentských pravomoci sloužily ústavní 
změny, které by mohly dovolit prezidentu 
as-Sísímu setrvat v úřadu do roku 2030. 

„ArAbské jAro“ 2011 v severní Africe: 
libye
Součástí „arabského jara“ se stala i ob-
čanská válka v Libyi, jež vedla ke svržení 
diktátora Mu´ammara al-Qadhdháfího 
(1942–2011).18 Předehrou se ve dnech 
13. až 16. ledna 2011 staly protesty v ky-
renaiských městech al-Bajdá’, Darna  
a Benghází původně namířené proti by-
tové politice místních orgánů. Národní 
konference libyjské opozice poté vyhlá-
sila 17. únor 2011 za „Den libyjského 
hněvu“, kdy došlo k  demonstracím, na 
něž bezpečnostní síly reagovaly ostrou 
střelbou. V  následujících dnech protes-
tující v  Tripolisu vypálili budovy bez-
pečnostních složek, revolučních výbo-
rů, ministerstvo vnitra a Lidovou halu  
a budovy televize a rozhlasu byly vyple-
něny. „První bitva o Benghází“ skončila 
vítězstvím povstalců, když se policejní 
i vojenské síly 18. února z města stáhly. 
Západní sdělovací prostředky o událos-
tech jednostranně informovaly a líčily 
protesty jako zcela pokojné, zatímco 
libyjské represivní složky masakrovaly 
bezbranné demonstranty. Koncem dub-
na 2011 velvyslankyně Spojených států 
při OSN Susan Riceová (*1964) tvrdila, 
že libyjští vojáci dostávají viagru a jsou 
povzbuzováni, aby se v  povstaleckých 
oblastech dopouštěli znásilňování žen. 
Podrobné vyšetřování Amnesty Inter-
national z června 2011 dospělo k závěru, 
že mnohá obvinění proti vládnoucímu 
režimu byla falešná nebo nepodložená.

 Dne 27. února 2011 bylo v Benghá-
zí ohlášeno ustavení Prozatímní národ-
ní rady, jež se prohlásila za „jediného 
zákonného představitele libyjského lidu  
a libyjského státu“ a obnovila vlajku 
z doby monarchie jako symbol revoluce. 
Vyzvala ke zřízení bezletové zóny a le-
teckým útokům proti ozbrojeným silám 

džamáhíríje. Předsedou se 5. března stal 
soudce Mustafá ´Abd al-Džalíl (*1952), 
jenž před lety dvakrát potvrdil trest 
smrti pro vězněné bulharské zdravotní 
sestry a působil v letech 2007–2011 jako 
ministr spravedlnosti. Povstalci do kon-
ce února 2011 ovládali celou Kyrenai-
ku, ropné terminály Ras Lanuf a Marsa 
Brega, jakož i tripolská města Misuráta, 
az-Záwija, Sabrata a Zuwára a oblast 
v pohoří Džabal Nafúsa. Dne 6. března 
však vládní síly zahájily protiofenzivu  
a 19. března vstoupily do Benghází.

Zástupce stálého představitele Li-
bye v OSN Ibráhím ad-Dabbáší (*1950) 
prohlásil, že se v Libyi jedná o genocidu 
a požádal o svolání Rady bezpečnos-
ti OSN. Bývalý ministr zahraničí ´Abd 
ar-Rahmán Šalqam se distancoval od 
al-Qadhdháfího a srovnával ho s Adol-
fem Hitlerem. Pod tímto dojmem Rada 
bezpečnosti přijala 26. února 2011 na 
návrh Francie, Německa, Spojených stá-
tů a Velké Británie rezoluci č. 1970, jež 
uvalila na libyjský režim sankce, zbrojní 
embargo a vyzvala k vyšetřování ma-
sakrů ze strany Mezinárodního trest-
ního soudu v Haagu. Zavedla rovněž 
zablokování libyjských a osobních účtů 
al-Qadhdháfího, jež činily 30 miliard 
$ ve Spojených státech a 10 miliard $  
v Evropě. Podle některých autorů právě 
finanční stránka sehrála v době finanč-
ní krize postihující jižní Evropu včetně 
Itálie a Francie významnou roli při tvr-
dém postupu OSN vůči Libyi. Na straně 
libyjských povstalců se vehementně an-
gažoval vlivný francouzský filozof Ber-
nard-Henri Lévy (*1948), pocházející 
z alžírské židovské rodiny. Dne 5. března 
2011 jednal v  Benghází s  představiteli 
povstalců, jimž nabídl podporu Francie 
při prosazení bezletové zóny, bombar-
dování pozic al-Qadhdháfího a uznání 
prozatímní vlády, jež byla vzápětí vy-
tvořena. Pro svůj projekt obratem získal 
podporu francouzského prezidenta Ni-
colase Sarkozyho. 

Dne 17. března 2011 byla desíti hla-
sy při absenci pěti hlasů přijata rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN č. 1973 o bezle-
tové zóně, jež povolovala členským stá-
tům OSN použití všech nezbytných pro-
středků k ochraně civilního obyvatelstva 
s  výjimkou zahraniční okupace. Násle-
dujícího dne libyjský vůdce al-Qadhd-
háfí prohlásil, že se rezoluci podřizuje,  
a vyhlásil okamžité příměří. Dne  
19. března 2011 zástupci Francie, Velké 
Británie, Spojených států a dalších zemí 

v  Paříži odsouhlasili použití síly k  pro-
sazení rezoluce RB OSN. Téhož dne 
odpoledne francouzská a italská letadla 
zahájila zahraniční vojenskou intervenci 
v Libyi. K nim se připojilo britské a ame-
rické letectvo a raketové útoky z americ-
kých, britských a poději dalších váleč-
ných plavidel. Do koalice záhy vstoupily 
další státy. Vojenské operace byly zřetel-
ně zaměřeny v  rámci strategie „změny 
režimu“ k podpoře povstalců a ke svrže-
ní vlády Mu´ammara al-Qadhdháfího, 
čímž byl evidentně překročen mandát 
daný rezolucí č. 1973. Tento přístup vy-
cházel z aplikace principu Responsibility 
to Protect („Povinnost chránit“) přija-
tého na Světovém summitu OSN v září 
2005, jenž umožňoval humanitární in-
tervenci proti státu, jenž není schopen 
ochránit své obyvatelstvo před geno-
cidou, válečnými zločiny, zločiny proti 
lidskosti a etnickými čistkami.

Dne 23. března 2011 byly veškeré 
vojenské aktivity podřízeny společnému 
velení NATO jako operace Unified Pro-
tector. Kromě útoků směřujících na leta-
dla, letiště, vojenská zařízení, velící sta-
noviště, komunikační uzly, pozice vlád-
ních jednotek, tanky, obrněná vozidla  
a vládní budovy se objevily cílené úto-
ky na členy al-Qadhdháfího rodiny i na 
libyjského vůdce samotného. Navzdory 
embargu na dovoz zbraní byla povstal-
cům průběžně poskytována vojenská 
pomoc s tím, že se jedná o nezbytné pro-
středky k ochraně civilního obyvatelstva. 

Zahraniční vojenská intervence po-
vstalce výrazně povzbudila a posílila. 
Postupně se jejich síly v květnu 2011 
zformovaly do Libyjské národní osvo-
bozenecké armády. Povstalecká armáda 
sestávala z  různých samostatných milic 
a „brigád. Velmi významnou oporou 
povstaleckých bojovníků v Tripolsku 
bylo pohoří Džabal Nafúsa obývané 
berberským obyvatelstvem tradičně ne-
přátelským vůči al-Qadhdáfímu režimu 
prosazujícímu arabizaci. Ve dnech 13. až  
18. srpna byla svedena bitva o Gharján, 
jež skončila vítězstvím povstalců, kteří 
se poté vypravili k tripolskému pobřež-
nímu pásu. Významným střediskem 
povstalců bylo od počátku občanské 
války město Misuráta s přístavem. Roz-
hodujícím obratem v občanské válce se 
stala „bitva o Tripolis“ ve dnech 20. až 
28. srpna 2011. Operace byla konzulto-
vána s Francouzi a podpořena leteckými 
útoky NATO na 120 cílů určených po-
vstalci. Posledním dějstvím libyjské ob-
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čanské války se stala bitva o Syrtu, kam 
se uchýlil libyjský vůdce Mu´ammar al
-Qadhdháfí. Dne 20. října a Syrta padla 
a vítězní povstalci se mstili na obyvatel-
stvu, zabíjeli válečné zajatce i civilisty 
loajální al-Qadhdháfímu. Zprávy hovoří 
až o tisíci obětech.

Osud libyjského vůdce al-Qadhd-
háfího obklíčeného ve středomořském 
městě Syrta zničeném intenzivními 
útoky letounů NATO byl zpečetěn. Dne 
18. října 2011 americká státní tajemni-
ce Hillary Clintonová vyzvala, aby byl 
dopaden „živý nebo raději mrtvý.“ Dne 
20. října 2011 v ranních hodinách vyra-
zila z města východním směrem kolona 
75 vozů, z nichž některé byly označeny 
bílou vlajkou. Síly NATO identifikova-
ly přítomnost libyjského vůdce podle 
telefonátu přes satelit. Vůz jdoucí před 
vozem plukovníka al-Qadhdháfího byl 
zasažen řízenou střelou z  amerického 
bezpilotního letounu Predator. V  8.30 
na kolonu zaútočila francouzská stí-
hačka Rafale. Raněný al-Qadhdháfí byl 
zajat misurátskými příslušníky Brigády 
al-Ghírán, kteří ho lynčovali, údajně mu 
strčili bajonet do řitního otvoru a pak ho 
zavraždili střelou do hlavy a do prsou. 
Vrah nebyl hledán ani potrestán. Podle 
některých zpráv měl al-Qadhdháfího 
zastřelit francouzský agent, aby libyjský 
vůdce nemohl před soudem vypovídat 
o svých vztazích s  francouzským pre-
zidentem Sarkozym. Tělo plukovníka 
al-Qadhdháfího bylo tři dny vystaveno 
pro veřejnost v  chladírenském boxu na 
maso v obchodním centru v  Misurátě  
a pak 25. října tajně pohřbeno na nezná-
mém místě v poušti.

Vyhlídky Libye po svržení diktátora 
al-Qadhdháfího nevzbuzují optimis-
mus. Scénář „změny režimu“ zahraniční 
vojenskou intervencí, použitý v Iráku, 
nevedl ani v Libyi k nastolení demokra-
tického prozápadního režimu. Zavraž-
dění zajatého al-Qadhdháfího předzna-
menalo chmurnou a nejistou budouc-
nost politické kultury v Libyi. Chaotický 
rozvrat státních struktur umožnil, aby 
se Libye stala další základnou islamis-
tických teroristů. Bezpečnostní situace 
v  zemi se zhoršovala, o čemž svědčil  
i útok na americkou diplomatickou misi 
v  Benghází z  11. září 2012, při níž byl 
zabit velvyslanec John Christopher Ste-
vens (1960–2012). Libyjský stát se poté 
fakticky rozpadl. Od 16. května 2014 Li-
bye zabředla do další občanské války, 
když vrchní velitel vládních sil generál 

Chalífa Bilqásim Haftar (*1943), jenž po 
zajetí v Čadu v roce 1987 získal americké 
občanství, zahájil útok proti islamistům  
v Benghází, nazvanou Operace důstoj-
nost. Islamisté odpověděli Operací libyj-
ský úsvit a po 41 dnech dobyli meziná-
rodní letiště v Tripolisu. 

Na libyjském teritoriu se z  dob al
-Qadhdháfího nacházelo velké množství 
zbraní, zřejmě i chemických. Záhy došlo 
k internacionalizaci libyjské občanské vál-
ky směrem do subsaharské Afriky. V ná-
sledujících měsících po vítězství povstalců 
proudily na jih tisíce Tuaregů z  Nigeru  
a z Mali, kteří bojovali na straně libyjské-
ho vůdce. Během povstání Tuaregů byl 
6. dubna 2012 v  severním Mali vyhlášen 
nezávislý stát Azawad. Zaktivizovala se 
rovněž Organizace al-Qá´ida islámského 
Maghribu. Prostor jejích operací se na-
cházel v západní Libyi, západním Čadu, 
Nigeru, Mali, Mauritánii, jižním Alžírsku, 
a dokonce i na jihu Maroka. V severní 
Nigérii je v  kontaktu s  nechvalně pro-
slulou islamistickou teroristickou skupi-
nou Boko Haram. Důsledkem nestability 
a chaosu je i skutečnost, že z Libye prou-
dí k  italským břehům nekontrolovatelné 
množství ilegálních migrantů. Evropské 
státy tak sklízejí úrodu z  vojenské pod-
pory libyjských povstalců, umocňovanou 
mediální kampaní ze strany žurnalistů  
a politologů nadšeně považujících aktivní 
účastníky všech arabských revolucí za „de-
mokraty“. Skeptický pohled arabistů, dob-
ře znalých teritoria, byl zcela ignorován.

„ArAbské jAro“ nA ArAbském východě
Bahrajnská „perlová revoluce“ vypukla 
14. února 2011. Protestující se po vzoru 
káhirského náměstí at-Tahrír shromáždi-
li na Perlovém okruhu v hlavním městě 
al-Manáma. Žádali zejména zrovnopráv-
nění většinových šíitů, rezignaci předsedy 
vlády a ústavní reformy. Proti demon-
strantům tvrdě zasáhly bezpečnostní síly, 
střety si vyžádaly 42 obětí na životech. 
Dne 14. března Rada států Zálivu (GCC) 
souhlasila s rozmístěním vojenských jed-
notek. Do Bahrajnu přijelo 1200 saúd-
ských vojáků a 800 mužů ze Spojených 
arabských emírátů. Revoluce skončila. 

V Jordánsku se rovněž objevily ohla-
sy na lidové revoluce v Tunisku a Egyptě, 
které měly především hospodářsko-soci-
ální kořeny. Jordánská monarchie v  čele 
s  králem z  rodu Proroka Muhammada 
nicméně má stabilní politický systém, 
avšak je velmi citlivá na destabilizační 
otřesy v sousední Sýrii a Iráku.19 

Zároveň s  lidovou revolucí v  Egyptě 
v lednu 2011 vypuklo též povstání v Jeme-
nu, kdy se země dostala na pokraj občanské 
války. Po složitých vyjednáváních prezident 
maršál ´Alí ´Abdalláh Sálih (zavražděn 
2017), jenž patřil k zajditskému šíitskému 
kmeni Sanhán,20 v únoru 2012 odstoupil 
a ve funkci ho vystřídal sunnita Abú Rab-
bih Hádí. V lednu 2015 proti němu povstal 
šíitský zajditský kmen al-Húthía vypukla 
občanská válka. V březnu 2015 byla zahá-
jena mezinárodní vojenská intervence pod 
vedením Saúdské Arábie (Operation Deci-
sive Storm, Operace Restoring Hope). Válka 
v Jemenu, která pokračuje do současnosti, 
zcela destabilizovala jih Arabského polo-
ostrova. Nepříliš úspěšný průběh války má  
i negativní vliv na prestiž Saúdské Arábie  
a její hospodářskou situaci. 

Nejzávažnější byl vývoj v  Sýrii, kde 
po smrti Prezidenta Háfite al-Asada 
(1930–2000) vládne jeho syn Baššár 
al-Asad (*1965).21 Zhoršení hospodář-
ské situace souviselo s  mimořádným 
suchem ve východní Sýrii (Džazíra)  
v letech 2006 až 2010, kde se pěstovalo 
až 75 procent syrské pšenice. To vedlo 
k  mohutné vnitřní migraci z  opuště-
ných vesnic na západ do oblasti Halabu. 
První protesty začaly právě v Džazíře  
26. ledna 2011, když se ve východosyr-
ském městě al-Hasaka podle tuniského 
vzoru upálil Hasan ́ Alí Akle. Následovaly 
demonstrace Kurdů ve městech al-Hasaka  
a al-Qámišlí. 

Samotná konflikt začal 15. března 
2011 po potlačení demonstrací v  Da-
mašku. Pozornost se však koncentrovala 
zejména na jihosyrské město Dar‘á, kde 
v  pátek 25. března 2011 po modlitbách 
po městě pochodovali demonstranti  
a protesty se pak šířily do dalších měst. 
„Arabské jaro“ v červenci 2011 přerostlo 
v  Syrskou občanskou válku. Heslo isla-
mistů „křesťané do Libanonu, ´alawité do 
hrobu“ vyvolávalo obavy nejen u privile-
gované ́ alawitské menšiny a křesťanů, ale 
i u sekulárně orientovaných sunnitských 
obyvatel. V  následujících měsících pře-
rostly v ozbrojené střety armády se sun-
nitskými povstalci, do země se pašovaly 
zbraně a přicházeli bojovníci ze zahraničí. 

Syrská občanská válka, která stále 
trvá, proběhla v několika fázích: 
První fáze: občanské protesty a demonst-

race (březen–červenec 2011)
Druhá fáze: ozbrojené povstání (červenec 

2011–duben 2012)
Třetí fáze: eskalace konfliktu (červen 

2012–září 2014)
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Čtvrtá fáze: americká intervence a ofenzi-
va povstalců (září 2014–září 2015)

Pátá fáze: ruská intervence a vládní ofen-
ziva (září 2015–únor 2016)

Šestá fáze: turecká intervence, likvidace 
Islámského státu (srpen 2016–květen 
2019)

Sedmá fáze: pokračování bojů do května 
2020.
Lidské ztráty, humanitární a hospo-

dářské následky, jakož i migrace chro-
nicky ohrožují nejen Sýrii samotnou, ale 
i okolní státy, a vedou k destabilizaci Jor-
dánska a zejména Libanonu.

státy zálivu – ostrov stAbility nA 
blízkém východě
Státy Zálivu jsou tradičně charakte-
rizované jako ropné emiráty, které se 
přeměnily v klasické rentiérské státy. 
Tradiční monarchie na Arabském po-
loostrově fungovaly v rámci „beduínské 
civilizace“ při respektování islámské-
ho náboženství v interpretaci právních 
systémů této civilizaci blízkých: sun-
nitský hanbalismus (Kuvajt, Spojené 
arabské emíráty) případně ve wahhá-
bovské interpretaci (Saúdská Arábie, 
Katar), sunnitský málikismus (Spojené 
arabské emíráty), cháridžovský ibádis-
mus (Omán). Beduínská demokratická 
tradice vycházela ze specifik hierarchic-
kého uspořádání kmenové společnosti 
(kmenový svaz, kmen, klan, rod, rodi-
na). S nástupem ropné éry se vládcové 
monarchií na Arabském poloostrově 
jako nejvyšší přerozdělovatelé ropné-
ho bohatství osvobodili od historické 
závislosti na beduínských kmenech  
i obchodních městských elitách. Dokud 
ropné příjmy umožňovaly dodržet tuto 
„sociální dohodu“ a lidé vyjadřova-
li malý zájem o politické otázky. Krize  
a válka v Zálivu 1990–1991 otřásla legiti-
mitou ropných monarchů, neboť aktuál-
ně ukázala jejich limity při zajištění bez-
pečnosti své země. Monarchie se ocitly 
na rozcestí a před nutností přizpůsobit 
svůj politický a hospodářský systém 
nové sociálně ekonomické situaci. Od-
tud vyplývala nutnost modernizačních  
a demokratizačních reforem, které 
společně s  racionálním hospodařením 
s  ropnými příjmy zabezpečily dlouho-
dobou stabilitu zemí Zálivu.

Kuvajt je ovládán vládnoucím kla-
nem Ál Sabáh, sestávajícím ze všech ži-
jících potomků Šajcha Sabáha I. (vládl 
1752–1756) čítajících asi 1200 příslušní-
ků. V čele mocenské pyramidy stojí emír 

Státu Kuvajt, jímž je od září 2020 Šajch 
Nawwáf al-Ahmad Ál Sabáh (*1937). 
Prominentní členové rodu jsou potomci 
různých rodinných větví. Kuvajtská spo-
lečnost se podobně jako další společnosti 
na Arabském poloostrově dělila na dvě 
zcela odlišné komunity, usedlé obyvatele 
města (hadar) a kočovné beduíny (badu). 
Počátky kuvajtské parlamentní demo-
kracie mají hluboké historické kořeny. 
Tradiční politický život v Kuvajtu byl 
založen na spojenectví mezi vládnoucí 
dynastií a skupinou elitních obchodnic-
kých rodin. Vládnoucí dynastie se vě-
noval politickým a vojenským otázkám, 
zatímco obchodníci ovládali hospodář-
ský život země a vládce finančně podpo-
rovali. Když byla v červnu 1946 zahájena 
těžba ropy, ropné bohatství hospodářsky 
osvobodilo vládce od historické závislos-
ti na obchodních rodinách a vynucovalo 
si modernizaci země. 

V červnu 1961 Kuvajt získal nezávis-
lost jako emírát, jeho suverenita však byla 
záhy ohrožena ze strany sousedního Irá-
ku. Následné reformy „republikánského“ 
emíra cAbdalláha III. pomohly vládnou-
cí dynastii přežít v dramatické době lik-
vidace monarchií v Iráku (1958) a Jeme-
nu (1962). Emír v prosinci 1961 vyhlásil 
volby do Ústavodárného shromáždění  
a v listopadu 1962 podepsal Ústavu. Vol-
by do prvního Národního shromáždění 
se konaly v lednu 1963. Pád šáhova reži-
mu v Íránu v únoru 1979 odhalil zranitel-
nost Kuvajtu ze zahraničí, neboť čtvrtinu 
kuvajtské populace tvoří šíité. V irác-
ko-íránské válce 1980–88 proto Kuvajt 
finančně podporoval iráckého diktá-
tora Saddáma Husajna a stal se členem 
obranné Rady pro spolupráci v Zálivu 
(GCC). Vláda neprozíravě podporovala 
oživení islámského fundamentalismu  
a islamističtí poslanci požadovali, aby 
se šarí´a stala jediným zdrojem zá-
konodárství. Krize a válka v Zálivu 
1990–1991 ideální epochu „neome-
zeného“ ropného bohatství Kuvajtu 
dramaticky ukončila. Vládnoucí dy-
nastie, žijící v saúdské emigraci, se 
ocitla pod silným tlakem, aby slíbila 
politickou liberalizaci po osvobození 
země. Významnou otázkou kuvajtské-
ho parlamentarismu byla otázka vo-
lebního práva žen, jež bylo uzákoněno  
v květnu 2005. Otevřenou otázkou 
kuvajtského parlamentarismu zůstává 
existence politických stran. K nejvý-
znamnějším problémům patří nadále 
otázka zavedení náboženského práva 

šarí´a, řešení problému obyvatel bez 
státních příslušnosti a vyšetření zprone-
věr ve státních financích.22

V Kataru vládne rodina Ál Thání hlá-
sící se k wahhábismu. Po druhé světové 
válce v Kataru začala ropná éra, a to dříve 
než v sousedních emírátech Smluvního 
Ománu. Dne 1. září 1971 byla vyhlášena 
nezávislost emírátu. Katar je v praxi ab-
solutní monarchie, přestože v roce 1970 
emír vyhlásil ústavu, která byla roku 
2003 novelizována. Emír jmenuje Porad-
ní shromáždění. Současný emír Tamím 
bin Hamad Ál Thání (*1980) vládne od 
června 2013. V rámci liberalizace spole-
čenského života nutno zmínit působení 
známé satelitní arabské televizní stanice 
Al-Džazíra. Katar finančně podporuje 
různé islámské fundamentalistické a isla-
mistické organizace a dostal se proto od 
roku 2019 do diplomatické krize se Saúd-
skou Arábií, Spojenými arabskými emi-
ráty, Egyptem a dalšími arabskými státy.

Spojené arabské emíráty (SAE) 
vznikly 2. prosince 1971 a jsou federa-
cí sedmi emírátů. Prezidentem SAE je 
vládce Abú Dhabí, jeho zástupcem vlád-
ce Dubaje. Vládnoucí rodiny Spojených 
arabských emírátů představují sedm 
dynastií. V Abú Dhabí vládne rodina Ál 
Nahján. V Dubaji je vládnoucí rodinou 
Ál Maktúm, přičemž politická kultura 
vlády je spojena s městským charakte-
rem emírátu. Vládcové emírátů Šárdža  
a Ra’s al-Chajma pocházejí z klanu Qa-
wásim. Náčelníci kmene Šarqíjún ovlá-
dají emírát Fudžajra. Vládnoucí klan 
emírátu Umm al-Qajwajn se nazývá Ál 
Mu´allá, Emírát ´Adžmán je ovládán dy-
nastií Ál Nu´ajm. 

Předropné hospodářství a společnost 
byly postaveny na lovu perel. Tradiční 
společnost emírátů a šejchátů byla ná-
hle transformována a modernizována 
masivním ropným boomem v 70. letech. 
Těžba se setkala s úspěchem v říjnu 1960 
na území emírátu Abú Dhabí v Dubaji 
byla těžba zahájena v září 1969, v Šardže 
v roce 1972. Tyto tři ropné emíráty se 
přeměnily v klasické rentiérské státy, při-
čemž emírát Abú Dhabí svou produkcí 
výrazně převyšoval ostatní, poskytoval 
90 % federálního rozpočtu a zaujal tak 
dominantní pozici. Vzestup cen ropy po 
říjnové válce 1973 předznamenal mo-
hutný „ropný boom“ v této oblasti. Více 
než třicet let zažívají Spojené arabské 
emíráty dynamický růst a udržují jeden  
z nejvyšších hrubých domácích produk-
tů v přepočtu na hlavu. 
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V emírátech je základem osobní autority vládce legitimita, 
jež má genealogický základ kombinovaný s formálním uznáním 
tradičním beduínským holdem a osobní autoritou či charisma-
tem. Vzrůst počtu obyvatel přístavních měst a vytváření moder-
ní administrativy a byrokracie postupně oddalovaly vládce od 
obyvatelstva. Na federální úrovni je rozhodovací proces soustře-
děn do Nejvyšší rady vládců, kterou svolává doživotní prezident, 
jimž je vládce největšího a nejbohatšího emírátu Abú Dhabí. 
Nejvyšší radu vládců federace tvoří vládci všech sedmi emírátů. 
Složení vlády bylo dohodnuto v Prozatímní ústavě z roku 1971 
a formalizováno Ústavou z roku 1996. Premiérem je dubajský 
vládce, místopředsedou vlády následník trůnu Abú Dhabí. 
Konzultativní funkci na celostátní úrovni představuje Federální 
národní rada. Jedná se o jednokomorové shromáždění, jež plní 
tradiční funkci konzultace (šúrá).  

Vládcové emírátů si uvědomují, že závislost na ropě, za-
hraniční bezpečnostní ochraně, zahraniční technologii a za-
hraničních expertech přináší značná potenciální rizika pro 
stabilitu země. Hospodářství je stále z 85 % založeno na těžbě 
a zpracování ropy a zemního plynu. Země se stala významnou 
dopravní křižovatkou, má kvalitní přístavy, čtyři mezinárodní 
letiště a největším leteckým dopravcem je společnost Emirates. 

Omán byl tradičně pod vládou cháridžovské sekty ibáditů, 
v zemi vládla dynastie Ál Bú Sa´íd. Sultán Sa´íd bin Tajmúr Ál 
Bú Sa´íd (vládl 1931–1970) se stal symbolem konzervativismu 
a zaostalosti, nastolil temnou vládu omezené puritánské auto-
kracie, charakterizovanou zákazy a přísnými tresty. Zahájení 
vývozu ropy v roce 1967 vedlo k hlubokým tlakům ke změně 
režimu. V červenci 1970 došlo k palácového převratu, při němž 
se moci chopil sultánův syn Qábús bin Sa´íd Ál Bú Sa´íd (vlá-
dl 1970–2020). Krize a válka v Zálivu 1990–91 se obrazila též  
v reformním procesu v Ománu. Sultán Qábús nečekal na peti-
ce a sám se chopil iniciativy. V listopadu 1991 sultán nahradil 
Státní konzultativní radu novou Konzultativní radou, přičemž 
zvýšil její pravomoci. V listopadu 1996 sultán vyhlásil Základní 
zákon státu. Byla vytvořena Ománská rada, skládající se z dosa-
vadní Konzultativní rady („dolní sněmovna“) a nové 44členné 
Státní rady („horní sněmovna“). V prosinci 1997 došlo k první 
větší reorganizaci vlády po 25 letech. Do vlády se dostala nová 
generace technokratů. Počátkem října 2003 v Ománu proběh-
ly první všeobecné volby do Konzultativní rady. Hospodářství 
Ománu je založeno na těžbě a zpracování ropy a zejména zem-
ního plynu. Stát se však snaží snížit závislost na surovinách  
a orientuje se na rozvoj cestovního ruchu a námořní dopravy. 

cestovní ruch nA blízkém východě
Ve srovnání s turistickou velmocí Tureckem arabské země vý-
razně zaostávají. V roce 2019 tuto zemi navštívilo 51 747 198 tu- 
ristů zejména z  Ruska, Bulharska, Německa, Spojeného krá-
lovství a Íránu a pak nich z Gruzie, Ukrajiny, Iráku, Nizozemí  
a Ázerbájdžánu. Česká republika se ocitla na 28. místě  
s 311 359 klientů.23

Destabilizace arabského Blízkého východu se celkově nega-
tivně projevila na turismu směřujícího do zemí Severní Afriky. 
Zcela mimo turistický ruch zůstávala Libye v době diktatury 
Mu´ammara al-Qadhdháfího od roku 1969 i po jejím skončení 
v roce 2011. 

V  Severní Africe je nejvýznamnější turistickou destinací 
Egypt. Turismus dosáhl vrcholu v roce 2010, kdy počet turistů 
činil 14,7 miliónů. Turismus je významným zdrojem příjmů 

(12,5 mld. $), zaměstnával 12 % pracovní síly a vytvářel 11 % 
hrubého domácího produktu Egypta. Byl však poškozován cí-
lenými teroristickými útoky islamistů, přičemž nejvýznamněj-
ším se stal „Luxorský masakr“ v 17. listopadu 1997, při němž 
62 osob, převážně zahraničních turistů. Další incidenty násle-
dovaly v letech 2004 až 2006 na Sinaji.
 Rok počet turistů příjmy
 1981 1 800 000   
 1995 2 900 000 3,0 mld. $
 2000 5 200 000 4,7 mld. $
 2005 8 200 000 7,2 mld. $
 2010 14 700 000 12,5 mld. $

V  důsledku egyptské revoluce 2011 a vlády prezidenta 
Mursího z  Muslimského bratrstva došlo k  poklesu turistiky  
o 37 %. Turismus se pak oživil, avšak teroristické útoky, při 
nichž zahynuli turisté, které proběhly v září a říjnu 2015, do-
časně snížily počet návštěvníků Egypta. V současnosti se při-
blížil úrovni z roku 2010. V roce 2019 stála v popředí turistic-
kého zájmu Evropa (8,4 mil,) následována Blízkým východem 
(2,4 mil.), Afrikou, Asií a Amerikou.
 Rok počet turistů příjmy
 2011 9 800 000 8,7 mld. $ 
 2012 11 500 000 9,9 mld. $
 2013 9 500 000 6,0 mld. $
 2014 9 900 000 7,2 mld. $  
 2015 9 300 000 3,3 mld. $
 2016 5 400 000 4,4 mld. $
 2017 8 900 000 9,8 mld. $
 2018 11 300 000 12,6 mld. $
 2019 13 026 000

Tunisko je druhou nejvýznamnější destinací pro evropské 
turisty v Severní Africe. Rozvoji turistického ruchu se výrazně 
věnoval režim prezidenta Bin ́ Alího po roce 1987. V roce 1991 
Tunis navštívilo 3  146  000 osob, přičemž většinu (2,06 mil.) 
tvořili návštěvníci z Libye, Alžírska a Maroka. V roce 2000 do-
sáhl počet příjezdů 5 057 193 osob, z nichž pocházelo nejví-
ce z Libye (1,47 mil.), Francie (1,23 mil.), Alžírska (945 tis.), 
Německa (547 tis.), Itálie (464 tis.) a Velké Británie (351 tis.). 
V roce 2006 dosáhl počet příjezdů 6 549 549 osob a v roce 2010 
celkem 6 902 749 osob. Příjmy z turistiky činily 7 % hrubého 
domácího produktu Tuniska a pokrývaly 56 % obchodního 
deficitu. V oblasti turistiky nalezlo obživu 400 000 Tunisanů. 

Důsledky „jasmínové revoluce“ 2011 vedly až do roku 
2017 k  poklesu turistického zájmu o Tunisko. Turistický 
ruch utrpěl teroristickým útokem v Národním muzeu Bardo  
18. března 2015, při němž zahynulo 19 turistů. Při dalším útoku  
z 26. června 2015 v turistickém letovisku Port El Kantaoui za-
hynulo 38 lidí, z toho 30 britských turistů. Přesto však od roku 
2017 počet turistů stabilně roste.
 Rok počet turistů
 2010  6 902 749
 2011  4 781 896
 2012  5 590 464
 2013  6 268 582
 2014  6 068 593
 2015  5 359 309
 2016  5 723 021
 2017  7 051 993
 2018  8 300 000
 2019  9 429 000
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Maroko se probojovalo na přední příčku turistiky v arab-
ském Maghribu díky celkové politické a hospodářské stabilitě 
monarchie. V roce 2013 překonalo symbolickou laťku 10 mi-
liónů návštěvníků. Toto číslo ovšem zahrnuje také 4 723 000 
Maročanů žijících v  zahraničí. Ze zahraničních turistů bylo 
3 435 000 Francouzů, 2 115 000 Španělů, 589 000 Belgičanů, 
554 000 Nizozemců, 394 000 Italů a 220 000 Američanů.
 Rok počet turistů
 1995  2 693 000
 2000  4 278 000
 2005  5 843 000
 2010  9 288 000
 2011  9 342 000
 2012  9 375 000
 2013  10 046 000
 2014  10 282 000
 2015  10 177 000
 2016  10 332 000
 2017  11 350 000
 2018  12 258 000
 2019  13 000 000

Alžírsko se v důsledku tragické občanské války vyvolané isla-
misty v 90. letech opozdilo v rozvoji turistiky ve srovnání s ostat-
ními státy Severní Afriky. Přesto se v roce 2013 stalo čtvrtou nej-
větší turistickou destinací v Africe po Egyptě, Maroku a Tunisku. 
V roce 2018 dosáhl celkový počet turistů úrovně 2 657 000 osob.

Arabský východ je permanentním zdrojem nestability Blíz-
kého východu, což se katastrofálně projevilo v oblasti cestovní-
ho ruchu. Po dobu třiceti let se turisté vyhýbali saddámovské-
mu Iráku, který od roku 1980 vedl války s Íránem, Spojenými 
státy a jejich spojenci a byl postižen embargem a mezinárod-
ními sankcemi. Teprve v  souvislosti s ukončením americké 
okupace se turistický ruch oživil a dosáhl vrcholu v roce 2010, 
kdy Irák navštívilo 1 518 000 turistů. Hlavní destinací však byl 
autonomní irácký Kurdistán, který je považován za stabilní  
a bezpečnou oblast. Město Irbíl bylo roku 2014 prohlášeno 
„arabským hlavním městem turistiky“. Aktivity Islámského stá-
tu v severním a západním Iráku po dobytí Mosulu v červnu 2014 
však zájem turistů citelně oslabily. Je třeba poznamenat, že do 
počtu turistů nutno zahrnout i poutníky na šíitská svatá místa 
an-Nadžaf, Karbalá´ a Kázimíja v Bagdádu.

Důsledky „arabského jara“ postihly nejhůře turistický ruch 
v  Sýrii. K  rozvoji turistiky došlo po nástupu Baššára al-Asada 
do prezidentské funkce v roce 2000. V roce 2002 přijelo do Sý-
rie 1,1 miliónu nearabských návštěvníků a 3,2 miliónu Arabů 
z Libanonu, Jordánska a Iráku. V následujících letech se příliv 
návštěvníků dramaticky zvýšil na 6 miliónů v roce 2009. Vrchol 
nastal v roce 2010, kdy Sýrii navštívilo 8,5 miliónu turistů. Pří-
jmy z turistiky ve výši 6,5 mld. $ tvořily 12 % hrubého domácí-
ho produktu Sýrie. V oblasti cestovního ruchu bylo zaměstnáno 
12 % pracovních sil. Syrská občanská válka, zahájená v březnu 
2011, měla pro turistiku katastrofální důsledky. Záměrné ničení 
starověkých a křesťanských památek islamistickými bojovníky 
vážně poškodilo pět ze šesti památek zapsaných v Seznamu svě-
tového kulturního dědictví UNESCO.

Jordánsko se dostalo na první příčku turistiky na Arabském 
východě díky stabilitě monarchie, která je však postižena příli-
vem uprchlíků nejprve z Iráku od americké okupace v roce 2003 
a pak ze Sýrie od vypuknutí občanské války v roce 2011. Vrcholu 
bylo dosaženo v roce 2014, kdy zemi navštívilo 5 326 501 osob. 

Většinu však tvořili arabští návštěvníci ze Saúdské Arábie (1,057 
mil.), Palestiny (542 tis.), Sýrie (421 tis.), Egypta (250 tis.), Iráku 
(224 tis.). Z nearabských turistů to byli Izraelci (176 tis.), Ameri-
čané (160 tis.) a Britové (74 tis.).  

Destabilizace Libanonu započala od roku 1975, kdy v zemi, 
který byla tradičním centrem turistiky, vypukla devastující ob-
čanská válka. Důsledkem „arabského jara“ byla migrace syrských 
uprchlíků zejména z řad křesťanů. Mírné oživení turistiky nasta-
lo od poloviny 90. let, kdy zemi navštívilo 450 000 turistů (1995), 
472 000 (2000), 1 140 000 (2005) a 2 351 000 (2010). Z celkového 
počtu 4 651 399 návštěvníků v roce 2018 bylo 190 644 Ameri-
čanů, 181 321 Francouzů, 114 137 Kanaďanů, 104 167 Němců,  
84 218 Australanů a 79 309 Britů.

Rok počet návštěvníků z toho Syřanů
2011 2 001 211  
2012 5 482 308 4 116 463  

 2013 5 734 204 4 459 842
2014 4 969 186 3 614 539
2015 3 374 121 1 956 194
2016 4 179 966 1 802 598
2017 4 234 163 2 377 268
2018 4 651 399 2 687 509
Arabské státy Zálivu jsou stále ostrovem stability na Blíz-

kém východě. Geostrategická poloha této oblasti, jakož i bohat-
ství ropy a zemního plynu se však mohou stát místem konfliktu 
mezi lokálními velmocemi, wahhábovskou Saúdskou Arábií  
a šíitským Íránem. N straně druhé významné uzly letecké a ná-
mořní dopravy, jakož i klimatické podmínky napomáhají dra-
matickému rozvoji cestovního ruchu. 

Největší „turistický boom“ prožívají Spojené arabské emirá-
ty, které jsou na prvním místě v celém arabském světě a zařazují 
se mezi turistické velmoci. Městu Dubaj se v roce 2017 umístilo 
na 7. místě ve světě mezi nejnavštěvovanějšími městy. V turistic-
kém průmyslu bylo roku 2018 zaměstnáno 604 300 osob.  

Rok počet turistů
2012 12 400 000
2013 14 000 000
2014 15 500 000
2015 17 000 000
2016 19 300 000
2017 20 700 000
2018 15 930 000
2019 21 001 000
Pokud jde o další státy Zálivu, umístily se v  následu-

jícím pořadí (2018): Saúdská Arábie (14  100  000), Bahrajn 
(4 300 000), Omán (2 300 000) a Katar (1 800 000). Je však 
třeba vidět specifiky turistické klientely. Například u Saúdské 
Arábie se jedná též o poutníky do Mekky, ve statistice za rok 
2016 figurují návštěvníci z Bangladéše (3,00 mil.), Pákistánu 
(2,88 mil.), Indonésie (2,56 mil.), Jemenu (2,43 mil.), Indie 
(1,80 mil.), Egypta (1,16 mil.), Iráku (1,00 mil.) a dalších is-
lámských zemí.

závěr
Výsledky projektu „Pozice teritoria Blízkého východu v meziná-
rodních vztazích s důrazem na rozvoj turismu v kontextu desta-
bilizace teritoria a možné prevence bezpečnostních rizik v tu-
rismu v Evropské unii“ potvrzují správnost přístupu agentury 
CzechToruism k rozvoji turismu v oblasti Blízkého východu  
a Severní Afriky. 
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Agentura CzechTourism rozvíjí jako jedno z teritorií oblast 
Blízkého východu s důrazem na země Rady pro spolupráci zemí 
Zálivu (GCC, Gulf Cooperation Countries). Od roku 2010 pořá-
dá v teritoriu akce, a to zejména ve vybraných zemích – Spo-
jených arabských emírátech, Saúdské Arábii, Kuvajtu, Kataru, 
Bahrajnu a Ománu. Vývoj v teritoriu Blízkého Východu je velmi 
úzce propojen s teritoriem Severní Afriky, kde agentura Czech-
Tourism neplánuje v nejbližším období žádné podobné aktivi-
ty rozvíjet, nicméně i uvedené teritorium je třeba monitorovat  
s ohledem na uplynulý vývoj a destabilizační tendence v oblasti. 

Agentura CzechTourism posiluje prezenci v oblasti  
s výhledem na otevření zahraničního zastoupení 2., event.  
1. stupně v souvislosti se světovou výstavou Expo 2020 Dubaj, 
která proběhne v termínu od 1. října 2021 do 31. března 2022.  
Jde o první světovou výstavu, která se uskuteční v regionu 
MENA (Střední východ a Severní Afrika, Middle East and  
North Africa). Proto je nutné při rozvíjení dalších aktivit vy-
cházet z uplynulého období a monitorovat vývoj v oblasti po 
stránce ekonomické, politické, bezpečnostní, společenské  
a kulturní s dopadem na oblast turismu.
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Bude mít zápis GSE na seznam kulturního  
dědictví UNESCO vliv na cestovní ruch v ČR?
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AbstrAkt 
Článek se snaží odpovědět na otázku, zda zápis mezinárodního 
sdružení Great Spas of Europe bude mít vliv na počet a struktu-
ru návštěvníků a turistů, kteří karlovarský lázeňský trojúhelník  
v budoucnu navštíví. Popisuje situaci vyjednávání a předkládá-
ní hotových podkladových materiálů delegaci UNESCO a utvr-
zuje v přesvědčení, že dlouhé čekání bude korunováno nakonec  
úspěchem.

AbstrAct 
The article explanes to answer the question of whether the re-
gistration of the international association Great Spas of Europe 
will affect the number and structure of visitors and tourists who 
will visit the Karlovy Vary spa triangle in the future. It descri-
bes the situation of negotiations and the submission of finished 
background materials to the UNESCO delegation and confirms 
the belief that the long wait will eventually be crowned with  her 
success.
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turismus, kulturní dědic-
tví UNESCO, příjezdový 
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turistická funkce, hodno-
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Úvod
Společenství Great Spas of Europe (dále už GSE) v současné době sdružuje 11 členských měst slavných 
evropských lázeňských měst, které se spojily do společné nominace v kategorii Kulturního světového 
dědictví UNESCO. Celé této situaci předcházela mnohaletá trnitá anabáze, od samostatné přihlášky 
města Karlovy Vary, přes spojení některých českých lázeňských měst (KV, ML, FL a Luhačovice, a d.) 
až po současnou podobu moderního spojení toho nejlepšího, co nabízí lázeňství na evropském konti-
nentu.

Členy GSE jsou významná evropská města: City of Bath (mimo jiné už samostatně díky architektuře 
města zapsané pod zápisem UNESCO), francouzské mondénní středisko Vichy s dlouholetou koncepcí 
kožní regenereace a kosmetické řady s omlazujícím účinkem, italské, historicky slavné lázně Therme 
Montecatini, v nichž za války sídlil Musollini, belgické město, které dalo světu označení lázní jako obec-
ný pojem ( původně z latinského Sanus Per Aqua) SPA, půvabné malé středisko v bezprostřední blíz-
kosti Vídně Baden bei Wien a tři zástupci německé lázeňské scény – Bad Ems, Bad Kissingen a hráčské 
středisko hazardu Baden – Baden. K nim se řadí naše tři nejslavnější města, spojená do soustředěného 
trojúhelníku klasického lázeňství – Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně.

1. kAPitolA
V České republice je lázeňství poněkud odlišné od evropského pojetí – znamená letitou tradiční součást 
zdravotní péče, spočívající v tzv. klasickém pojetí léčebných metod jako jsou balneoterapie, fyziotera-
pie, oxygenoterapie klimatoterapie apod. Nedílnou součástí je pitný režim minerálních vod, indikovaný 
vždy odborným lékařem. (srovnej: Seifertová, V.: Marketing v lázeňském cestovním ruchu. PragoLine, 
VŠCRHL. Praha, 2012, s.15

 1.1 místA unesco
Česká republika disponuje v současné době 14 místy, která mají to privilegium, že si mohou k označení 
přidat hrdý titul „místo zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO“. 

Nejde vždy jen o jedno město, často se jedná jen jeho  výraznou památku  či část města – např. 
v  Olomouci pamětní sloup Nejsvětější Trojice, v  Kroměříži zámek stavěný na starších základech  
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v 17. století jako výjimečně zachovaný 
příklad středoevropského barokního 
sídla vysoké šlechty a s ním souvisejících 
zahrad: Podzámecká zahrada v přírod-
ně krajinářské úpravě anglického typu  
a raně barokní libosad Květná zahrada, 
nebo např. jako poslední zápis – krajina 
koní, spojením díla přírody a člověka  
v zachovalé předindustriální podobě 
a  významný fenomén lidské civilizace, 
kterým byl po staletí specializovaným 
chov ceremoniálních, reprezentativ-
ních koní, spojená především s hřebčí-
nem v Kladrubech nad Labem. 

Ostatně i Praha má svou dvojjedi-
nou funkci v tomto seznamu – kromě 
pražského centrálního území, kte-
ré svým tvarem připomíná africký kontinent se do seznamu 
„vloudila“ i Botanická zahrada v Průhonicích, která polohou 
zahrnuje územně sice okraj hlavního města, ale administrativ-
ně již patří Středočeskému kraji.

Počáteční 90. léta 20.století byla pro zápisy kulturního dě-
dictví UNESCO v České republice „tučným obdobím“ – téměř 
každoročně se podařilo přidat na seznam některou z dalších 
zajímavých památek. Ne všechny byly na tuto „noblesní spo-
lečnost“ dostatečně připraveny a často čelily i ze strany domá-
cího obyvatelstva značné letargii v  lepším případě, přímým 
bojkotem v případě horším. Toto např. zažila jihočeská vesnice 
Holašovice s nádherným selským barokem na průčelí vesnic-
kých stavení. Místním (často to ani nebyli místní, ale chalupá-
ři) ale nebylo po chuti nechat nahlédnout turisty do svých dvo-
rů, nevěděli, proč vlastně do vesnice náhle přijíždí tak značný 
počet návštěvníků, když ještě před několika lety zde byl klid  
a mír. Špatná komunikace a nesprávně pojatý interní marke-
ting tehdy bodoval na plné čáře. Trvalo poměrně dlouho, než 
pochopili, že se v této změněné situaci dá i podnikat a lze vyu-
žít zápisu pro vlastní obchod a nové služby.

1. 2 historicky jde o velmi zAvedenou celosvětovou znAČku 
kvAlity
Vznik celosvětové organizace UNESCO byl zahájen podepsá-
ním Ústavy v  Londýně na  ustavující diplomatické konferenci 
16. listopadu 1945. 

Ústava vstoupila v platnost 4.  listopadu 1946 a pod její ra-
tifikaci se podepsalo 20 zakládajících států: Austrálie, Brazílie, 
Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, 
Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, 
Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turec-
ko a USA.

Jednotlivé oblasti dnešní kategorizace UNESCO zasahují 
do širokých činností společenského života, samostatné kate-
gorie mají např. vzdělání, přírodní vědy (biosférické rezervace  
a parky), komunikace, informace a informatika, kultura (Paměť 
světa), společenské a humanitní vědy, světové dědictví, Afrika, 
etika, ženy a mládež. I v těchto kategoriích má Česko své zástup-
ce, kupříkladu v Paměti světa Kynžvarskou daquerrotypii, nebo 
soubor středověkých protestanských biblí, kategorii Nehmotné-
ho dědictví kupř.  české loutkářství, sokolnictví, modrotisk, ta-
nec verbuňk nebo v severních a východních Čechách masopust-
ní průvody masek.

 Sympatickou číslovku 1111 obdržela právě lokalita v ČR: 
„Krajina koní“, která v současnosti horečně vylepšuje některé 
areály i památná místa a chce se čtyřmi jedničkami i marketin-
gově v budoucnu pracovat.

1. 3 snAhA o sPoleČný záPis kArlovArského lázeňského troj-
Úhelníku
Zápisu předchází téměř desetileté úsilí, které v  sobě zahrnu-
je jako základní fenomén proces lázeňství. Jak již bylo řečeno, 
o zápis původně usilovaly Karlovy Vary samostatně, ale bylo 
předem jasné, že další zápisy malé evropské země, která již dis-
ponuje historickými památky, sama o sobě neprojde. Poté, kdy 
bylo jasným doporučením následné spojení s dalšími lázeňský-
mi místy, promítla se snaha do souborného projektu s lázněmi 
Luhačovice, Jeseník a dalšími. I to se však ukázalo slepou ulič-
kou v prosazení se v evropské konkurenci, a tak Ministerstvo 
kultury ČR, česká Komise UNESCO i další odborníci navrhli 
spojení s evropskými místy lázeňského charakteru. Jako spo-
lečná silná nominace měla a má velkou ambici na prosazení.  
V poslední fázi se tedy spojilo 11 evropských měst do společné-
ho projektu  Great Spas of Europe:   postupně ke třem českým 
lázeňským městům ( KV, ML a FL) se začaly přidávat města ze 
SRN ( Baden Baden, Bad Kissingen a Bad Ems), rakouské měs-
to Baden, italské Therme Montecatini,  anglické City of Bath, 
francouzské Vichy a belgické historické město SPA se silným 
sportovním zázemím Formule 1 v nedalekém Francorchamps 
(se slavnou zatáčkou Eau Rouche).

V květnu roku 2012 se ustavilo společenství – dobrovolný 
svazek obcí pod názvem „České lázně – salony Evropy“ s pů-
vodně čtyřmi členy: Městy Karlovy Vary, Mariánské lázně, 
Františkovy lázně a Luhačovice. ML přistoupily o měsíc poz-
ději, Luhačovice vystoupily ze svazku v roce 2016, v okamžiku, 
kdy bylo jasné, že společná nominatura více českých lázní ne-
bude realizovatelná. 
Předmětem činnosti této organizace bylo především:
a) Zajištění realizace procedury přístupu členů svazku obcí na 

Seznam světového dědictví UNESCO
b) Zajištění financování procedury přístupu členů svazku obcí 

na Seznam světového dědictví UNESCO
Zároveň byly stanoveny podmínky finančních prostřed-

ků, princip podle počtu stálých obyvatel postihl především 
Karlovy Vary. Zatímco menší města měla s malými příspěvky  
(od 11 do 27 tis. ročně) lehčí situaci, byly Karlovy Vary s téměř 

Zdroj: UNESCO, Agentura Krokem, Špaček, O.: Praha, 2019
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50 tis. obyvatel v souhrnu „postiženy“ více než 100 tis. ročním 
příspěvkem. Zakládajícím předsedou spolku byl tehdejší pri-
mátor města Petr Kulhánek, jeho pozici v poslední době převza-
la nová primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, jejím zástupcem 
je aktivní starosta Františkových lázní Jan Kuchař. V průběhu 
let byla organizována společná setkání, příprava společného 
postupu na nominaci a některá bilaterární jednání, všechny 
však pouze na teoretické bázi, neboť rozhodující roli vždy hrála  
a hraje komise UNESCO, pod jejíž kompetenci spadá úspěšná 
nominace. (podle Vnitřní organizační směrnice dobrovolného 
svazku obcí, dokument spolku, KV, 2012). Přesto měly přípra-
vy na zápis střídavě aktivnější a poněkud pasivní „letargické“ 
období.

Zdroj:https://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/
Registr-svazku-obci/seznam/Ceske-lazne-salony-Evropy.aspx

V průběhu následujících let se situace komplikovala zcela ji-
nými událostmi, než jen schválením a přihlašovacím procesem 
určené komise. Po důkladných přípravách v podobě manuálů  
a akčních plánů, důsledných topografických znázornění vnitř-
ní a tzv. buffer zóny a identifikace nejen lázeňského procesu, 
ale i životního prostředí, zachování architektonických po-
hledů, vytváření podmínek pro zaměstnanost, úroveň služeb  
a celé řady dalších kritérií, které několikrát do všech měst při-
jeli kontrolovat zástupci komise UNESCO, bylo vše připraveno 
pro závěrečné rozhodnutí.  Poslední z  řady kontrolních ná-
vštěv proběhla koncem září 2019 a její závěry vyzněly vcelku 
pozitivně. Nutno dodat základní premisu, že akceptace zápisu 
je společným úkolem všech 11 míst – tudíž všechna členská 
města musí tato kritéria splnit, jen tak se jim dostane možnosti 
používat označení „město zapsané v UNESCO“.

Svět se ale propadá do pandemie, místa přestávají mít cha-
rakter turistických míst, lidé z lázeňských procedur odjíždějí, 
města se vyprazdňují a nastává proces záchrany i toho nejzá-
kladnějšího – lázeňského procesu. Tímto procesem procházejí 
v současné době všichni a je otázkou, kdy a jak se dostanou na 
svou původní úroveň.

Obecně se v cestovním ruchu deklaruje, že zápis 
konkrétního města, jemuž předchází dlouhý a složitý 
vývoj, často i mnohaleté úsilí, přinese užitek zejména 
těm, kteří podnikají v gastronomii a hotelnictví.

V době příprav na příjezd mezinárodní komise 
do Karlových Var byla vypracována podrobná stu-
die o cestovním ruchu tohoto města, která vycháze-
la ze statistik a analýz předcházejícího období) zde 
z roku 2018, komise přijížděla na inspekční cestu na 
konce léta roku 2019.

Bylo patrné, že město je plné nejen lázeňskými hosty, ale 
rovněž krátkodobými turisty - zejména asijskou klientelou, 
která sice trávila na poměry KV příliš krátkou dobu (několik 
hodin, maximálně 1 den), ale stále přinášela poměrnou část 
příjmů z čerpání služeb (gastro, suvenýry, nákup skla apod.)

Rok 2018 a konec konců i rok 2019 byl v oblasti cestovního 
ruchu dostatečně saturován a přinášel kvalitní podmínky roz-
voje města. Městské pokladně z cestovního ruchu přináležela 
částka 95 mil. Kč. Ve studii pro mezinárodní komisi byl připra-
vena prezentace tzv. Defertovy turistické funkce, která ukázala, 
jak může cestovní ruch posílit i existencí zápisu UNESCO.

Tzv. Defertova turistická funkce, která je vyjádřena pomě-
rem mezi kapacitou stálých lůžek pro cizince i domácí a počtem 
rezidentů. Hodnota Defertova indexu může nabývat hodnot  
v intervalu (0, ∞), čím vyšší je hodnota Defertova indexu, tím 
vyšší je intenzita cestovního ruchu. Číselná hodnota T (f) vy-
povídá, zda zkoumaná oblast je dostatečně turisticky využita, 
popřípadě, zda dochází k negativnímu zatížení lokality, blíže 
viz analytická část. 

Cestovní ruch je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Zjed-
nodušení povinností spojené s cestováním (devizová povinnost, 
Schengen, atd.) a zavádění přímých leteckých linek umožňuje 

spotřebitelům cestovního ruchu využívání vzdálených trhů. 
Dynamický rozvoj cestovního ruchu z jedné strany přispívá  
k rozvoji regionu. Jsou regiony, které svůj rozvoj mají posta-
ven na přítomnosti cestovního ruchu. Cestovní ruch je spojen 
s příjmy, zaměstnaností, inovačním stimulem atd. S dynamic-
kým rozvojem CR se mnoho autorů zabývajících se cestov-
ním ruchem počalo zamýšlet, zda je tento rozvoj dlouhodobě 
udržitelný. Vyvstala potřeba směrovat cestovní ruch ve smy-
slu udržitelného rozvoje, tj. vytvářet takový CR, který „plně 
zohledňuje jeho současný a budoucí hospodářský, sociální  
a environmentální dopad, který se zabývá potřebami návštěv-
níků, průmyslu, životního prostředí a hostitelských komunit“ 
(UNWTO)

I. Struktura turistů v Karlových Varech

Statistika 2018

zdroj: vlastní tabulka

Zdroj: https://czso/csu/czso/cestovni_ruch/statistiky/kraje/ tabulky/2019

Zdroj: PÁSKOVÁ, M. Udržitelnost cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus Univerzita, 
Hradec Králové, 2014. s. ISBN 978-80-7435-329-1

Tabulka 1: Rozdělení indexu turistických oblastí podle Defertovy funkce

Interval do 4,4–10 10–40 40–100 100–500 nad 500

 Slovní 
interpre-

tace         

Téměř 
žádná 

turistická 
aktivita        

Nevýrazná 
turistická 
aktivita         

Význam-
ná, ale 

nepřeva-
žující

Převážně 
turistická        

Významná

Hyper- 
turistická 
destinace
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(viz Intenzita cestovního ruchu v České Republice: Botlíko-
vá, Milena (ze Sborníku k 8. Mezinárodní vědecká konference 
Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, Cestovní ruch 
jako faktor regionálního rozvoje, Slezská univerzita Opava, du-
ben 2019)

Pro měření jsme zvolili zpočátku město Karlovy Vary jako 
celek. Město s téměř 50 tisíci obyvatel má dvě základní zóny: 
historické centrum a velký prostor nové bytové výstavby, sateli-
tů a okrajových městských čtvrtí. V nich žijí téměř 4/5 obyvatel 
města. Hotelových a hostelových zařízení je zde velmi málo, 
také proto vyšel poměr jako nevýrazná lokalita.

Pro výraznější ohodnocení je však třeba pojmout do vý-
počtů historické cetrum města, neboť pro cestovní ruch má 
význam území, na němž se turisté z převážně většiny pohybují.

Mezinárodní komisí UNESCO bylo tedy deklarováno, že 
Karlovy Vary mají potenciál využití zápisu pro mezinárodní 
klientelu, která přijede do města nejen za lázeňstvím a léčeb-
nými procesy, ale bude vnímat město i jako historickou a kul-
turní památku, jež dokáže oslovit náročnou klientelu, která si 
UNESCO „ kategorii dává za rovnítko preference svého zájmu 
a cestování.

Aby město bylo na zápis dobře připraveno, bylo pro celé 
společenství 11 měst připraven marketingový strategický plán, 
v jehož jednotlivých kapitolách byl uplatněn specifický marke-
tingový mix, zahrnující několik složek PR, reklamních sdělení, 
souboru informací, webové komunikace i diskuzí na sociál-
ních sítích, tak, aby veřejnmost  byla dostatečně s předstihem 
informována o kvalitách a přednostech eventuálního zápisu.

V roce 2019 jsem připravila pro město Karlovy Vary něko-
lik přednášek na veřejnosti s výkladem  zápisu UNESCO, bylo 
představeno několik výstav s ukázkami všech 11 měst, připra-
ven výměnný kulturní proram. Pro Karlovarské základní školy 
a jejich poslední ročníky bylo zrealizováno cca 28 přednášek ve 
školách s  výkladem o UNESCO, v  MHD byly instalovány le-
táky, které během roku infrmovali cestujícící o možném zápi-
su a jeho výhodách. Přesto monzí chtěli znát i negativa zápisu  
a obávali se především z omezování v oblasti výstavby, rekon-
strukcí vlastních domů a bytů. Tyto námitky pracovníci KAM 
i památkáři hojně objasňovali a poukazovali na příkladech, že 

se pravidla památkové péče nikterak nezmění. 
Komise UNESCO jen bude v  budoucnu dohlí-
žet na dodržování udržitelného rozvoje města, 
výstavby zeleně, zachování historického jádra   
a panoramatických výhledů okrajových částí.

Pro marketingové využití období příprav na 
zápis byly využity publicistické texty pro pravi-
delnou prezentaci informací o všech 11 členech 
sdružení v  městských novinách. Témata byla za-
komponována do obecnějších celků – různé složení 
vody v  jednotlivých městech, kulturní organizace  
a feetivaly, sportovní vyžití konkrétních lázeňských 
míst, architektura kolonád, parky a lesní prostory 
v okolí lázní apod. Z těchto jednotlivých pokračo-
vání bude sestaven společný komplexní text bro-
žury, jenž se po zápisu bude distribuovat společně 
s dalšími akcemi marketingu na podporu zápisu.

Zde pro ukázku jeden z textů:
„Centrem lázeňského života byly odjakživa kolonády. Jinde, než  

v lázních na ně nenarazíte. Jsou součástí městské architektury  
a většinou to bývají nejhonosnější budovy města. Lá-
zeňská místa tím okázale dokumentovala historic-
kou významnost a společenskou prestiž.  Z provozu 
lázní místní bohatli a chtěli to dát na odiv. Proč ko-
lonády vznikaly? Vyvěrající prameny se skoro všude 
„zabalily“ do altánových přístřešků. Chodit si pro lé-
čivou vodu, znamenalo využít i společenskou funkci 
místa– nejen se pěkně obléknout, ale také se procházet  
v přírodě, a přitom popíjet zázračnou vodu.“

Rozdíly v pojetí lázeňské architektury je velmi 
patrný v různých částech Evropy. O typech kolo-
nád se  dozví  čtenář i toto:

„Ale snad nejpompéznější je kolonáda v ital-
ském městě Montecatini Therme. Nejen pro 

to, že tady měl svého času pracovnu Benito Mussolini, ale ze-
jména proto, že tady léčivé prameny našel už v roce 1417 lé-
kař Ugolini Simoni, jenž sloužil ve službách tehdy mocného  
a zámožného rodu Medicejů. Ti zde založili lázně a díky pro-
sperujícímu bankovnictví je přivedli k obrovskému rozkvětu. 
Dodnes jsou nejslavnějším lázeňským místem Itálie a pat-
ří do společenství Great Spas of Europe. Elegantní koloná-
da s nádhernými freskami, které zdobí promenádové sály  
s galeriemi a travertinovými sloupy, se starožitnickými krámky  
a v úžasných zahradách se vzácnými rostlinami, se procházejí zdraví  
i nemocní. V centru spojených kolonád vyvěrá pramen do bazé-
nu s teplou vodou a fasádu zdobí sochy z carrarského mramoru. 
Dodnes se sem jezdí za společenskou zábavou, italským „dolce 
far niente“ a užíváním si života.“ (Dolanská, N.: Kolonády, kde 
jinde než v lázních, Karlovarské listy 6/20) s. 10

Defertova turistická funkce – Karlovy Vary jako celek

Historické centrum Karlových Varů

(Zdroj: vlastní výpočet)

(Zdroj: vlastní výpočet)
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Na závěr dokládám nejaktuálnější dění v oblasti možného 
zápisu, který bezesporu ovlivní příjezdový cestovní ruch do 
celého lázeňského trojúhelníku tří českých měst. Navíc pro vy-
užití v cestovním ruchu se nabízí i spojení s některými němec-
kými městy ne lázeňského, ale historicky velmi zajímavého, 
charakteru. Nabízí se nedaleký Norimberk, ale i členské město 
„Great Spas of Europe“ Baden – Baden, pro dobré dopravní 
spojení např. Mnichov.

Dne 2. listopadu 2020 jsme obdrželi toto sdělení:
„It decided that the 44th & 45th meetings would be combined 

in one meeting to be held in Fuzhou, China in the last week of 
June and the first week in July 2021. This will require an extensi-
on of the usual 10 days by an additional 2 or 3 days. China is in-
sistent that it is safe and delegates should not fear to visit. A num-
ber of delegates raised the concern that they would wish to seek  
a virtual option but the centre in Paris is stating that this pre-
sents many technical problems (190 State Parties, 2500 delegates 
and the need to manage simultaneous translations). A plan ‘B’ 
will however be prepared. Observers were not allowed to raise 
questions.

There will be a further information session organised before 
Christmas but the date is not yet known and I will circulate you 
with any papers issued that clarify the situation as soon as I re-
ceive them.

The 2022 committee is now likely to be held in the Russian 
Federation and will be the 46th session. I’m afraid that at the 
moment I have no additional information to offer…..“

(překlad: Komise UNESCO dnes v  Paříži rozhodla, že  
44. a 45. schůze budou spojeny do jedné schůzky, která se 
bude konat v čínském Fuzhou v posledním červnovém týdnu 
a první týden v červenci 2021. Bude to vyžadovat prodlouže-
ní obvyklých 10 dnů o další 2 nebo 3 dny. Čína trvá na tom, 
že je bezpečnou zemí a delegáti by se neměli bát ji navštívit. 
Řada delegátů vyjádřila obavy, že by chtěli hledat virtuál-
ní alternativu, ale centrum v Paříži uvádí, že to představuje 
mnoho technických problémů (190 smluvních stran, 2 500 
delegátů a potřeba zvládnout simultánní překlady). Plán „B“ 
však bude připraven. Pozorovatelé nesměli klást otázky. Před 
Vánoci se bude konat další informační schůzka, ale datum 
ještě není známo a já vás seznámím s vydanými dokumenty, 
které objasní situaci, jakmile je obdržím. Výbor pro rok 2022 
se nyní pravděpodobně bude konat v Ruské federaci a bude 
46. zasedání. Obávám se, že v tuto chvíli nemám k dispozici 
žádné další informace.)

Zdroj: emailová korespondence 2.11.2020- Paul Simon, zá-
stupce City of Bath – koordinátor UNESCO pro společenství 
Great Spas of Europe“

závěr
Na závěr tedy lze jen konstatovat, že čas nazrál pro další če-
kání.  Do všech tři lázeňských měst budou v  hojné míře tu-
risté zajíždět a budou očekávat nejen lázeňské procedury, ale 
především v  souvislosti se zápisem prohlídky historických 
budov, lázeňských domů, divadel, kulturních stánků, muzeí  
a samozřejmě architektonických skvostů na kolonádách. Ze 
zkušeností jiných měst se předpokládá 20–25 % nárůst kultur-
ně zaměřených turistů, pro něž budou tato místa nově atrak-
tivní.

Jaké přínosy může karlovarský lázeňský trojúhelník po zá-
pisu očekávat?
– Výrazně se pozdvihne prestiž destinace, zvýší se turistická 

konkurenceschopnost
– Zvýší návštěvnost místa
– Odstartuje destinační spolupráci, další spolupráci v rámci 

kraje i přeshraničí
– Rozvíjí potenciál cestovního ruchu v destinaci, podněcuje 

infrastrukturu
– Láká nové potenciální investory a spolupracovníky
– V  místě zhodnocuje nemovitosti, zvyšuje jejich ceny, vy-

tváří tlak na stavby nových movitostí
– Vytváří nová pracovní místa, otevírají se nové obchody
– Různorodost lázeňských procedur oproti evropskému 

pojetí „wellnesového“ lázeňství může být v tomto případě 
pozitivním přínosem a zajímavým srovnáním, podnítí ná-
vštěvnost

Zlepšuje kvalitu života místních obyvatel
Přesto současné čekání nejen na návrat turistů do lázeňských 
míst, čekání na oživení „okleštěného“ medicínského i rehabi-
litačního lázeňství a toužebná snaha o kulturní i společenský 
rozvoj měst v původních podobách, nebudou snadnými úkoly. 
Bude to jistě cesta delší, než se nám nyní jeví. Zápis UNESCO 
v příštím roce na avizovaném zasedání v Číně koncem června 
a začátkem července 2021 k tomu všem pomůže…

III.A Strategické výhledy v cestovním ruchu

III.C Spolupráce s ostatními

Zdroj: Great Spas of Europe – Místní management plán. Dokument 
MMKV, Karlovy Vary, 2019
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AbstrAct 
The aim of this article is to describe the National Qualifications 
Framework and vocational qualifications in the field of culture 

and cultural heritage. It includes the outputs of the research con-
cerning retraining programmes in this field.

introduction
In 2016. there was approved Act No. 

179/2006 Coll.,  on Verification and Recogni-
tion of Further Education Results and on the 
Amendment of Some Other Acts (the Act on 
the Recognition of Further Education results), 
which entered into force in August 2007 and was 
amended in 2017. The author of this Act is the 
Ministry of Education, Youth and Sports. The 
main aim of this Act is to allow all citizens to 
have their real knowledge, skills and experiences 
verified, regardless of how they have acquired 
them (whether at school, in the course, by self
-study or in practise). The substance of this Act 
is therefore on the basis of a standardized test to 
verify real knowledge needed for the performan-
ce of a particular working activity. The key tool 
of fulfilling the Act No.179/2006 Coll in practise 
is the National Qualifications Framework. 

The aim of the National Qualifications Fra-
mework is to create a system environment which 
will support:
•  comparability of learning results achieved by 

different ways, 
•  recognition of real knowledge and skills in-

dependently of how they were acquired;
•  comparability of qualifications recognized 

in the Czech Republic with qualifications re-
cognized in other European states

•  transmission of labour market requirements 
to the field of education,

•  public informedness on all nationally recog-
nized qualifications

1. nAtionAl QuAlificAtions frAmework 
The National Qualifications Framework is 

based on the National Occupations Framework 

and can be characterised as a publicly available 
database of all vocational qualifications and com-
plete vocational qualifications that are recognized 
in the Czech Republic. 

Complete vocational qualification is accord-
ing to Section 2 letter c) defined as a “professional 
competence of a natural person to carry out prop-
erly all work activities in a certain occupation“ 
(The Ministry of Education, Youth and Sports 
2006). Complete vocational qualifications may 
be defined also on the basis of existing school ap-
prenticeships (e.g., librarian, bookbinder, waiter, 
confectioner etc). 

So called vocational qualification forms the 
basic building stone of the National Qualifica-
tions Framework. Vocational qualification is ac-
cording to Section 2 letter d) of Act No. 179/2006 
Coll., defined as a “professional competence of  
a natural person to carry out properly a certain 
work activity or a set of work activities in a cer-
tain occupation or in two or more occupations in 
the scope as set forth in the qualification standard“ 
(Ministry of Education, Youth and Sports, 2006). 
In general, it can be stated that vocational quali-
fication are activities separately applicable on the 
labour market (e.g., reference librarian, deposi-
tory manager, masseur, cosmetician etc) that can 
make up or develop complete qualifications.

Each vocational qualification contains 
the qualification and evaluation standard.  
The qualification standard defines competences 
that a person must know and be able to perform 
or the performance of a particular activity and 
the evaluation standard describes in what way the 
competences will be verified. 

Currently, there are not yet vocational qual-
ifications for all work activities, however at least 

keywords 
Education, accreditation, 
retraining, the 
National Qualifications 
Framework, Vocational 
Qualifications
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some vocational qualification exists in 
most of the fields. 1376 vocational qual-
ifications were approved in October 
2020. In fulfilling the National Qual-
ification Framework, first vocational 
qualifications in the field of handicraft 
activities were made and higher levels 
are being processed at this time. In the 
field of culture and cultural heritage,  
44 vocational qualifications are now ap-
proved, both in the field of librarianship 
and restoration and in the area of care  
of historical monuments. Closer in-
formation on these professional qual-
ifications and most frequently realised 
courses in this area you may find in the 
further part of this article. 

The National Qualifications Frame-
work is based on the activity of sector 
councils composed of representatives of 
employers, associations and chambers 
operating on the Czech market. Even 
though the managers of National Qual-
ifications Framework and the sector 
council seek to create and subsequently 
approve as much as vocational qualifi-
cations as possible, they frequently cope 
with different opinions on the part of 
employers, associations, and chambers 
which in rare cases leads to the impos-
sibility to agree on the content of voca-
tional qualification. 

A vocational qualification itself is 
created in a working group composed of 
professionals in a particular field – i.e., 
of the representatives of educators, em-
ployers, and other experts. Subsequent-
ly, the vocational qualifications are sub-
jected to a complex process of control 
and approval. All approved vocational 
qualifications are listed in the National 
Qualifications Framework at  www.nar-
odnikvalifikace.cz.

The National Qualification Frame-
work falls under the responsibly of the 
Ministry of Educations, Youth and 
Sports, however individual Vocational 
Qualifications fall under the responsi-
bility of individual authorizing bodies 
that subsequently grant authorizations 
to so-called Authorised Persons. An au-
thorised person can be any natural per-
son, enterprising natural person or legal 
entity which meets the requirements set 
forth in the standard of a particular vo-
cational qualification. After granting the 
authorisation, the Authorised Person 
can pass examinations from a particular 
vocational qualification. These exami-
nations are public and must proceed in 

accordance with Act No. 179/2006 Coll. 
and with the evaluation standard of the 
respective vocational qualification.

Authorizing bodies are individu-
al ministries with the responsibility for 
the particular field (e.g., the Ministry 
of Culture is an Authorizing body for 
vocational qualifications in the field  
of culture, the Ministry of Agriculture is 
an Authorising body for vocational qual-
ifications in the field of agriculture etc.). 

The Ministry of Culture is currently 
responsible for 44 vocational qualifica-
tions, most of them are focused on the 
field of culture and on the support of per-
ceiving cultural heritage. They are e.g., 
these vocational qualifications: 

•  Librarian – cataloguer 
•  Librarian – fund administration wor-

ker
•  Librarian specialist - digital library 

administrator 
•  Librarian in the library for children
•  Librarian in direct services 
•  Reference librarian 
•  Independent librarian methodolo-

gist  
•  Independent system librarian
•  Castellan of a small, listed building
•  Museum educator 
•  Conversationist – explorer  
•  Cultural Projects Producer 
•  Restorer of hand-crafted works made 

of precious metals with the exception 
of cultural artefacts and works stored 
in collection of museums and galle-
ries 

•  Restorer of artisan works made of 
wood with the exception of cultural 
artefacts and works stored in collec-
tion of museums and galleries 

•  Restorer of gilding artisan works with 
the exception of cultural artefacts and 
works stored in collection of museu-
ms and galleries 

•  Custodian of a listed building 
•  Monument restoration technician
•  Organiser of exhibitions 
•  Depositary administrator  

Various educational programmes 
can prepare for respective vocational 
qualification examinations. Unaccre-
dited educational programmes are not 
modified or regulated. If, however, an 
educational facility would like to realize 
accredited educational programmes, it 
is possible to obtain accreditation from 
the Ministry of Education, Youths and 

Sports  for organising a retraining pro-
gramme towards particular vocational 
qualification. Obtaining this accreditati-
on is regulated by Decree No. 176/2009 
Coll., laying down the requirements  
for an application for accreditation of 
an education programme, the organi-
sation of education in a retraining faci-
lity and training completion. Based on 
this decree, retraining was linked with 
other legal regulations adjusting the 
content of the final examinations. Due 
to this linkage, retraining was connected 
with Act No. 79/2006 Coll. and for the 
retraining programmes where a Voca-
tional Qualification has already been 
approved, the completion of the retra-
ining programme is followed by a final 
examination from the particular voca-
tional qualification with the authorised 
person (under Act No.179/2006 Coll.). 
This link relates both to retraining pro-
grammes accredited by the Ministry of 
Education, Youth and Sports and other 
retraining programmes realized directly 
upon Section 108, paragraph 2 of Act 
No.435/2004 Coll, on Employment, as 
amended, thus e.g. also „schools within 
the field of education which is registered 
in the index of schools and school facilities 
or a higher education institution with ac-
credited programme of studies according 
to a special legal regulation“ (Ministry  
of Education, Youth and Sports, 2004).

2. reseArch relAted to retrAining 
ProgrAmmes And vocAtionAl 
QuAlificAtion exAminAtion cArried out 
in 2019 

There are currently only a few data 
on retraining programmes. The Minis-
try of Education, Youth and Sports have 
found out information on the realized 
retraining programmes, however the last 
data on this area are from 2014 where 
this Ministry conducted an investigation  
on retraining programmes implemen-
ted in 2013. For example, The Strategic 
Framework of Unemployment Policy 
also deals with retraining until 2030, 
however this document contains, in 
particular, data related to the develop-
ment of employment in the CR in the 
recent years. It is not possible to find 
out more detailed information on re-
training programmes that have been  
in fact realized. The data on realized retra-
ining programmes can be read from the 
research which found out information on 
accredited and non-accredited educati-
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onal programmes which was conducted 
in 2020 through the project of Internal 
Grant Competition at the Jan Amos Ko-
mensky University in Prague s.r.o. 

The research was conducted from 
September 4. till September 17, 2020 and 
it was focused only on retraining and 
unaccredited educational programmes 
implemented in 2019. All educational 
establishments listed in the database of 
granted accreditations of the Ministry 
of Education, Youth and Sports that had  
a valid accreditation in 2019 for the or-
ganisation of retraining programmes 
have been addressed. The respondents 
were asked through email contacts listed  
in the database to fill in an anonymous 
electronic questionnaire. In total,  
393 educational establishments (enterpri-
sing natural persons and legal persons) 
were addressed. A total of 31 respondents 
did not obtained the email (obviously due 
to incorrect email address or cessation of 
the educational establishment). The ques-
tionnaire was answered by a total of 68 
educational establishments. The overall 
response rate was therefore about 18,8%. 

Of the respondents addressed, 37,9% 
were natural persons that provide edu-
cation as freelancers. The other respon-
dents were legal persons. A total of 21.5 
% respondents have no employees nor 
have concluded a cooperation agree-
ment with other persons (e.g. agreement 
to complete a job, agreement to perform  
a work, cooperation agreement), 49,7% 
of the respondents employs 1–9 people 
and 28,7% from the respondents employs  
10 and more people.

As part of the research, the following 
question was asked: In what region do 
you provide educational courses or exa-
minations? The following graph shows 
the frequency of answers.

The above-mentioned chart indica-
tes that educational courses and exami-
nations take place the most in Prague 
(18,1%) and subsequently courses are 
most frequently implemented in the 
South-Moravia, Moravia-Silesia and 
Central Bohemia region where they 
achieve similar values (about 10%). I as-
sume that this distinctive difference can 
be caused by the fact that there is the bi-
ggest demand for courses and examina-
tions in Prague and for this reason also 
educational establishments with registe-
red office in other region provide cour-
ses and examinations also in Prague.

Thanks to this research, it was found 
out that within the field of culture and 
cultural heritage care the following re-
training courses and volatile qualificati-
on examinations took place in 2019:

The above chart indicates that the 
highest number of participants as well 
as successful course participants in the 
field of culture has the „Librarian in di-

Chart No. 1: The provision of educational courses and examinations in particular regions (in %). Sou-
rce: the author of this article

rect services“ course. As mentioned in 
the first chapter of this article, in case 
of retraining courses, where Vocational 
Qualification has been already appro-
ved, the completion of the retraining 
programme is followed by a final exa-
mination from the respective vocational 
qualification with the authorised person.  
The implementers of the retraining cour-
se „Librarian in direct services“ were at 
the same time authorised persons so it 
was found out that this vocational qua-
lification has also the most of those who 
have passed  vocational qualification suc-
cessfully. The successfulness in final exa-
minations in this vocational qualification 
amounted to 70,3% (with reference to the 
number of course participants).

There are no data on successful final 
examinations graduates from the vocatio-

nal qualification in the course “Conversa-
tionist – explorer“ since the respondents 
were not authorised persons and there-
fore final examinations from vocational 
qualification were realized by other enti-
ties and the respondents therefore did not 
mention this answer.

conclusion
The results of the realised research 

imply that the provision of accredited 
retraining programmes is dominated 
by computer courses (880 course par-
ticipants) which are followed by pa-
ramedic for recovery events course  
(798 course participants) or courses 
focused on operating a power-saw or 
brush-cutter (724 course participants). 
Courses focused on personal services 
have also a large market share. If we add 

Chart No. 2: The provision of retraining courses and vocational qualification examination  
in the field of culture. Source: the author of this article
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up courses focused on visage services, manicure, pedicure,  
the sum in these courses would amount to 1358 participants 
which would highly exceed other realised courses. This figu-
re is interesting especially because in a similar investigation 
conducted by the Ministry of Education, Youth and Sport in 
2014, the most realized courses were those in the field of per-
sonal services which shows that the interest in these courses 
is long-term. 

On the basis of my present practise in the field of re-
training programmes accreditations I can state that there 
is not too much interest in the courses in the field of cul-
ture, both from the point of view of those who are interes-
ted in accreditation of the course and those interested in 
completing the course. This statement is confirmed also 
by the fact that the sum of all realised accredited cour-
sed in the field of culture in 2019 amounted to 122 cour-
se participants. It can be to a certain extent influenced by 
the fact that the Ministry of Culture is now responsible  
for about 3.2 % of all approved vocational qualifications. 

Although the National Qualifications Framework has been 
built up already since 2006, vocational qualifications for all ac-
tivities existing on the labour market still not have been made. 
For the National Qualifications Framework to be constantly up 
to date, it is necessary to flexibly respond to the changing needs 
and conditions on the labour market and to be constantly ex-
tended and modified. For this reason, this framework must be 
viewed as a “living“ organism which constantly develops and 
improves. A greater promotion of the use of the National Qua-
lifications Framework might contribute also to the increase of 
interest in courses preparing for vocational qualification exa-
minations, not only in the field of culture. 
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AbstrAct 
Culture is mostly understood as a public good from a state and 
state policy point of view. The basic characteristics of a public 
good is the fact that there is to some extent “the exclusion of 
price „and no one can be prevented from using and consuming 
such a good.  An example includes the defence of the country, 
drinking water supply but also artistic monuments. All peop-
le benefit from these goods, the sovereignty of the consumers 
prevails here. Culture is, in many forms, a source of income, 

and therefore also of profit. When it comes to the economic be-
nefits of culture expenses, it is not only the renumeration of 
artists and turnovers of commercially and non-commercially 
run cultural institutions, but also revenues from the previous 
and follow-up areas of cultural events. The author was incited 
to write this contribution also of the argument which designa-
ted culture as a free time activity when justifying the measures 
against Covid 19.
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introduction
Bedrnová and Nový (1998) present va-

rious authors and their definition of culture. It 
is interesting to make a small list of elements 
of culture from this overview capturing dif-
ferent contexts. Hofstede cites the collective 
programming of human mind as the main fe-
ature of culture. Tylor understands culture as 
knowledge or capabilities acquired by man as  
a member of society. Hell and Hall see cultu-
re in the manner of creating, maintaining and 
processing information. Yoshida and Brislin 
consider culture a standard of human condu-
ct and behaviour which is generally respected. 
Comprehensive definitions of culture can be 
cited also from our literature. 

Průcha and Veteška (2014, page. 165) charac-
terize culture „as value systems, social intercourse 
standards, the way of thinking and communica-

tion, traditions, customs, ritual that are charac-
teristic for members of certain ethnic community 
or nation“. Ivanová, Špirudová and Kutnohorská 
(2005, page 17) write that „culture is the way of 
life of a certain group and it includes the sharing 
of social meanings of values and relationships pa-
ssed from generation to generation. Unmistakable 
attributes or cultures included language, religion, 
legal system, ethics and etiquette“. 

To have an appropriate relationship to cer-
tain culture, it is necessary to understand the 
historical development and conditions in which 
the culture has developed. Spatial distribution 
of culture (Fig. 1) is found, in cross-sectional 
view, somewhere between policy, development 
of society, towns, municipalities and regions 
and the possibilities of economics as well as  
„purchase behaviour“ of the people themselves 
as culture consumers.  

Ekonomické a společenské aspekty řízení kultury, 
politika obcí a měst v kontextu doporučení 
UNESCO
Economic and social aspects of cultural management, policy of 
municipalities and cities in the context of UNESCO recommendations
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This construct seeks to show that culture can be seen also 
from the perspective that it is the center of events in the soci-
ety, closely related to economics, state and communal policy 
in different areas, as well as to the development of municipali-
ties, towns, and regions. From a perspective of individuals, we 
speak of their cultural competence. This cultural competence 
occurs and is a part of development of the personality and so-
cial maturing of man. 

In the 1960s, social- political values, such as emancipati-
on of authorities, equal chances with all citizens, autonomy of 
the individual and democracy on all levels of states’ manage-
ment started to spread and be promoted in culture. There was 
unprecedented development of creativity, spontaneousness, or 
self-realization of people in the cultural area. People started to 
self-realise themselves more, to be unbound, communicating 
more with other people attuned in the same way, pursuing 
harmony in interpersonal relationships, pursuing acknowledg-
ment of their own person in others. On the other hand, a “re-
volt“ against the establishment has occurred in the society, so-
cial tension grew and people wanted to take life into their own 
hands. 

Becker, Feick and Uhl address the procedural aspect of 
functioning of cultural procedures in the society.  The authors 
describe three stages of creating cultural goods by creating, re-
alising, and evaluating the effects of these goods on the society. 

The above representation of the process of culture, cultural 
goods respectively, captures also control and decision processes 

related to culture management. The first le-
vel of creative tasks is not dependent only 
on the makers but also on general position 
of culture in the society. They form a unity 
of tasks of creative nature, tasks of marke-
ting, education and working with medias 
to influence the purchase conduct and be-
haviour of certain groups of citizens. Parti-
cular realization of cultural events is closely 
linked to evaluation of their impacts. Unli-
ke other areas of the life of society, the re-

sults of cultural activities are difficult to „grasp“.  Nevertheless, 
within certain value, ethical and aesthetical or only commerci-
al measures, the successfulness of a given cultural product can 
be assessed in a different way. 

In general, the mere existence of theatres and cultural hou-
ses is socially considered as useful, even when it requires a regu-
lar contribution from the perspective of the state and munici-
palities. Nevertheless, there are positive experiences with close 
cooperation between public and private providers of cultural 
events. For instance, public institutions use private agencies for 
marketing and promotion purposes of these events when orga-
nizing concerts and theatre performances and share profit with 
them. A similar cooperation is also when realising exhibitions 
where private gallerists offer their complete realization. 

1. economic AsPects of culture mAnAgement
Economic analysis of character of different cultural goods 

and cultural services shows a certain contradiction between 
the required economic independence and freedom of provide-
rs and suppliers on the one hand and the sovereignty of con-
sumers and receivers of art on the other hand. It is referring 
to so called detour profitability in cultural area. However, this 
question is not quite cleared and scientifically (empirically) has 
not been explored so far. There can be a few several hypotheti-
cal examples mentioned analysed in more details by Hannagan 

(1996). Those who visit theatre, connect 
this frequently with visiting a restaurant, 
buying suitable clothes, or using means of 
transportation. Theatre stage productions 
in themselves are not possible until the-
re is available material for construction of 
the stage, the energy supplier for the stage 
equipment and lighting and especially both 
„artistic and non- artistic“ workforce. 

Another effect of the realisation of cul-
tural politics through public expenses are 
possible impacts on employment. However, 
to accurately confirm this connection, it is 
necessary to have as accurate as possible 
knowledge of the mechanisms of linkage of 
cultural work and successive economic are-
as that serve as accompanying services for 
the realizers and consumers of culture. Ben-
dixen et al. (1992) introduces the already 
mentioned detoured and fiscal profitability 
into the field of culture management. With 
certain simplification, it can be written that 

also other areas of services, such as hotel industry, food indus-
try, logistics or transport can benefit from organizing cultural 

Picture No. 1 Wider contexts of culture, Source: Own construct

Fig. No. 2 The process of creating cultural goods, Source: Becker, Feick, Uhl (1997) modified
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Obr. č. 2 Proces tvorby kulturních statků, Zdroj: Becker, Feick, Uhl (1997) upraveno 

 

Fig. No. 2 The process of creating cultural goods, Source: Becker, Feick, Uhl (1997) modified 
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events. As far as fiscal profitability is concerned, it can be stated 
that certain (especially larger) cultural enterprises will bring 
certain tax revenues to the state budget (for example VAT, 
excise tax). Or the author refers also to the fact that cultural 
performances have a positive influence on (seasonal) employ-
ment and related income taxes and social and health insurance 
contributions. Detoured profitability and economical use of 
public expenses on culture needs to be closer examined. The 
background to these considerations is the observation of the 
facts that the performance of cultural services leads regularly 
to the use of services and economic results of other fields of 
human activity. 

2. the Policy of municiPAlities And cities
Culture management is not yet specified sufficiently in the 

conditions of municipalities. Mostly it is identified with the 
practise of leadership and economic management of cultural 
facilities, which induces a certain commercial access to culture, 
a certain commercial thinking. Tuma (2009, page 15 et seq.) 
points, in this connection, to multicausality which works as  
a „complex system with a number of entries, large imbalances or 
fragile stability“…„autonomy is a system with the contrast of ent-
ropy, thus destruction and extinction as well as constructiveness, 
creating, building and formation of new forms of organization“. 

Experiences from the practise show that the cultural policy 
takes over so-called cross-sectional function within municipal, 
general communal policy. It forms a certain core of general 
municipality with youth, elder people, and other social groups 
of citizens. It also forms a basis of educational policy. This reali-
ty should be reflected also in the qualification and occupational 
competences of public administration workers. Nevertheless, it 
needs to be stated that unlike social work where professionali-
sation has already progressed relatively well, it has not been so 
developed in the cultural area.  The specifics of the area of work 
are not respected so far, the mechanisms of instrumentalizati-
on of culture are not formed on the municipality level. 

From an all-society point of view, it can be stated that state 
cultural policy gets frequently to the limits of “guardianship“ 
of state economic policy. In principle, it is frequently limited 
to the creation of suitable economic, legal, and organizational 
conditions for cultural life, including the provision of sources, 
for example for the management and maintenance of buildings 
etc. Not seldom, culture management finds itself in an ambiva-
lent situation following the depth of cultural traditions and re-
alities in the context of commercial connotations of organised 
cultural events. It is obvious that cultural management cannot 
be grasped strictly commercially, and cultural facilities and 
their activities can be understood as one of the gainful prac-
tices. On the other hand, it is not possible to accept the idea 
that cultural events should be exempt from the limitations of 
economic costs. Culture management must basically provide 
material sources, administrate, and manage them effectively 
and present culture as an important part of the development of 
municipalities and the entire society. 

The establishment and subsidies of basic art schools can be 
mentioned as an example in this connection. Studies from the 
advanced countries show that the support of these activities (te-
aching music) from public sources has a considerable influence 
on musical industry. Similarly, it is the support of financing of 
orchestras, choirs, and other artistic ensembles. In addition to 

public sources financing, sponsoring plays an important role 
here. One thing is that particular artists or cultural events 
can be important acquisition agents and carriers of image of 
the sponsor. The other thing is a view from the perspective of 
municipalities, towns where organising these events can have  
a positive influence on the image of the local municipality. The 
whole system of public support, sponsoring of events by busi-
ness entities works, leading sometimes even to the symbiose 
with purely commercial, gainful conception of cultural goods.  
An example thereof can be an unprecedented wave of theatre 
musicals in the Czech Republic where the economic point of 
view of frequent repetition of the same stage productions re-
turns the original costs many times and brings big profits. The 
specifics of culture management include the capability to align 
public and private interests in this area and to coordinate these 
activities in municipalities, towns, and regions.

In this context, UNESCO recommendation (1980, p. 44)  is 
very beneficial for the standardisation of public cultural goods 
which includes the following areas of public interest:
 1.  Care of cultural heritage and its further development
 2.  Printed material and literature
 3.  Music
 4.  Performing arts
 5.  Visual arts
 6.  Film and photographs
 7.  Radio and photographs
 8.  Socio-cultural activities 
 9.  Sport and rest
 10.  Care of nature and landscape
 11.  Cultural management and cultural activities.

These points form a “solid whole“ which reflects the focus 
of this United Nations Organisations agency, i.e. uniting cul-
ture, policy and science to one heterogenous whole. All points 
include activities in connection with the creation, production, 
and dissemination of works of art. In addition, emphasis is laid 
on research, edification, and other education apart of the re-
gular school and education system. It also includes sport and 
rest, radio, and television, as well as scientific librarianship and 
making documentaries

 
In general level, the UNESCO recommendation includes 

certain instructions for cultural politics, within municipalities 
and regions having monuments approved for their “network” 
or aspiring to this status at their territory. This recommendati-
on can be briefly summarized to these steps: (UNESCO, 1980, 
page 43 et seq.)
1. Towns and municipalities local autonomy must consider 

as cultural work as a part of public service for its citizens. 
Culture and especially cultural monuments belong uncon-
ditionally to the life of citizens and therefore public sector is 
obliged to maintain the cultural facilities, to maintain cul-
tural events and to promote cultural events. 

2. Communities, towns, and regions should promote art and 
culture and preserve cultural monuments. They should hold 
the “creative and utopic potential“of art and culture. It should 
not be only a pragmatic maintaining of the given conditions 
but also developing connections between cultural work and 
cultural operation financing from own sources.

3. Culture can be understood as a public service regardless 
the origin of cultural products. The current request is “the 
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cultural marketing of the city“ inclu-
ding the promotion not only of par-
ticular events but also of the entire 
infrastructure which is needed for 
this area. 
Even when we receive these re-

commendations more or less, including 
the thematic demarcation of the cultural 
area, as given, there arises another pro-
blem with regard to the assessment of 
its economic importance. After a large 
part of the cultural services „reaches“ 
their addressees by a commercial form 
of distribution (wholesale and retail, in-
termediaries, auctions etc.), economic 
importance of the cultural area will also 
be manifested by these “follow-up“ areas 
and in contributing the improvement of 
their economic activity. Cultural activity 
usually follows up the contribution or 
drawing of the “previous“ sectors. The 
publishing house’s work applies retro-
spectively to the products of print shops 
and bookbinding shops whose activities 
are at least partially in immediate econo-
mic context with the provision of cultu-
ral services. This must be subsequently 
considered when recording the econo-
mic importance of the cultural sector. 

conclusion
In the conclusion, one can reflect 

with a certain bird’s eye view and cer-
tain more general access to the culture 
issue, culture management and cultu-
ral policy. In this context, it is possible 
to express consent with the opinion of 
Hommel and Berger (1988, page 16) 
who have expressed themselves in the 
sense that culture to some extent does 
not know boundaries, taking over the 
role of convergent agent in the current 
contradictory world. The authors expre-
ss their opinion to the so-called cultural 
convergence in this way: “Cultural con-
vergence is that the social boundaries 
begin to release path for the informati-
on and technologies driven convergence 
processes that have changed the political 
borders to almost meaningless lines on 
economical maps“…
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Úvod
Kohezní politika EU je politika hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti EU a má za cíl 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých 
regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhod-
něných regionů a posilování hospodářské, so-
ciální a územní soudržnosti, a to vše především 
za účelem jednotného a harmonického vývoje 
Evropské unie. Pro jednotlivé regiony členských 
zemí má kohezní politika nezastupitelnou úlo-
hu. Nemusí to přitom být jen zaostalé regiony, 
ale mohou to být i regiony, které v rámci kohezní 
politiky vytvoří nový prostor pro rozvoj.

V příspěvku se zaměřím na historii kohez-
ní politiky, jak je v rámci vývoj EU nastavena,  
a následně rozvedu konkrétní regionální pohle-
dy na ekonomický rozvoj regionů v rámci České 
republiky, a to včetně aktuálního vývoje Strate-
gie regionálního rozvoje ČR 2021+.

1. vývoj kohezní Politiky
Rozvoj Evropské unie je významně doprová-
zen a podporován regionální politikou, která 
se tak podílí na zvyšování životní úrovně na-
příč evropskými regiony. Evropská integrace je 
od počátku doprovázena sociální politikou a již  
v roce 1958 je za tímto účelem založen Evropský 

sociální fond, který poskytuje tzv. měkké dota-
ce, kam můžeme zařadit například příspěvky na 
zvýšení zaměstnanosti. Do konkrétních projektů 
například v rámci budování infrastruktury jsou 
investovány prostředky z Evropského zeměděl-
ského podpůrného a záručního fondu, který byl 
založen v roce 1962. Institucionálně se rozvíjí 
kohezní politika v roce 1968 díky založení vlast-
ního regionálního ředitelství. Skutečný rozvoj 
kohezní politiky nastává až s příchodem nových 
členů v sedmdesátých letech, tedy po vstupu 
Velké Británie, Dánska a Irska a začíná existovat 
politika soudržnosti spolu s novým Evropským 
fondem pro regionální rozvoj. Legislativní zá-
zemí v podobě zařazení do zakládající smlou-
vy dostává regionální politika v Jednotném 
evropském aktu, kdy se hospodářská a sociál-
ní soudržnost stává jedním z cílů Společenství  
a zavádí se základní principy politiky soudrž-
nosti: princip koncentrace, programování, part-
nerství a doplňkovosti (Baldwin, Wyplosz 2013, 
s. 298). 

Strukturální fondy vznikají v roce 1988 jako 
reakce na jižní rozšíření, které znamenalo připo-
jení slabších regionů a bylo tedy zapotřebí zavést 
investování do nejchudších a nejméně rozvinu-
tých regionů. V souvislosti s politickými změna-

Kohezní politika EU v rámci rozvoje regionů
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AbstrAct 
Kohezní politika EU jako politika hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti EU má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných re-
gionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti, 
a to vše především za účelem jednotného a harmonického vývoje 
Evropské unie. Pro jednotlivé regiony členských zemí má kohezní 
politika nezastupitelnou úlohu. Text je zaměřen na historii kohez-
ní politiky v rámci vývoje EU včetně legislativního a institucionál-
ního zaměření. Následně je rozveden regionální pohled na eko-
nomický rozvoj regionů v rámci České republiky včetně Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2021+.

AbstrAct
EU cohesion policy, as the EU’s economic, social and territorial 
cohesion policy, aims to reduce disparities between the levels of de-
velopment of the various regions, reduce the backwardness of the 
most disadvantaged regions and strengthen economic, social and 
territorial cohesion, all for the unified and harmonious develop-
ment of the European Union. Cohesion policy has an irreplaceable 
role to play for the individual regions of the Member States. The 
text focuses on the history of cohesion policy in the development 
of the EU, including the legislative and institutional focus. Sub-
sequently, a regional view of the economic development of regions 
within the Czech Republic is elaborated.
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mi v roce 1989 vzniká program PHARE, který poskytoval fi-
nanční prostředky kandidátským zemím ze střední a východní 
Evropy, aby byly schopné splnit podmínky stanovené pro vstup 
do EU. 

Další legislativní ukotvení kohezní politiky přišlo s Ma-
astrichtskou smlouvou v roce 1993, kdy vznikl Kohezní fond, 
který financuje státy jako celky, a ne územní jednotky. Dále byl 
založen poradní orgán Výbor regionů fungující jako poradní 
instituce složená ze zástupců na regionální a místní úrovni  
a zaveden byl princip subsidiarity, který zajišťuje, aby se zbyteč-
ně nepřijímala opatření na unijní úrovni, pokud by bylo účin-
nější přijmout takové opatření na národní či regionální úrovni. 
Koncem devadesátých let se finance ve fondech soudržnosti  
a kohezních fondech zdvojnásobují a v souvislosti s rozšířením 
EU o desítku, resp. dvanáctku zemí vznikají v roce 1999 tzv. 
předvstupní programy, a to konkrétně program ISPA zaměřený 
na investice v oblasti životního prostředí a transevropských do-
pravních sítí, jehož úlohu po přistoupení zemí do EU převzal 
Fond soudržnosti, program SAPARD pro rozvoj zemědělství  
a venkova, který po vstupu zemí nahradil Evropský zeměděl-
ský podpůrný a záruční fond. Následně v roce 2007 je s podob-
ným účelem zaveden nástroj předvstupní pomoci IPA, který 
nahrazuje dosavadní finanční nástroje a programy

Dalším významným mezníkem byla od roku 2010 a přede-
vším s novým finančním rámcem 2014–2020 strategie Evropa 
2020, která s pomocí specifických cílů směřuje na udržitelné 
technologie, inovace, ale také sociální inkluzi a podporuje boj  
s nezaměstnaností mladých lidí. Komise se následně v roce 
2018 rozhodla pro modernizaci a zjednodušení politiky sou-
držnosti a s tím spojila i nový víceletý finanční rámec 2021–
2027, který počítá s menšími výdaji pro regionální politiku,  
a to vzhledem k brexitu, ale také z důvodu vyššího výkonu 
unijních regionů. 

kohezní PolitikA v rámci lisAbonské smlouvy
Regionální politika je dnes jednou z nejdůležitějších politik 
EU. Historicky významné bylo vytvoření Evropského sociální-
ho fondu nebo Evropského zemědělského fondu. Komplexní 
ukotvení regionální politiky nastalo až s budováním společné-
ho trhu, tedy s volným pohybem čtyř svobod. Liberalizace totiž 
znásobila rozdíly mezi regiony a bylo potřeba pomoci rozvoji 
chudších regionů. 

Po rozšíření o jižní státy v roce 1981 už nebylo možné 
zajistit rovnoměrný hospodářský růst napříč všemi státy. Do 
legislativního rámce však politika soudržnosti vstoupila až  
s přijetím Jednotného evropského aktu v roce 1986. Systém 
regionální politiky je od tohoto období stejnorodý, stále je re-
alizován pomocí několika nástrojů, které se souhrnně nazývají 
Evropské strukturální a investiční fondy, kam patří především 
tři hlavní fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond 
soudržnosti a Evropský sociální fond. Dále se na rozvoji regi-
onů podílí také Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
a Evropský námořní a rybářský fond.

Poslední legislativní úprava přišla v Lisabonské smlouvě  
v prosinci 2009. Kohezní politika EU je zde doplněna o rozměr 
vnímání koheze v kontextu EU o územní (teritoriální) charak-
teristiku. Podle čl. 174 Smlouvy o fungování EU má být v rám-
ci evropských regionů věnována zvláštní pozornost především 
venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými 
přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevý-

hodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony. 

Lisabonská smlouva rozšiřuje ustanovení týkající se poli-
tiky soudržnosti explicitním zařazením tzv. územní soudrž-
nosti mezi cíle EU. V právním rámci EU je tak nově i místní  
a regionální dimenze, a to v rámci definice zásady subsidiarity, 
podle níž EU jedná pouze tehdy, pokud může být výsledků lépe 
dosaženo na úrovni EU než na úrovni členských států, je vlo-
žen odkaz na místní a regionální úroveň. Unie dále respektuje 
národní místní a regionální samosprávu a podporuje územní 
(jakož i hospodářskou a sociální) soudržnost (podle Francová, 
J. 2009).

Smlouva významně posiluje roli Výboru regionů, který se 
v případech porušení principu subsidiarity může obrátit na 
Soudní dvůr EU, a to v oblastech, kde má být dle Protokolu 
o používání zásad proporcionality a subsidiarity konzultován.

Z hlediska institucionálního ukotvení je v rámci Evropské 
komise odpovědnou komisařkou Corina Crețu. Problematika 
spadá pod Generální ředitelství pro regionální a městskou po-
litiku, které od roku 2016 řídí Lucemburčan Marc Lemaître. 
V Evropském parlamentu je tato oblast řešena ve Výboru pro 
regionální rozvoj. Příslušná témata jsou řešena ve Výboru regi-
onů v Komisi pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU 
(COTER) a v Hospodářském a sociálním výboru jako v porad-
ní instituci již od roku 1957.

Evropské právo je nadřazeno národnímu právnímu rám-
ci, nařízení v oblasti kohezní politiky jsou aplikovatelná pří-
mo, tzn. jednotlivá nařízení není nutné převádět do českého 
právního řádu prostřednictvím českého právního aktu, který 
stanoví práva a povinnost. Ministerstvo pro místní rozvoj je 
centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v ČR. 

Pro EU je politika soudržnosti hlavním nástrojem podpory 
malých a středních podniků, nízkouhlíkového hospodářství, 
dopravní infrastruktury, integrace osob na trhu práce a soci-
álního začleňování znevýhodněných osob. Zásadní roli hraje 
také v podpoře inovací (Můj region, má Evropa, naše budouc-
nost. Sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudrž-
nosti (2017)).

3. kohezní PolitikA Po roce 2020
Regionální politika v současnosti představuje hlavní investič-
ní nástroj EU. V aktuálním finančním rámci 2014-2020 na ni 
EU vyčlenila 351,8 miliardy eur, což je přibližně třetina unij-
ního rozpočtu. V následujícím finančním rámci 2021–2027 
by se podle návrhu Evropské komise měly výdaje navýšit na  
373 miliard eur. 

Politika soudržnosti sleduje cíle podle celounijní strategie. 
Z původních jedenácti tematických cílů na období 2014–2020 
byly přeskupeny a sloučeny investiční priority pro období 
2021–2027 na pět základních priorit: Inteligentnější Evropa 
díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a podpo-
ře malých a středních podniků, a dále Zelenější, bezuhlíková 
Evropa díky provádění Pařížské dohody a investicím do trans-
formace energetiky, obnovitelných zdrojů a boje proti změně 
klimatu. K těmto dvěma prioritám budou směřovány investice 
především, a to 75 % zdrojů.

Dalšími třemi cíli jsou Propojenější Evropa díky strategic-
kým dopravním a digitálním sítím, Sociálnější Evropa díky 
provádění evropského pilíře sociálních práv a podpoře kvalitní 
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zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování 
a rovného přístupu ke zdravotní péči a Evropa bližší občanům 
díky podpoře místně vedených strategií rozvoje a udržitelného 
rozvoje měst v celé EU.

Nárok na získání financí mají regiony, které patří mezi tzv. 
méně rozvinuté regiony s HDP menším než 75 % unijního 
průměru; se řadí do tzv. tranzitních regionů, jejichž HDP se 
pohybuje mezi 75 % a 90 % unijního průměru; spadají do regi-
onů, v nichž je podporována přeshraniční spolupráce. Regiony 
jsou porovnávány jako územní statistické jednotky, tzv. regiony 
označované jako NUTS II. V České republice splňují všechny 
regiony s výjimkou hlavního města Prahy podmínky pro zís-
kání financí z ESI.

Rozpočet EU nepočítá s významným nárůstem příspěv-
ků v rámci kohezní politiky, Česká republika by měla čerpat  
17,8 miliardy eur (v běžných cenách z roku 2018), což je ve 
srovnání s předchozím obdobím snížení o 2,7 miliardy eur. 
Celkově dostane Česká republika méně prostředků, ale některé 
české regiony by mohly získat více financí díky novým priori-
tám evropského víceletého rozpočtu.

Komise zveřejnila v červnu 2018 nový Návrh pro regionál-
ní rozvoj a politiku soudržnosti po roce 2020. Komise deklaro-
vala, že chce „modernizovat politiku soudržnosti, jejímž cílem 
má být růst hospodářské a sociální konvergence a pomoc regi-
onů“. K zásadnějším změnám by v rámci této politiky docházet 
nemělo.

Pro nové finanční období 2021–2027 chce kohezní politi-
ka snížit rozdíly napříč EU, a to konkrétně rozpočtem ve výši 
373 mld. eur. Hlavním cílem návrhu je politiku modernizovat, 
zjednodušit a připravit ji na nové výzvy. Podle návrhu mají na-
konec pro nějakou formu financování zůstat způsobilé všechny 
regiony EU. Existovaly totiž i jiné, restriktivnější návrhy. Re-
giony by i pro období po roce 2020 měly zůstat rozděleny do 
tří kategorií, a to jednak méně rozvinuté regiony, přechodové  
a více rozvinuté regiony.

4. Potřeby regionů Čr
V České republice územně správní členění odpovídá úrovni 
NUTS III (kraje). Po vstupu do Evropské unie proto admini-
strativně vzniklo osm organizačních jednotek NUTS II. Pro 
tyto tzv. Regiony soudržnosti odpovídají základní statistické 
jednotce pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základě níž 
se přiděluje podpora ze strukturálních fondů a Fondu soudrž-
nosti. Patří sem osm regionů: Severozápad (kraje Karlovarský  
a Ústecký), Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj), Střední Če-
chy (Středočeský kraj), Severovýchod (Liberecký, Královéhra-
decký a Pardubický kraj), Jihovýchod (kraj Vysočina a Jiho-
moravský kraj), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), 
Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) a Praha.

Pokud nahlédneme na zaměření pravidel a priorit Kohezní 
politiky EU podle potřeb jednotlivých regionů i jejich stávající 
a předpokládané výkonnosti, je možné rozdělit regiony sou-
držnosti v České republice přibližně do čtyř základních skupin, 
jak uvádí NERV (2013). 

První skupinu tvoří hlavní město Praha jako sedmý nejbo-
hatší region celé EU (měřeno ukazatelem HDP na obyvatele). 
Prioritní zaměření je orientováno na konkurenceschopnost  
s tím spojené rozvojové priority nejsou zde potřeba specifické 
konvergenční aktivity, které jsou naopak očekávány ve všech 
ostatních skupinách.

Druhou skupinu regionů tvoří Střední Čechy společně, 
s regiony Jihovýchod a Jihozápad a představují jistou druhou 
výkonnostní kategorii, která se vyznačuje jistou ekonomickou 
podrozvinutostí, současně jsou však dobrou platformou vhod-
nou k řešení i kvalitativně náročnějších rozvojových priorit. re-
giony mají zkušenosti s řešením výzkumných projektů ve Stře-
dočeském a Jihomoravském kraji a mohou tedy využít značné 
perspektivy i z hlediska využívání zdrojů Kohezní politiky EU. 
V těchto regionech nejsou evidovány zásadní rozvojové han-
dicapy.

Třetí výkonnostní skupina je tvořena regiony Severový-
chod, Moravskoslezsko a Střední Morava, skupina je poměrně 
nehomogenní. Významným brzdícím parametrem Severo-
východu je například významně nedostatečná investiční ak-
tivita v  období těsně předkrizovém, a s tím je spojena velmi 
pozvolná růstová výkonnost i nadále. Brzdou Moravskoslez-
ska jsou parametry trhu práce, sociální soudržnosti a exis-
tence řady deprivovaných oblastí, jeho výhodou naopak byla 
značně dynamická růstová výkonnost v předkrizovém období  
a výrazné dohnání deficitu nedokončenosti dálniční dopravní 
infrastruktury v dalším období. V těchto regionech jsou jejich 
konvergenční potřeby z hlediska finanční náročnosti vyšší než 
ty rozvojové.

Nejslabší výkonnost má region Severozápad, který díky Ús-
teckému kraji vytváří poměrně velmi objemný HDP v absolut-
ním vyjádření, který má však mimořádně nízký podíl výdajů na 
výzkum a vývoj na HDP, přičemž ani investiční aktivita v době 
prosperity nebyla vůči národnímu průměru nejdynamičtější. 
Region Severozápad má z hlediska procesu reálné konvergence 
nestabilní průběh. Navíc tento region je spojen se značnými 
konvergenčními potřebami v oblasti sociálních, environmen-
tálních priorit i v oblasti revitalizace zanedbaných oblastí.

Z pohledu Kohezní politiky EU jsou v regionech řešeny 
především konvergenční priority a také řešení disparit a ne-
rovností především infrastrukturního, ale i sociálního a envi-
ronmentálního charakteru. To se týká především regionu Se-
verozápad a Moravskoslezsko. Konvergenční potřeba mobility 
a rozvoje dopravní infrastruktury je společnou potřebou všem 
regionům bez výjimky, dokonce v jistém ohledu i včetně Prahy.

V současné době je dokončována Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2021+, která si klade za cíl přenést finance na re-
gionální rozvoj do míst, kde jsou nejvíce potřeba a přinesou 
největší efekt, a to pomocí inovativního přístupu k pojetí re-
gionální politiky i dalších politik státu a rozvojových strategií 
krajů, měst a obcí. Strategie stanovuje hlavní cíle regionálního 
rozvoje v horizontu následujících 7 let v období 2021–2027  
s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelné-
ho rozvoje území.

Strategie se snaží rozvíjet spolupráci obcí a budování part-
nerských sítí v regionech, a to v oblastech ekonomiky, kvality 
života, životního prostředí a kultury. Řešeny jsou priority a po-
třeby českého venkova, regionů a měst v politice soudržnos-
ti po roce 2020. Hlavním smyslem je identifikovat tematické 
oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický 
přístup, a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být re-
alizovány v odlišných územích, což povede k posílení územní 
konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností  
a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

Význam Strategie regionálního rozvoje 21+ je jednak  
v zajištění specifické podpory regionům, v zohlednění územní 

Příloha/Supplement



JOurnal of Diplomatic and Social Studies

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 3 / No. 2 / 2020 • 45

dimenze v rámci sektorových politik, v rozvíjení strategického 
plánování na bázi funkčních regionů, posilování spolupráce 
aktérů v území, zlepšování koordinace strategického a územ-
ního plánování a zlepšování práce s daty v oblasti regionální-
ho rozvoje. Podrobněji viz Strategie regionálního rozvoje ČR 
2021+ (2020).

závěr
Kohezní politika EU jako jedna z forem regionální politiky má 
dlouhodobé i dalekosáhlé kořeny. Hlavním úkolem je zvyšová-
ní životní úrovně napříč evropskými regiony. Tento cíl je sle-
dován od počátku vzniku evropské integrace a formálně byla 
kohezní politika uvedena v život v Jednotném evropském aktu. 
Důležité však je,že již v roce 1958 bylo na potřeby regionů my-
šleno ve formě Evropského sociálního fondu. 

Poslední společná smlouva – Lisabonská smlouva – přines-
la v roce 2009 některé nové parametry kohezní politiky včetně 
rozměru vnímání koheze v kontextu územní (teritoriální) cha-
rakteristiky. Nově je věnována zvláštní pozornost především 
venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými 

přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhod-
něny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou oby-
vatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony. Lisabonská 
smlouva rozšiřuje ustanovení týkající se politiky soudržnosti 
explicitním zařazením tzv. územní soudržnosti mezi cíle EU. 

Regionální politika v současnosti představuje hlavní inves-
tiční nástroj EU. V aktuálním rozpočtovém rámci na ni bylo 
vymezena přibližně třetina unijního rozpočtu.

Pokud nahlédneme na zaměření pravidel a priorit Kohezní 
politiky EU podle potřeb jednotlivých regionů i jejich stávající 
a předpokládané výkonnosti, je možné rozdělit regiony sou-
držnosti v České republice přibližně do čtyř základních skupin, 
a to Praha, region Střední Čechy společně, s  regiony Jihový-
chod a Jihozápad, nehomogenní skupina Severovýchod, Mo-
ravskoslezsko a Střední Morava a region Severozápad. Minis-
terstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s regionálními partnery 
vytváří Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ jako národní 
strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje na příš-
tích sedm let.
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AbstrAkt
UNESCO, jako organizace spojených národů pro výchovu, 
vědu a kulturu usiluje o budování míru prostřednictvím me-
zinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Au-
tor příspěvku se zamýšlí nad významem globálního vzdělávání 

v současné společnosti, která díky světové globalizaci prakticky 
nezná hranic, nejen v obchodě, cestování a poznávání, ale také 
ve vzdělávání, které je jejich samozřejmou a přirozenou sou-
částí.

klíČová slovA
Globální, globalizace, 
výchova, globální 
souvislosti, 
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světa, globální výchova, 
vzdělávání, věda, kultura, 
setkávání kultur, rozvoj 
osobnosti, učitel a žák 
v globální výchově, 
multikulturní výchova

Úvod
Politická a ekonomická uspořádání vlád nesta-
čí k zajištění trvalé a upřímné podpory národů. 
Mír musí být postaven na intelektuální a morál-
ní solidaritě lidstva.

V  tomto duchu UNESCO vyvíjí vzděláva-
cí nástroje, které pomáhají lidem žít jako glo-
bální občané bez nenávisti a nesnášenlivosti. 
UNESCO pracuje tak, aby každé dítě a občan 
měli přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Pod-
porou kulturního dědictví a stejné důstojnosti 
všech kultur UNESCO posiluje vazby mezi ná-
rody. UNESCO podporuje vědecké programy  
a politiky jako platformy pro rozvoj a spolupráci. 
UNESCO se zasazuje za svobodu projevu jako 
základní právo a klíčovou podmínku demokra-
cie a rozvoje. UNESCO, které slouží jako labo-
ratoř nápadů, pomáhá zemím přijímat meziná-
rodní standardy a řídí programy, které podporují 
volný tok myšlenek a sdílení znalostí. Povinností 
UNESCO zůstává potvrzování humanistického 
poslání v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. (int 
zdroj: en.unesco.org)

Pojem globalizace v  sobě zahrnuje složitý 
komplex jevů a procesů, jejichž mnohoznačnost 
bývá interpretována z  různých úhlů pohledu 
(nejčastěji ekonomického, sociologického, psy-
chologického, antropologického atd.) pro snad-
nější uchopení pojmu se nabízí hned několik 
charakteristik pojmu globalizace.

Suša (2006) popisuje globalizaci jako dlou-
hodobý historický proces, ovlivňující propo-
jenost světa v  čím dál větším měřítku, kde se 
lidské společnosti stávají více navzájem závislé 
v různých oblastech. Typická je propojenost so-

ciálních vztahů na velké vzdálenosti v rozmani-
tých souvislostech.

Globalizace je proces integrace světa na více 
úrovních (sociálních, politických, kulturních, 
nejčastěji je zmiňována úroveň ekonomická).

Globalizace je historicky nevyhnutelný pro-
ces, kterému je zbytečné se bránit, především 
v  souvislosti s  tím, že tento proces je v mnoha 
směrech žádoucí a má blahodárné účinky na 
většinu lidstva. Ale jako každý společenský jev 
má i globalizace své stinné stránky, svou odvrá-
cenou tvář. Jednou z nich je to,že otevírá  dveře 
do epochy, ve které zcela reálně může převládat 
násilí a chaos. Obrana proti globálním hrozbám 
musí být také globální a musí se do ní zapojit 
celá společnost. Taková ochrana se musí stát 
součástí společenské zodpovědnosti za vlastní 
činnost všech institucí (národních i mezinárod-
ních), které působí v  dnešním globálním světě 
(Chmelík, 2006, s.51).

Cílek (2010) spatřuje globalizaci jako proces 
výměny zboží, přejímání organizačních rysů ji-
ných území, duchovní výměnu a v  neposlední 
řadě jako psychologickou potřebu člověka., jako 
součást mechanismu sociální evoluce. Ekono-
mický rozměr globalizace začal být zdůrazňo-
ván, až v minulosti nedávné.

Nedílnou součástí celého procesu globa-
lizace je samozřejmě také výchova – globální 
výchova, výchova k souvislostem. Globální svět 
protkaný sítí vztahů ve vzájemných mnohovrs-
tevnatých souvislostech je světem jiným, jinak 
strukturovaným, než s  jakým počítal tradiční 
systém výchovy a vzdělávání, opírající se o systé-
my vědomostí, dovedností uzavřené do jednot-

UNESCO – podporovatel globální výchovy 

UNESCO – supporter of global education

Ing. Roman Kořán
Vysoká škola obchodní v Praze
Vysoká škola Dubnický technologický institut
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livých izolovaných předmětů. Současný 
globalizovaný svět je světem systémů 
navzájem propojených a dynamicky žijí-
cích, proměnlivých, tudíž vyžaduje změ-
nu ve způsobu a struktuře vzdělávání:

Vytvářet dynamický a prostupný sys-
tém vědomostí, nikoliv izolované vědo-
mosti.

Hledání a využívání mezipředmě-
tových vztahů a uplatnění průřezových 
témat, jako princip osvojení holistického 
pohledu na svět.

globální výchovA
Globální výchova charakterizovaná Pi-
kem a Selbym (1994) vychází z historic-
kého pojetí světa, z nutnosti vnímat svět 
jako mnohotvárný, mnohostranný celek.

Globální výchova je přístup, který 
není zaměřen jen na globální problémy, 
souvislosti, ale na výchovu všestran-
ně se rozvíjející osobnosti žáka. Usiluje  
o to, aby žák nedisponoval jen systémem 
osvojených dovedností, ale aby si osvo-
joval i mechanizmy, pomocí kterých 
bude umět své dosavadní dovednosti vy-
užívat. Pracuje netradičními metodami 
a prostředky, založenými na zkušenosti 
a prožitku. Vychovává žáky k  aktivní-
mu postoji ke světu jako celku i k sobě 
samým. Dbá na to, aby svět podávaný 
v souvislostech nebyl příliš zjednodušo-
ván a schematizován, aby komplikova-
ná realita života na planetě byla žákům 
zprostředkována akceptovatelnou for-
mou.

V současném vzdělávacím prostředí 
je globální vzdělávání implementováno 
do rámcových vzdělávacích programů. 
Vycházejí z  nové vzdělávací strategie, 
která zdůrazňuje potřebu provázanosti 
klíčových kompetencí a jejich uplatni-
telnost v  budoucím životě. Formulují 
očekávanou úroveň kompetencí pro 
všechny úrovně vzdělávání. Vycházejí 
z koncepce celoživotního učení.

Poukazuje na formativní funkce prů-
řezových témat, usiluje o propojování 
obsahu, metod a forem výuky v souladu 
s  individuálními potřebami a možnost-
mi žáků.

cíle globálního vzdělávání
Porozumět novým technologiím.
Přijímat, zpracovávat a interpretovat 

informace.
Porozumět sobě a zvládat vlastní city.
Vytvářet světový názor.
Osvojit si širokou škálu znalostí, 

schopností a dovedností.

Vytvářet si postoje a modely chování.
Využívat zkušenosti.
Poznávat jiné kultury, lidské problé-

my v celosvětovém měřítku.

Cílem vzdělávání není suma vě-
domostí, ale motivace pro další učení  
a osvojování si mechanizmů, které pod-
porují schopnost řešit problémy, pře-
mýšlet v osobních, lokálních i globálních 
souvislostech.

globální uČení
Globální učení se snaží ovlivnit nega-
tivní vývoj naší planety a jeho cílem je 
zároveň i všestranně rozvinutá osobnost 
žáka (Pike, Selby,1994, s. 68). V  tomto 
duchu jsou charakterizovány i základní 
komponenty učení
– vytvářet kladný vztah k sobě
– aktivní zapojení žáka do výuky
– kooperativní přístup
– učení prožitkem

Globální výchova je přístup zaměře-
ný na všestranný rozvoj osobnosti žáka 
a předpokládá holistický přístup k jedin-
ci i souvislostem světa, ve kterém žije. 
Rámcové vzdělávací programy respek-
tují vzdělávací potřeby, vyplývající ze 
současné situace globalizovaného světa 
a koncipují zprostředkovávání vzdělá-
vacího obsahu v souvislostech vzájemně 
provázaných.

Rámcový vzdělávací program neo-
pomíjí ani variabilitu organizace a in-
dividualizaci výuky, vytváření příznivé 
pracovní atmosféry motivující ke vzdělá-
vacím aktivitám, ale opět naráží na pro-
blém zažitých podmínek a stereotypů. 
Snad se více daří naplňovat individuální 
přístup k dětem a vzdělávacímu obsahu 
spíše v rámci zájmového vzdělávání, než 
v běžné školní práci.

žák v globální výchově
V  běžném vzdělávacím prostředí je 

objektem výchovného a vzdělávacího 
působení žák. Každý žák je neopakova-
telnou jedinečnou lidskou bytostí, jedin-
cem, člověkem. Z pozice žáka se dostává 
do pozice člověka, jako součásti světa, ve 
kterém žije. Z tohoto důvodu je v pojetí 
globální výchovy žák vnímán holisticky 
(v souvislostech bio psycho sociálně spi-
rituálních).

Každý člověk, který chce být úspěš-
ným ve svém životě a zaměstnání musí 
být přístupný ke změnám prostředí  
a situací ve kterých žije – uprostřed dy-
namicky se měnícího světa a životních 

podmínek. Je důležité, aby jedinec byl 
schopen změny postřehnout, akceptovat 
i sám je utvářet. Měl by být schopen pře-
konávat obtíže. Předpokladem utváření 
této kompetence je schopnost kritického 
myšlení a umění pochybovat, rozhodo-
vat, dovednost myslet v souvislostech, či 
pracovat s informacemi.

Globální výchova rozvíjí osobnost-
ní potenciál žáka ve všech složkách – 
kognitivní, emocionální, hodnotové  
i postojové. Učí je hodnotám, napomá-
há osvojování rolí, utváří osobnost žáka 
prostřednictvím zkušeností.

Jednotlivec a jeho schopnost zůstat 
konzistentní v rychle se měnících život-
ních podmínkách a úkolech se stává pri-
oritou výchovného a vzdělávacího půso-
bení nahlíženého prizmatem principů 
globální výchovy.

Jednotlivcem začíná proces formo-
vání osobnosti v pojetí globální výchovy, 
přes poznávání sebe sama lze dále rozví-
jet i poznávání druhých v kontextu sku-
piny, komunity, společnosti.

Encyklopedické vědomosti ztráce-
jí hodnotu, protože globalizovaný svět 
žije rychle, intenzivně  se  mění a tudíž 
vyžaduje schopnost rychlé orientace  
a adaptace jedince na proměnlivost 
životních podmínek. Historické a en-
cyklopedicky uspořádané vědomosti 
pozbývají na důležitosti. Důsledkem je 
nejen neznalost dějinných souvislos-
tí, které napomáhají pochopení sou-
časných dějů ve společnosti, ale jakási 
vykořeněnost dětí a žáků. Předpoklad, 
že člověk není zasazen do historického 
kontextu sice odpovídá vývoji společ-
nosti v  postmoderní době, ale otázkou 
je, jak se s touto skutečností vyrovnává. 
Neznajíc kořeny by se mohlo zdát, že 
člověk se stává snáze světoobčanem, ale 
zároveň se tato neznalost kořenů může 
stát zdrojem nejistot a frustrací.

Na druhou stranu při uplatňování 
multikulturních aspektů výchovného 
působení je poznávání dějinných sou-
vislostí důležitou součástí na cestě za 
poznáním jiných kultur, na cestě za to-
lerancí a kulturní pluralitě. Takové po-
znávání může podpořit nejen informo-
vanost o jiných kulturách, ale i vlastní 
identitu.

uČitel A globální výchovA
Učitel zaměřený na globální výchovu 
se svém vzdělávacím úsilí namířeném 
k rozvíjení osobnosti žáků se nemusí li-
šit od žádného jiného učitele. Rozdíl lze 
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spatřovat spíše v v holistickém nahlížení 
výchovy a vzdělávání a z toho plynoucích 
odlišností ve volbě metod a forem práce.
Globální učitel:
– vede žáky k  samostatnému myšlení, 

objevování, k hledání a uvědomovo-
vání si souvislostí

– vede ke komplexnímu poznávání – 
kladných i záporných stránek jevů

– ve snaze o maximální objektivizaci 
poznávání vede ke vnímání a zpra-
covávání problematiky předsudků  
a stereotypů

– ovlivňuje žáky tak, aby byli připrave-
ní využít své dovednosti a schopnosti 
k dalšímu osobnímu rozvoji, a tím si 
samostatně vytvářeli otevřenou bu-
doucnost

– učí žáky zapojovat se do různých ob-
lastí veřejného života

– učí žáky pružně se orientovat v rychle 
se měnícím světě

– je průvodcem na cestě žáků za pozná-
ním v oblasti předávání znalostí, ve-
dení k práci s informacemi, rozvíjení 
vlastní osobnosti a podporuje jejich 
zdravou sebedůvěru

– tvůrčím způsobem aplikuje širokou 
škálu metod a forem vzdělávání4

V  pojetí globální výchovy se mění 
vztah učitele a žáka. Učitel je iniciá-
torem činností, podněcuje zvídavost  
a chuť žáka dozvídat se nové věci. Je spí-
še partnerem, než neoddiskutovatelnou 
autoritou. Vede žáka k  chápání světa 
v  souvislostech a utváření mechanizmů 
osvojování poznatků a dovedností pou-
žívat tyto dovednosti.

vybrAná témAtA globální výchovy
Témat globálního světa, která se stala 
součástí globální výchovy, je mnoho. Je 
také možné je vnímat jako oblasti, v je-
jichž rámci by se měly utvářet klíčové 
kompetence člověka 21. Století. Horká 
(2000) vybírá následující kompetence, 
potřebné pro život v 21. století:

– adaptabilita
– kritické myšlení, anticipace
– otevřenost novému poznávání 

(funkční gramotnost, informační 
technologie, celoživotní učení)

– porozumění sociálním jevům (po-
dobnostem i odlišnostem v životním 
prostředí, ekonomice, kultuře, atd.)

Vnímání světa v  jeho celistvosti je 
jedním ze základních úkolů globální 

výchovy. Komplexnost poznávání, kte-
rá vychází z  ovlivňování všech stránek 
osobnosti žáka, napomáhá v  procesu 
globálního učení nejen seznámit se s ji-
nými kulturami, se souvislostmi života 
na úrovni přírodní i kulturní, ale pře-
devším vytváří dynamický systém vědo-
mostí, jako operační výbavu pro aktivní 
život na úrovni osobní i společenské, na 
úrovni lokální i globální. 

Výchova k  odpovědnosti – osobní od-
povědnost je součástí každého člověka. 
Dítě se učí od rodičů a učitelů osobní 
odpovědnosti tím, že jsou mu přidělová-
ny úkoly (v souladu s  jeho vývojovými 
možnostmi), jejichž plněním si osvojuje 
dovednosti vnímat, hodnotit a řešit pro-
blémy. Nejúčinnější formou jsou zážit-
kové, sebezkušenostní hry a činnosti, při 
kterých žák v chráněných a pedagogicky 
usměrňovaných podmínkách má mož-
nost vyzkoušet činnosti, kde nese odpo-
vědnost za splnění vymezeného úkolu  
a tím posunuje své osobní hranice.

Orientace v informacích – utváření této 
kompetence je v současné době v praxi 
málo, nebo málo účinně realizované, na-
vzdory tomu, že je zapracována do rám-
cových vzdělávacích programů.

dovednost vybírAt PodstAtné 
– Je vůbec možné, za současného před-

pokladu plurality názorů určit, co je 
podstatné?

– Poskytování uceleného systému vědo-
mostí způsobem obvyklým v  našich 
výchovně vzdělávacích podmínkách 
je urychlením systematizace poznat-
ků, nebo je krokem kontraproduktiv-
ním, který nevede žáky k přemýšlení 
a schopnosti analýzy a syntézy pozna-
ného?

– Jaká je metodika výběru podstat-
ného? Dle Novotného není jasně 
specifikováno základní učivo, což 
znamená, že určení objemu a kvality 
podstatného je převážně závislé na 
výběru učitele. Tady stojí učitel před 
složitým a zodpovědným úkolem, 
jak vybírat a zohlednit současné po-
žadavky objemu a kvality předáva-
ných vědomostí, individuální žákův 
potenciál a vhodný způsob (metodu) 
zprostředkování – aspekt didaktický.

Příklady konkrétních metod výběru 
podstatného za předpokladu aktivní 
účasti žáka a současného respektování 

individuálních a věkových zvláštností:
– práce s textem, převyprávění příběhu, 

výtah, osnova
– řetězení souvislostí pomocí obrázků, 

skládání příběhů
– brainstorming
– myšlenková mapa

Jak rozlišovat balastní informace, 
v  informacemi přehlcené společnosti, 
kdy množství informací, kterými je člo-
věk denně obklopen a atakován může 
paradoxně způsobit nechuť informace 
vstřebávat, jsou odmítány, ignorovány, 
nebo vybírány selektivně, což může způ-
sobit informační negramotnost, a tím 
neschopnost se v nich orientovat, praco-
vat s nimi a přijímat je.

mediální grAmotnost
Je schopnost a dovednost orientovat se 
v informacích předávaných médii. Tímto 
pojmem je označován soubor poznatků 
a dovedností potřebných pro orientaci 
ve složité a mnohovrstevnaté strukturo-
vané nabídce mediálních produktů. Jed-
ná se o komplexní kompetenci, která 
zahrnuje např. poznatky o fungování 
médií, o roli médií ve společnosti, o růz-
norodosti mediálních informací, o jejich 
zaměření atd. (Mičienka, Jirák, 2007). 
Bezpochyby napomáhá v lepší orientaci 
v informacích (např. jak se neztratit v síti 
informací nabízených na internetu, jak 
rozpoznat balastní informace od kvalit-
ních, nebo potřebných).

Zde se otevírá obrovský prostor pro 
práci učitele při zadávání úkolů zpraco-
vaných pomocí informačních techno-
logií. V  běžné školní práci, bez ohledu 
na předmět, ve kterém lze tyto úkoly 
zadávat, je důležité pěstovat u žáků ná-
vyky gramotnosti i ve smyslu dovednosti 
efektivního vyhledávání informací, vý-
běru podstatných informací za součas-
ného respektování autorských práv.

Učit žáky konkrétním postupům 
efektivního vyhledávání informací 
v  tištěných i elektronických zdrojích je 
úkolem nejen učitelů informatiky, ale 
všech pedagogů. Je nutné, aby žáci již 
na základní škole dostali metodickou 
podporu pro zpracování úkolů pomocí 
informačních technologií, např. fázová-
ní úkolů, resp. zadávání – u mladších 
žáků upřednostňovat vyhledávání podle 
přesných instrukcí a zadaných odkazů  
a u starších žáků žádat srovnávání z více 
zdrojů se zapojením kritického myšlení. 
Součástí mediální gramotnosti by měla 
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být i základní orientace v  některých 
oblastech kreativního průmyslu, který 
v  rámci tohoto tématu zahrnuje přede-
vším zvukové záznamy, internetový prů-
mysl, počítačové hry a podobně. (Ciká-
nek 2009)

V souvislosti s problematikou racio-
nálního a efektivního používání médií se 
nabízí řada otázek:
– Jaké je optimální množství informací 

pro schopnost zpracování?
– Jaké množství a kvalita informací je 

optimální pro kulturní život?
– Jak zpracovat některé mediální feno-

mény jako jsou reklama, zprávy, po-
pulární a naučné pořady, seriál?

– Jak rozpoznat mediální ohrožení – 
násilí, tabu, senzace, bulvár?

– Jak efektivně čelit mediálnímu ohro-
žení?

– Jak zajistit ochranu osobních údajů? 
Jakým rizikem je počítačové pirát-
ství?

Žák (dítě) a počítač je rovněž velkým 
fenoménem doby. Dítě je ohroženo in-
formačními technologiemi mnohem 
více, než dospělý člověk a to vzhledem 
k  míře své psychosociální a fyzické 
zralosti. Jsou si rodiče a učitelé vůbec 
vědomí toho, jaká rizika jsou spojena 
s  plněním úkolů pomocí informačních 
technologií? Pomineme-li fyzické ohro-
žení v  podobě následků množství času 
stráveného hledáním a zpracováváním 
informací pro zadaný úkol – přetížený 
zrak, držení těla, nelze také pominout 
nebezpečí psychologického rázu, pro-
tože rodič ani učitel nemá kontrolu nad 
tím, s jakými informacemi se při vyhle-
dávání dítě dostane do kontaktu. Tady je 
ohrožení mravní identity a také ochrany 
osobnosti.

Rozvíjení kompetencí žáků pro práci 
s  informacemi a osvojování si základů 
mediální gramotnosti, zásad bezpečné-
ho užívání informačních technologií, 
jsou významnými tématy globální vý-
chovy. Je třeba zdůraznit, že při uvádění 
žáků do prostředí informačních a komu-
nikačních technologií je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost osvojování si pra-
videl jejich bezpečného užívání. Nedíl-
nou součástí témat globální výchovy je 
rovněž uvádění žákovského poznání do 
souvislostí globálního světa.        

(Švestková, 2006)
Dle Horké (1997) lze říci, že globální 

výchova výrazně spojuje otázky rozvoje 
člověka, společnosti a životního pro-

středí. Její ekologický rozměr odpovídá 
současným požadavkům transformace 
společnosti směrem k  trvalé udržitel-
nosti (Moldan1996). Je podmíněna spo-
lečensky a ekologicky. Svět tu vystupuje 
jako celek přírodně – společenský, který 
je společensky reflektovaný, ohrožený 
i chráněný. Podstatou globální výcho-
vy je chápání souvislostí tohoto celku  
a komplexní odpovědnost za svět lokální 
i globální.

Vzdělání pro Zemi chápe globál-
ní výchova nejen jako uvědomování si 
vzájemných planetárních závislostí, ale 
především míry odpovědnosti za život 
v  harmonii s  přírodou. Rychle se mě-
nící svět klade nároky na osobnostní 
výbavu jedince, na rozvíjení a kultivaci 
vlastností umožňujících účinné zapojení 
do tohoto světa. Proto je potřeba zamě-
řit se především na proces sebepoznání, 
schopností empatie, tolerance, pěsto-
vání zdravého sebevědomí, dovednos-
ti komunikace, kooperace, tvořivosti, 
představivosti. Zároveň je však potřeba 
respektovat lidská práva, sociální spra-
vedlnost a kulturní odlišnosti.

Utváření globálního (celistvého, 
komplexního, vícerozměrného, systé-
mového) pohledu na svět probíhá za 
předpokladu, že budou splněny následu-
jící cíle:
– rozvíjení systémového, holistického 

myšlení, porozumění systémové pod-
statě světa

– poznání současného reálného stavu 
planety a jeho dynamiky

– pochopení vlastního vztahu k planetě 
a poznání způsobů vlastního zapojení 
do společenského dění

– poznání a respektování zorného úhlu 
pohledu vlastního i ostatních, chá-
pání, hodnocení a podpora diverzity 
kulturní a etnické
Uskutečňování cílů globální výchovy 

a přiměřená aplikace výchovných pro-
středků závisí na učiteli.

V  globální výchově však nejde  
o vytrhávání jedince z  lokální kultury, 
o pěstování „světoobčana“. Jde o rozví-
jení vztahu k místní kultuře, spojeného 
s laskavým respektováním a tolerancí ke 
kulturám jiným. Ve škole žáci poznávají 
hodnoty domácí kultury k tomu, aby do-
kázali respektovat i jiné kultury. 

Je přece známo, že člověk vnímá 
obecné (globální) prostřednictvím jedi-
nečného, zvláštního, tzn., že porozumět 
zeměkouli v  celku může nejlépe pro-
střednictvím „svého“ místního. V  žád-

ném případě nejde o „obětování národ-
ního“, o smazání rozdílů mezi kulturami, 
neboť to by znamenalo ve svých důsled-
cích zánik kultury.

Vědomí systému pěstuje i upozor-
ňování na vzájemné souvislosti mezi 
jednotlivými předměty, soulad mezi 
jejich cíli, obsahem a metodami, inte-
graci výuky horizontálně a vertikálně. 
Porozumět vzájemné souvislosti zna-
mená naučit žáky „vidět“ vztahy mezi 
bloky vědomostí (nejen zaznamenávat 
a třídit informace do kategorií a přihrá-
dek k pouhé reprodukci „slovy učitele“). 
V procesu učení je pak účelné uplatňo-
vat vyváženě přístup afektivní (citový, 
smyslový) i intelektuální (rozumový). 
Podle S. Kučerové (1995, s. 11–12) celis-
tvým prožíváním učiva čelí škola nebez-
pečí nesouvztažnosti současného světa  
a dokazuje, že jednotlivé předměty ne-
jsou „světy samy pro sebe“, ale jsou sou-
částí jednoho jediného, vnitřně souvis-
lého světa, v  němž má i žák své pevné 
místo, které mu dává pocit jistoty, zakot-
venosti a důvěry.

Při utváření celistvě rozvinuté, 
mnohostranné, úplné bytosti respektu-
je globální výchova priority, týkající se 
zejména rozvoje sociálních dovednos-
tí (komunikace, kooperace, adaptace, 
pohotové řešení problémů, získávání 
souhrnného pohledu na svět). Patrné 
jsou i zvýšené nároky na vědomosti, do-
vednosti a schopností, například opros-
tit se od zavedených schémat myšlení  
a nacházet netradiční přístupy k  řešení 
problémů, porozumět roli žen ve společ-
nosti, otázkám míru a konfliktů, zbroje-
ní, terorismu, diskriminace, být schopen 
přijímat rizika ve všech oblastech života, 
být odolný vůči stresům a šokům, být 
schopný koncentrace a relaxace.

Vnější dimenze globální výchovy 
(časová, prostorová a problémová) jsou 
s vnitřním – lidským rozměrem v dyna-
mickém vztahu. Vyplývá to ze skuteč-
nosti, že změna vnějšího systému (pova-
ha a stav globální společnosti) závisí na 
povaze a bytí jednotlivců a obráceně. Je-
dinec má světu porozumět, aby se mohl 
aktivně podílet na jeho rozvoji. V  no-
vých podmínkách a s novým zaměřením 
usiluje globální výchova o „plný rozvoj 
lidské osobnosti (v souladu se Všeobec-
nou deklarací lidských práv) a navazuje 
tak na pokrokový odkaz minulosti.

Jednou z  determinant vzniku její 
koncepce (např. Sterling In: Selby – Pike 
1994, s. 34) se stává kritika jednoznačně 
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zaměřené společnosti, produkující jed-
nostranně orientované jedince. Lze říci, 
že znovu oživuje ideál plného a harmo-
nického rozvoje osobnosti, známý již od 
antické koncepce gymnasticko – múzic-
ké výchovy a usilující o kalokágathii 
(ideál krásy a dobra).

 Na něj navazoval v renesanční peda-
gogice „harmonický rozvoj těla a ducha“, 
v  klasické formulaci J. A. Komenského 
pak rozvíjení „všech ve všem všestranně“, 
jež prosazovala i pokroková novodobá pe-
dagogika.

Naplňování přípravy a rozvoje je-
dince znamená vidět jej v  komplexu 
sociálních rolí moderní společnosti. 
Je zřejmá podstatná proměna tradič-
ních rolí, které výchova vždy brala 
v  úvahu, ovšem výchova úspěšného, 
hospodárného a efektivního pracov-
níka s  širokým portfoliem i s  adekvát-
ní specializací, který umí hospodařit    
(tzn.umí plánovat, stanovit si priority, 
šetřit časem) a získává základní do-
vednosti pro řemeslné, zemědělské  
a domácí práce, odpovědného a citli-
vého partnera, rozvážného a laskavého 
rodiče, zainteresovaného a aktivního 
ochránce a tvůrce životního prostředí, 
účastníka kulturního života, uměře-
ného uživatele hodnot, volného času, 
dopravy apod. je nanejvýš aktuální  
i v dnešní době.     (Jůva,1995, s. 29–48).

 Mezi přední sociální role se opráv-
něně dostává ochránce a tvůrce životní-
ho prostředí. Ekologický aspekt globální 
výchovy spočívá v preferenci kvalitního 
ekologického poznání k hledání a prosa-
zování opatření k péči o životní prostře-
dí, k zamezení devastace a ke konsolida-
ci ekologické situace. Stálou součástí se 
stává pěstování altruismu a úcty k životu 
ve smyslu oceňování vzájemné prováza-
nosti světa, rozhodování a jednání v du-
chu všeho dobrého, co je v  lidstvu a na 
planetě. 

Zejména v době, kdy je stálý nárůst 
kulturních a materiálních hodnot, kdy je 
i nutná volba mezi nimi, je třeba dát ade-
kvátní hodnotová měřítka pro zachová-
ní citu pro míru, uměřenost a vkus (pro-
ti projevům bezmezného konzumismu  
a pokleslé kultury). Souvisí to s rozvo-
jem hodnotných zájmů a potřeb, se sti-
mulací náročnějších kulturních zájmů 
a potřeb, s oceňováním krásy v umění, 
přírodě a v  celém životním prostředí. 
V  tomto směru globální výchova na-
plňuje úkoly výchovy ekologické, tedy 
výchovy pro trvale udržitelný rozvoj.

PrinciPy A záklAdní oblAsti globální 
výchovy
Globální vzdělávání je základem pokro-
ku. Téměř 20 % dětí ve školním věku 
na světě však nedosáhne čtvrté třídy. 
Dalších 20 procent se nedokáže naučit 
základní dovednosti, související s  ele-
mentární úrovní čtenářské a numerické 
gramotnosti. Tento problém je návazně 
spojen s vysokou mírou předčasného 
ukončování školní docházky a opako-
váním v kombinaci s dalšími překážka-
mi, jako je chudoba, konflikt, nerovnost 
pohlaví, jazyk a postižení. Ačkoli je vy-
sokoškolské vzdělávání často považo-
váno za nejjistější cestu z chudoby a do 
lepšího života, mnohým univerzitám 
chybí schopnost vzdělávat studenty  
v dovednostech nezbytných pro pracovní 
sílu 21. století. Koncept světového učení 
je postaven na tom, že každý má právo 
na kvalitní vzdělání. Iniciativa „Global 
Education“ (https://www.worldlearning.
org/programarea/global-education/) po-
máhá učinit tuto vizi realitou prostřed-
nictvím špičkového globálního vzdě-
lávacího programu, šitého na míru pro 
vybranou zemi třetího světa a příslušný 
kontext. V základním vzdělávacím pro-
gramu „Global Education“ je vyvíjena 
snaha posilovat čtyři klíčové hráče – uči-
tele, administrátory, vládu a komunitu – 
aby mohli společně pokračovat v trvalé 
změně vzdělávacího systému. Pracuje 
se zde také s vysokými školami a dal-
šími institucemi, které společně usilují  
o zlepšení života a vytváření vzdělávací-
ho think tanku ve svých zemích.
 
Globální vzdělávání je Abezudo a členy 
její pracovní skupiny „Global Education 
Guidelines“ (2012) chápáno jako vzdě-
lanostní trend, reflektující tlak rostou-
cí globalizace v každé sféře moderního 
života. Rozsah globálního vzdělávání 
za posledních dvacet let neustále roste. 
Originální americké a kanadské zkuše-
nosti poskytly pro to významný podnět. 
Ačkoli se liší od vzdělávání v oblasti roz-
voje, lidských práv a míru, interkultur-
ní a multikulturní výchovy, poskytuje 
globální vzdělávání širší pohled na to, 
na co tyto oblasti speciálního vzdělává-
ní tradičně odkazují, zdůrazňují se silné 
vzájemné závislosti a vazby mezi ekono-
mickým, technologickým a technologic-
kým vzděláváním jakož i sociálně-poli-
tické, demografické a kulturní aspekty 
společenského života. Učitelé, kteří se 
zabývají způsobem tvorby a provádě-

ní globálních vzdělávacích programů, 
mohou těžit z myšlenek a podnětů ob-
sažených v několika dokumentech, které 
jsou v příloze obsaženy v  indikativním 
seznamu příručky, v seznamu, který je 
považován za vzdělávací text. Globální 
vzdělávání jako styl učení a způsob my-
šlení povzbuzuje lidi, aby identifikovali 
vazby mezi místní, regionální a celosvě-
tovou úrovní a řešili nerovnost. Týká se 
čtyř hlavních oblastí výzkumu: 
•  vzájemná závislost v rámci globální-

ho horizontu a udržitelný rozvoj 
•  environmentální povědomí 
•  otázka lidských práv (včetně rasis-

mu), demokracie, sociální spravedl-
nosti a míru
Globální vzdělávání zdůrazňuje vzá-

jemný vztah shora uvedených aspektů 
pro lidstvo jako celek a úzké propojení 
s mezinárodními kontexty. Řeší proble-
matiku interdisciplinárního přístupu  
a dává ústřední význam všem aspektům 
vzájemné závislosti, založené na aktiv-
ních a participativních vzdělávacích me-
todách. Jako speciální vzdělávací akce 
je globální vzdělávání charakterizováno 
především interdisciplinaritou a inter-
kulturně orientovaným přístupem. Te-
matické zaměření a učební cíle usilují 
o rozvoj kompetencí vyžadovaných pro 
globální občanství. Podporování nových 
příležitostí pro vzdělávání a globální 
vzdělávání je podporováno tak, aby po-
skytlo vhled do fenoménů globalizace, 
což umožňuje získání a rozvoj poža-
dovaných dovedností a kompetencí. 
Jednotlivci se mohou lépe přizpůsobit 
výzvám měnící se společnosti. Globální 
vzdělávání, více než jen strategie umož-
ňující lidem porozumět světu, ve kterém 
žijeme, je také specifickým způsobem, 
jak změnit svět, pomoci lidem dosáh-
nout osobního a komunitního postave-
ní. Globální vzdělávání je zaměřeno na 
globální učení, rozvíjí schopnosti poro-
zumět, cítit a jednat na pozadí více vzá-
jemných závislostí a je orientován na bu-
doucnost. Zatímco globální vzdělávání 
nelze dosáhnout bez odborných znalos-
tí, získávání znalostí není jeho hlavním 
cílem. Globální učení se zaměřuje pře-
devším na rozvoj schopností rozhodovat  
o vlastním životě, kompetentně se po-
dílet na sociální praxi a vyjadřovat so-
lidaritu s těmi, jejichž základní práva 
jsou porušována. Globální učení je de-
finováno jako komplexní, předvídavé, 
participativní, zaměřené na člověka, 
situační, založené na stimulaci myšlení 
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schopného vyrovnat se se vzájemnými 
závislostmi. Jedná se o druh učení za-
měřený na otázky založené na vlastní 
motivaci a nezávislém úsilí. Globální 
vzdělávání jako proces učení usnadňuje 
rozvoj schopností cítit, myslet, posuzo-
vat a jednat tak, aby se mladí lidé mohli 
vyrovnat s intelektuální a emocionální 
výzvy globální existence. Globální učení 
si klade za cíl zvládnout napětí, zejmé-
na ty, které se vyskytují, v závislosti na 
kontextu, mezi: globalizací a místním 
potenciálem pro činnost a složitostí  
a nevyhnutelným nadměrným zjedno-
dušením života zažívají univerzalizaci  
a individualizaci nejistotu a potřebu pro 
jistou budoucí orientaci a konfrontaci  
s historicky determinovanými událostmi 
a procesní získávání znalostí a rozvoj so-
ciálních kompetencí.

Stále existuje riziko, že globální vzdě-
lávání bude odkloněno na charitativní 
nebo paternalistický přístup, který zacho-
vává klišé a stereotypy zejména o zemích 
třetího světa, a vytváří nebo udržuje po-
stoje, které jsou nepravdivé a nebezpečné, 
vzhledem k potenciálu a úsilí těchto zemí 
o přístup k rozhodujícím pákám rozvoje 
(Abezudo et al., 2012).

Globální vzdělávání je podle Hickse 
(2019) termín používaný mezinárodně  
k popisu formy vzdělávání, které je ty-
pické tím, že:
•  umožňuje lidem pochopit vazby 

mezi vlastním životem a životem lidí 
na celém světě

•  zvyšuje porozumění ekonomic-
kým, kulturním, politickým a envi-
ronmentálním vlivům, které formují 
naše životy

•  rozvíjí dovednosti, postoje a hodno-
ty, které lidem umožňují společně 
pracovat na změně a převzít kontro-
lu nad vlastním životem

 •  usiluje o dosažení spravedlivějšího 
a udržitelnějšího světa, v němž jsou 
moc a zdroje spravedlivěji sdíleny 

Příliš často se v minulosti učitelé za-
měřovali spíše na rozsah problémů než na 
řešení. Globální vzdělávání v 21. století je 
tedy o vzdělávání v duchu naděje a opti-
mismu, které uznává práva a povinnosti 
současných i budoucích generací. Učitelé 
často hovoří o potřebě globální dimenze 
v učebních osnovách a o schopnostech 
studentů zaujmout globální pohled na 
současné události a problémy. To se liší 
od pojmu „mezinárodní“, který odkazu-
je na spojení mezi zeměmi, jako je tomu 

v „mezinárodních vztazích“. Klíčovým 
organizačním konceptem je vzájemná 
závislost, která zdůrazňuje komplex-
ní síť vzájemných vztahů existujících 
mezi lidmi, místy, problémy a událost-
mi v dnešním světě. Průzkum lokálních 
globálních vazeb je jádrem globálního 
vzdělávání, neboť tyto dimenze jsou ne-
oddělitelně spjaty a jsou relevantní pro 
všechny oblasti. Globální vzdělávání kla-
de zvláštní důraz na kurikulární proces 
i obsah a je proto charakterizováno pří-
stupy k výuce a učení, které jsou zkuše-
nostní i participativní. Vychází ze dvou 
dlouholetých tradic ve vzdělávání. První 
se zabývá vzděláváním zaměřeným na 
žáky a rozvojem jednotlivce, druhá se za-
měřuje na úlohu, kterou může vzdělání 
hrát při vytváření spravedlivější a spra-
vedlivější společnosti. Důraz v globál-
ním vzdělávání proto spočívá v tom, že 
jak změna sebe sama, tak měnící se spo-
lečnost pro ně není možná bez druhého. 
 
Člověk už nemůže dělat smysl pro kaž-
dodenní život, pokud to není v kontex-
tu života v globální společnosti. Proces 
globalizace mění zejména tvář planety. 
Nyní jsme konfrontováni s množstvím 
globálních vazeb, daleko vzdálených 
událostí a rozhodnutí, která mají dopad 
na národní i místní úrovni. Současný 
světový pořádek mění síly globalizace. 
Existuje větší integrace, např. nadnárod-
ní korporace, popová hudba a móda, ale 
také větší fragmentace, např. oživení na-
cionalismu, etnických a náboženských 
konfliktů, kritických sociálních hnutí. 
Dnešní utilitární a tržně řízený étos spo-
lečnosti je často v rozporu s potřebou 
pracovat na spravedlivějším a udržitel-
nějším světě. Tradice, jako je globální 
vzdělávání, však mluví s širším lidským 
stavem, což je důvod, proč může učitele 
učit a učit se. Je nezbytnou součástí kaž-
dé formulace efektivního vzdělávání. Je 
načase, aby se obecně rozšířila osvěd-
čená praxe a nové iniciativy, které se  
v současné době objevují. Budoucí gene-
race by v této době nemohly žádat o nic 
menšího než o tom, co dělají pedagogo-
vé (Hicks, 2019).

závěr
Globální výchova kritizuje jednostran-
nou orientaci na vzdělávací stránku  
a požaduje spojovat vzdělávací pro-
ces (osvojování vědomostí, dovedností  
a zkvalitňování schopností) s úkoly vý-
chovnými (tvorbou postojů, s  nimiž 

jsou úzce spjaty potřeby a zájmy, moti-
vující další aktivitu jedince). Usiluje tedy  
o harmonickou proporci mezi vzdělá-
váním a výchovou. Rovnoměrně rozvíjí 
všechny stránky osobnosti s důrazem na 
hodnoty, jako jsou pravdivost při rozvoji 
poznávací stránky, spravedlnost, láska 
v oblasti při rozvoji citové stránky. Jako 
klasická pedagogika se orientuje na plný 
rozvoj jedince v  základních oblastech 
kultury (v oblasti vědy, techniky, umění, 
morálky, práva a politiky, fyzické a du-
ševní práce, tělesné kultury a sportu.) 
Soubor složek výchovy se však rozšiřuje, 
modifikuje a obohacuje o nové aspekty. 
Především je jejich cílově obsahová ori-
entace obohacována z hlediska celosvě-
tového kontextu. Lze uvést tyto příklady 
proměn a nových perspektiv výchovy 
v  oblasti výchovy vědní (vědecké, jazy-
kové)) – utváření syntetického pohledu 
na svět, rozvoj systémového myšlení, 
chápání vzájemných souvislostí: 
Pracovní (technické, ekonomické) –
rozvoj pracovní kultury, ekonomického 
myšlení a konání z hlediska nového po-
jetí hospodářského rozvoje a národního 
bohatství, snížení ekologické náročnosti, 
ekonomického a technologického systé-
mu. 
Mravní (právní a politické) – využí-
vání mezinárodních dokumentů OSN  
o lidských právech, o bezpečnosti ve 
světě a o vzájemné spolupráci, důraz na 
utváření nových vztahů mezi lidmi a lid-
mi a prostředím, respekt k lidským prá-
vům, základní sociální spravedlnosti, ke 
kulturní odlišnosti států, občanů v  jed-
notlivých zemích.
Estetické (kulturní) – rozvoj v  oblas-
ti krásy a umění na základě srovnání  
a lepšího pochopení jiných kultur, např. 
rozšířením obsahového záběru z umění 
evropského na světové.
Tělesné (zdravotní a pohybové) –péče 
o zdraví, tělesnou zdatnost, dobrou fy-
zickou kondici pomocí správné výživy, 
cvičení a vhodného životního stylu.

Globální výchovu jako nové paradig-
ma výchovy v  podmínkách globalizace 
světa můžeme z pedagogického hlediska 
charakterizovat jako výchovu přiroze-
nou, humanisticky orientovanou, flexi-
bilní a otevřenou, všestrannou ve smy-
slu celistvého a harmonického rozvoje 
osobnosti, zdůrazňující sociální rozvoj 
jedince a sebepoznání a respektující ori-
ginalitu osobnosti vychovávaného.

Z didaktického hlediska jde o před-
kládání vzdělávacího obsahu v  sou-



Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 3 / No. 2 / 2020 • 52

vislostech globálního vidění světa s  důrazem na ekologický 
rozměr chápání přírody, společnosti, člověka, tedy světa jako 
systémového celku.

Globální výchova představuje určitou syntézu různých pří-
stupů k výchově – nacházíme v ní prvky didaktických koncepcí 
(např. kooperativní a komunikativní výuka, činnostní, zkuše-
nostní, anticipační pojetí výchovy, projekty). Uznává jejich 
různost a rovnost, zastřešuje dosavadní snahy o změnu vyučo-
vání, neodmítá systematickou výuku, neabsolutizuje zájem, 
samočinnost, nesnaží se vytlačovat didaktické postupy učení, 
tzn., že uznává oba póly vztahů „subjekt – objekt“ a s  nimi 
související systémové vztahy prostředků, podmínek apod. Je 
integrací minulého se současným, vše pozitivní z minulosti je 
obohacováno tím, co přináší současná úroveň poznání. Umož-
ňuje zamyslet se nad dynamickým propojením jevů a událostí 
nejen ve světě, ale také ve výchově. Systémové pojetí se promí-
tá i do výchovy, kde nelze vzájemně vylučovat či jednostranně 

absolutizovat jednotlivé  prvky ve dvojicích „dítě – učivo“, „žák 
– učitel“, „náročnost – láska“, „spontaneita – řízení“, „svoboda 
– kázeň“, „hra – učení“, „práce – radost“, „objekt – subjekt“, 
nýbrž je třeba obojí vzájemně integrovat.

Při výchovném působení se promítají změny v  hodnoto-
vém systému člověka a společnosti, jež lze vyjádřit takto: od 
kvantity ke kvalitě, od nadvlády nad přírodou (včetně přírody 
v člověku samotném), od soutěživosti ke spolupráci, od autori-
tářství k partnerství a spoluúčasti, od centralismu a uniformity 
k pluralitě, od pojetí práce jako tvrdé, nevyhnutelné povinnos-
ti, k pojetí práce, jako sebenaplnění, uspokojení a přínosu sobě 
i druhým (Selby - Pike 1994, s. 31).

I v  dnešní době bychom si měli připomenout slova  
J. Deweye, který v  souvislosti se spory o „novou“ a „starou“ 
výchovu požadoval zbavit se všech kvalifikovaných adjektiv  
a usilovat o výchovu „čistou a prostou“, která by se stala skuteč-
ností a nikoliv heslem. (Singule 1990, s.177).
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AbstrAkt 
Za východisko a rámec bylo zvoleno téma a místo související 
mezinárodní konference, česko-německý rozměr akce a tématu, 
zaměření zúčastněných vysokých škol, hlavní měřítka a cíle do-
kumentů UNESCO, tedy vyznačení neopomenutelného rámce  
a základu pro další příspěvky a problematiku celkově.
Připomenuty jsou hlavní programy a úkoly UNESCO a před-
ložen jeden česko-německý příklad dobré praxe. Představeny 
jsou vybrané cíle Globální agendy 2030 a v nich zvýrazněna 
role vzdělávání a lidských práv. Následně je prostřednictvím 
stěžejních úmluv UNESCO odkázáno na právní základnu 
světového kulturního a přírodního dědictví a kulturní po-
litiky. Dalším rozvíjejícím krokem je představení etických 
měřítek pro zacházení s nositeli a projevy nemateriálního 
kulturního dědictví. Navazuje seznámení s etickými a lid-
skoprávními měřítky Globálního etického kodexu cestovního 
ruchu. 
Po prezentování předkládaných obsahů dojde k jejich zasa-
zení do souvislosti s konceptem lidských práv, společného nej-
vyššího vzdělávacího cíle, vyústění do lidskoprávního vzdělá-
vání s využitím příkladu globálního etického konceptu a jeho 
snahy příspet ke kultuře lidskosti.

AbstrAct 
The Czech-German dimension of the event and the topic, the focus of 
participating universities and the main aims of the UNESCO docu-
ments have been selected as starting points and a framework for the 
theme and location of this international conference, thus laying out 
an vital agenda and the basis for further contributions and the issue 
in general.
UNESCO’s main programmes and tasks are examined and a Czech-
German example of best practice is presented. The selected aims of the 
Globál Agenda 2030 are also presented where emphasis is placed on 
the role played by education and human rights. Taking into account 
core UNESCO conventions, we also refer to the legal basis for inter-
national cultural/natural heritage and cultural policy. A further step 
is an examination of the ethical dimensions when dealing with im-
movable cultural heritage. We then move onto the ethical and human 
rights dimensions of a global ethics codex for the tourism industry.
Following on from the presentations relating to the above, we move 
on to their context within the concept of human rights, the highest 
of educational aims, their place in human rights education using the 
example of a global ethics concept and its efforts to contribute to hu-
man culture.

klíČová slovA
kulturní a přírodní dědictví; česko-německá spolupráce; 
trvale udržitelný rozvoj; etika; lidská práva; lidskoprávní 
vzdělávání; Světový étos

Lidskoprávní rámec kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO a etické dědictví lidstva 

UNESCO´s Human Rights Framework of World Cultural und Natural 
Heritage and World Ethical Heritage
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Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 3 / No. 2 / 2020 • 54

Úvod
Východiskem a rámcem bude téma a mís-
to související mezinárodní konference, 
prioritní osa projektu „prezentace, osvěta 
a edukace“, česko-německý rozměr akce, 
tématu a nominace na zapsání lázeň-
ských měst do seznamu světového dědic-
tví UNESCO, zaměření hlavních aktérů 
zúčastněných vysokých škol, hlavní mě-
řítka dokumentů UNESCO, tedy vyzna-
čení určitého rámce a základu pro další 
příspěvky prostřednictvím lidských práv. 
Všechny relevantní úmluvy UNESCO 
se totiž hlásí k  cíli respektovat, chránit  
a zajišťovat nedílná lidská práva, naplňo-
vat všechny dimenze etického principu 
trvale udržitelného rozvoje, podporovat 
vzdělávání, interdisciplinární a meziná-
rodní spolupráci a – slovy Basic Texts 
(2018) k Úmluvě o zachování nemateriál-
ního kulturního dědictví – postavit etic-
kou dimenzi úmluvy do popředí zájmu. 

Nejprve budou proto připomenu-
ty hlavní programy a úkoly UNESCO  
a předložen jeden česko-německý příklad 
dobré praxe. Představena bude Globální 
agenda 2030 trvale udržitelného rozvo-
je. Následně bude skrze stěžejní úmluvy 
UNESCO odkázáno na právní základnu 
světového kulturního a přírodního dě-
dictví a kulturní politiky. Dalším rozvíje-
jícím krokem bude představení etických 
měřítek pro zacházení s nositeli a proje-
vy nemateriálního kulturního dědictví. 
Naváže seznámení s etickými a lidsko-
právními měřítky Globálního etického 
kodexu cestovního ruchu. Po prezento-
vání předkládaných obsahů dojde k je-
jich objasnění a zasazení do souvislostí  
s konceptem lidských práv, společným 
nejvyšším vzdělávacím cílem a vyústě-
ním do lidskoprávního vzdělávání a s vy-
užitím příkladu globálního etického kon-
ceptu – slovy Listiny základních práv EU 
„etického a spirituálního dědictví“ lidstva 
– a jeho snahy příspět ke kultuře lidskosti.

1 ProgrAm A Úkoly unesco

 UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 

má – jako speciální organizace Spoje-
ných národů pro vzdělávání, vědu a kul-
turu - za úkol podporovat mezinárodní 
spolupráci v oblasti svých čtyř hlavních 
programů vzdělávání, vědy, kultury  
a komunikace a přispívat tím k zacho-
vání míru a bezpečnosti. 

Ministr zahraniční Spolkové republi-
ky Německo Heiko Maas napsal ve svém 
Úvodním slově Ročenky Německé ko-
mise UNESCO (2020), že může být na 
základě koronavirové krize velké poku-
šení pro jednotlivé země, že se „uzavřou 
do svých národních struktur a opatření“. 
Podle ministrových slov ale nespočívá 
klíč v izolování se. Spatřuje naopak tr-
vale udržitelné řešení – právě s ohledem 
na takovou globální výzvu – ve větší 
„přeshraniční spolupráci a silném multi-
lateralismu“. 

2 Česko-německý PříklAd dobré PrAxe
Ve stejné publikaci se - pod názvem Kul-
tura a příroda. Zachovat kulturní a pří-
rodní dědictví, podporovat rozmanitost 
a trvale udržitelný rozvoj – píše, že místa 
s kulturním a přírodním dědictvím jsou 
rovněž klíčem k dějinám i budoucnos-
ti, k globálním partnerstvím, že mohou 
spojovat lidi na celém světě a být zdro-
jem přeshraničního dialogu. Zvláštní 
pozornost zasluhuje kulturní cestovní 
ruch.

Jak je známo a jak uvádí Ročenka 
Německé komise UNESCO, byla česko
-německá kulturní krajina Krušnohoří/
Montanregion Erzgebirge prohlášena za 
součást světového dědictví UNESCO. 
Příslušný výbor UNESCO zapsal totiž 
tento region na Seznam světového dě-
dictví a tím jej označil a uznal za jedineč-
nou kulturní krajinu a za skvělý příklad 
významného centra vědecko technolo-
gických a organizačních inovací v oblasti 
hornictví, které významným způsobem 
ovlivilo hospodářství, státní systémy  

a celospolečenské změny v Evropě i celo-
světově. Proto je označováno za „motor 
hospodářského a sociálního rozvoje“ v re-
gionu a potažmo v celé Evropě. 

Do totoho přeshraničního místa – 
jako součásti světového dědictví - patří 
sedmnáct částí Saska v Německu a pět 
v Česku (z Karlovarského a Ústeckého 
kraje). Jednotlivé součásti tak zastupují 
„prostorovou, funkční, historickou a so-
ciálně technickou integritu oblasti“. Byla 
zde v roce 1765 založena první Horská 
akademie ve Freibergu (dnes Technická 
univerzita Horská akademie Freiberg), 
na níž působil i přírodní vědec Alexander 
von Humboldt. 

Také se zde razil od roku 1520 stříbr-
ný jáchymovský tolar („Joachimsthaler“), 
jenž byl pak po století vzorem pro měno-
vé systémy ve vícero evropských státech  
a považován za předchůdce dolaru.

Takový příklad může konkretizovat 
záměry a smysl úmluv UNESCO. Efek-
tivní prosazování úmluv je spojováno 
s naplňováním cílů trvale udržitelného 
rozvoje, jak jsou uvedeny v Agendě 2030 
a jak budou níže představeny. Za nejvidi-
telnější přínos k dosahování těchto cílů je 
považováno nemateriální kulturní dědic-
tví (např. znalosti o přírodním bohatství  
a rukodělných technikách) v oblasti posi-
lování sociální soudržnosti.

Rovněž německé katedry UNESCO 
se snaží přispívat k realizaci a spolu se za-
hraničními partnery projednávat společ-
ný obsahový i normativní referenční rá-
mec Agendy 2030. Zavázaly se, že budou 
integrovat do studijních programů, vý-
zkumu a mezinárodní spolupráce všech 
17 cílů týkajících se trvale udržitelného 
rozvoje. 

3 cíle Agendy 2030 A role vzdělání v nich
25. září 2015 přijaly členské státy Orga-
nizace spojených národů (OSN) na svém 
vrcholném summitu v New Yorku Agen-
du 2030 s cílem „zlepšovat životní situa-
ci a zdraví všech lidí a zachovat současně 
naši planetu a tím základ naší existence“. 
Schválily ji oficiálně v dokumentu Trans-
forming our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development/Přeměna 
našeho světa: Agenda pro udržitelný roz-
voj 2030 (UN, 2015; UNIC, 2017), jehož 
součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje.

V Preambuli konstatují, že jim jde  
o naplňování lidských práv a že do 
etického principu trvale udržitelné-
ho rozvoje zahrnují nedělitelně a vy-
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váženě všechny jeho tři dimenze, tedy ekonomickou, sociální  
a ekologickou/životního prostředí. Obsahuje 17 cílů pro trvale 
udržitelný rozvoj (Sustainable Development Goals, SDGs), které 
vstoupily v platnost 1. ledna 2016.  Jednotlivé cíle jsou propojeny 
a považovány za nedílné. Centrální význam je připsán vzdělání, 
jež má být zaměřeno na rozvoj celé osobnosti a na vzájemné po-
rozumění, toleranci a mírové soužití. Jeden z cílů nadepsán po-
jmem vzdělání a několik dalších cílů s tématem vzdělávání sou-
visejí. Důsledkem a významným aspektem pro rozvoj vzdělává-
ní je i mezinárodní a inderdisciplinární spolupráce (UNESCO 
2017). Odkazuje se na lidské právo na vzdělání. 
Cíle zachycují a ilustrují tyto obrázky:

Dále budou blíže rozvedeny tyto vybrané více související jed-
notlivé cíle:

Cíl 1: Překonávat chudobu v každé formě 
a všude 

Vzdělání jako klíč, jak uniknout chu-
době a jak zamezovat tomu, aby se dědila  
z generace na generaci. 

Cíl 3: Zajišťovat zdravý život pro všech-
ny lidi každého věku a podporovat jejich 
zdraví a blaho 

Vzdělání zde jako nástroj, jak zlepšovat 
zdraví lidí. Vzdělanější lidé vědí více o ne-
mocech, využívají preventivních opatření, 

poznávají dříve znaky nemoci a častěji využívají zdravotnických 
výkonů. 

Cíl 4 Zajistit pro všechny lidi inkluzivní, 
kvalitní a dostupné vzdělávání i možnosti 
celoživotního vzdělávání

Takové vzdělávání má vybavit vzdělá-
vající se osobu všech věkových skupin po-
třebnými způsobilostmi a „hodnotami“ tak, 

aby se mohla stát „zodpovědným světoobčanem“. Mezi způso-
bilostmi a hodnotami je uvedeno respektování lidských práv, 
rovnoprávnost pohlaví a ekologický trvale udržitelný rozvoj. 
Konstatuje se, že klíč k rozvoji země a jejích občanů spočívá  
v investicích do vzdělávání a do posilování vzdělávacího sektoru. 

Cíl 11: Učinit města a obce inkluzivními, 
bezpečnými, odolnými a trvale udržitel-
nými 

Opět zdůrazněna role vzdělání, jež 
uschopňuje k tomu, že jsou vzdělaní lidé 
způsobilejší porozumět tvořivým řešením, 

podporovat a rozvíjet je. Taková řešení a takové prvky jako 

efektivní využívání energie, dobré zásobování vodou a sociální 
inkluze pak představují základní součásti trvale udržitelného  
a fungujícího města či obce.

Cíl 15: Chránit ekosystémy, obnovovat  
a podporovat jejich trvale udržitelný roz-
voj, obhospodařovat trvale udržitelně 
lesy, potírání rozšiřování pouští, zasta-
vovat zhoršování kvality půdy a ztrátu 
biodiverzity 

Konstatováno v této souvislosti je, že čím vyšší stupeň vzdě-
lání člověka, tím spíše je si vědom rozmanitých problémů život-
ního prostředí a může se zasazovat za zachování biodiverzity. 

Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní 
společnosti ve smyslu trvale udržitelné-
ho rozvoje, umožnit všem lidem přístup 
k zákonné spravedlnosti a vytvářet na 
všech úrovních efektivní, povinné se zod-
povídat a inkluzivní instituce 

Je uvedeno, že vzdělání pomáhá lidem 
porozumět demokracii, že podporuje toleranci a důvěru a mo-
tivuje k tomu, aby se někdo podílel na politice a více ji chápal. 

Cíl 17: Posilovat prostředky pro realizaci 
a oživovat globální partnerství pro trvale 
udržitelný rozvoj 

Globální partnerství a úzká spolupráce jsou označeny za ne-
jefektivnější cestu, jak dosahovat rozvoje. 

K naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se 
zavázala i vláda České republiky. Česká republika proto přijala 
v roce 2017 tzv. Strategický rámec (MZP ČR, 2017; ČRA, 2017) 
a v roce 2018 schválila Implementace Agendy 2030 pro udrži-
telný rozvoj, jejíž zpracování bylo uloženo usnesením vlády  
č. 61 ze dne 25. ledna 2016 (MZP ČR, 2018; ČRA 2018). 

4 Právní záklAdnA Pro světové kulturní A Přírodní dědictví
UNESCO Úmluva o ochraně kulturního a přírodního dě-
dictví lidstva (1972) stanovuje rámcové podmínky, krité-
ria a postupy, které tvoří základnu mezinárodního práva pro 
světovou kulturu, resp. světového přírodního dědictví. Popi-
suje rovněž povinnosti států a jejich úkoly ohledně ochrany  
a zachování tohoto dědictví. Jedinečné a nanahraditelné bohat-
ství – pro místní, pro ostatní z celého světa i budoucí genera-
ce – považuje za součást dědictví celého lidstva s mimořádnou 
univerzální hodnotou a za ztělesnění přírodního životního pro-
středí, tvůrčí lidské síly a dějin. Ochrana tohoto dědictví jako 
součást veřejného života a plánování vyžaduje vytvářet národní 
a regionální centra pro vzdělávání, vědecký výzkum a solidární 
mezinárodní spolupráci. Operativní směrnice (2017) poskytují 
detailnější údaje pro praktické naplňování této úmluvy.

5 nedotknutelné lidskoPrávní hrAnice mAgny chArty 
mezinárodní kulturní Politiky
 Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kul-
turních projevů (2005) je také někdy označována za Magnu 
chartu mezinárodní kulturní politiky, protože je zde popr-
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vé „kultura“ kodifikována jako 
zvláštní materie mezinárodního 
práva a poprvé bylo právně zá-
vazně uznáno, že mají kulturní 
dobra a služby kulturní i komerč-
ní hodnotu. Lidská práva a zá-
kladní svobody jsou nedotknu-
telnými hranicemi pro politiku 
států v oblasti kultury, což rovněž 
znamená, že žádné kulturní zvy-
ky či tradice, které by předsta-
vovaly porušení lidských práv, 
nejsou uznány v rámci kulturní 
rozmanitosti. Právě podpora 

nedílných lidských práv a základních svobod patří k hlav-
ním cílům této úmluvy. V preambuli smluvní státy uznávají  
a oceňují význam kulturní rozmanitosti pro plné uskutečňo-
vání lidských práv. Poukazují na význam kultury pro sociální 
soudržnost ve společnosti. Mezi základní principy je zařazeno 
i respektování lidské důstojnosti, lidských práv a základních 
svobod. Zdůrazněna je povinnost vzdělávat, uznat roli a pod-
porovat účast občanské společnosti, podporovat mezinárod-
ní spolupráci a integrovat kulturu do rozvojové politiky.

Postupně lze přikročit k další významné úmluvě UNESCO:

6 nemAteriální kulturní dědictví jAko zdroj kulturní 
rozmAnitosti A gArAnt trvAle udržitelného rozvoje

 Úmluva UNESCO o zachování 
nemateriálního kulturního dě-
dictví (2003) podtrhává v Pre-
ambuli význam nemateriálního 
kulturního dědictví jako „zdroji 
kulturní rozmanitosti a garantu tr-
vale udržitelného rozvoje“. Připo-
míná přitom vzájemnou závislost 
nemateriálního kulturního dě-
dictví a materiálního kulturního  
a přírodního dědictví. 

Konstatuje se, že nemateriální 
kulturní dědictví dané společnos-
ti a skupiny „v interakci se svým 

prostředím, přírodou a dějinami nově utváří a zprostředková-
vá jim pocit identity a kontinuity.“ Je připomenuto, že je zo-
hledněno jen nemateriální kulturní dědictví, jež je v souladu  
s lidskoprávními dokumenty a trvale udržitelným rozvojem. 
Významné je proto školní i mimoškolní vzdělávání. 

6.1 Etická měřítka pro projevy nemateriálního kulturního 
dědictví 
Basic Texts (2018) k této úmluvě zahrnují etická měřítka pro 
zacházení s nositeli a projevy nemateriálního kulturního dě-
dictví. 12 etických měřítek (Ethical Principles for Safeguarding 
Intangible Cultural Heritage, 2015) bylo vypracováno v duchu 
úmluvy, normativních nástrojů ochrany lidských práv a z kul-
turní perspektivy. Byl přitom zohledněn a připomenut záměr 
úmluvy postavit etickou dimenzi úmluvy do popředí zájmu. 
Východiskem přitom byla lidská práva. Vyjmenovaná etická 
měřítka mají přispět trvale udržitelnému rozvoji a posloužit 
jako základ pro rozvoj specifických etických pravidel a ná-
strojů. 

Za jednotlivé etické zásady jsou v tomto dokumentu ozna-
čena tato konstatování:

1. Přednostní roli při zachování jejich vlastního nema-
teriálního kulturního dědictví mají hrát obce, skupiny 
a případně jedinci;

2. Uznat a respektovat se má právo obcí, skupin a jedinců, 
že budou moci pokračovat v praktikách, zobrazeních, 
výrazových formách, znalostech a schopnostech, aby 
zajistili zachování nemateriálního kulturního dědictví;

3. V interakci mezi státy a obcemi, skupinami a jedinci 
má převládat vzájemný respekt i respektování a cenění 
nemateriálního kulturního dědictví;

4. Takové interakce, které mají zjednat, zachovat, prostřed-
kovat nemateriální kulturní dědictví a pečovat o něj, se 
mají vyznačovat prostřednictvím transparentní spo-
lupráce, dialogu, jednání a poradenství a být utvářeny 
dobrovolným, předešlým a po objasnění uděleném 
souhlasu;

5. Obcím, skupinám a jedincům má být zajištěn přístup  
k nástrojům, objektům, artefaktům, kulturním a přírod-
ním prostorám a místům paměti, jejichž existence je 
nutná pro vyžití v oblasti nemateriálního kulturního 
dědictví;

6. Určovat hodnotu svého vlastního nemateriálního kul-
turního dědictví má každá obec, skupina nebo jedinec;

7. Obce, skupiny a jedinci, kteří vytvářejí a obstaráva-
jí toto dědictví, mají profitovat z ochrany duševních  
a materiálních zájmů, které z tohoto dědictví vyplývají;

8. Stále má být respektován dynamický a živý charakter 
nemateriálního kulturního dědictví;

9. Obce, skupiny, místní, národní a nadnárodní organi-
zace i jedinci mají pečlivě posuzovat přímé a nepřímé, 
krátkodobé a dlouhodobé, potenciální a skutečné 
dopady opatření, jež mohou poškozovat zachování to-
hoto dědictví;

10. Obce, skupiny a jedinci by měly hrát důležitou roli 
při určování ohrožujících faktorů pro své nemateriál-
ní kulturní dědictví (včetně vynětí z kontext, komer-
cializace, falešného představování) i při rozhodování  
o tom, jak takovým hrozbám zamezovat a zmírňovat 
je;

11. Plně se mají respektovat kulturní rozmanitost a identi-
ty obcí, skupin a jedinců;

12. Zachování nemateriálního kulturního dědictví má 
také všeobecný význam pro lidstvo a mělo by pro-
to docházet k bilaterální, subregionální, regionální  
a mezinárodní spolupráci.

7 etická A lidskoPrávní měřítkA v globálním etickém kodexu 
cestovního ruchu

V preambuli Globálního 
etického kodexu pro cestovní 
ruch (WTO, 1999) jsou po-
tvrzeny cíle ze statutu Světové 
organizace cestovního ruchu 
a vědomí o „rozhodující a cen-
trální roli“ této organizace. Ta 
spočívá v podpoře a rozvo-

ji cestovního ruchu s tím, aby se přispívalo hospodářskému 
rozvoji, ochraně životního prostředí, mezinárodnímu poro-
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zumění, míru, všeobecnému respektu  
a dodržování lidských práv a základ-
ních svobod. Další část textu, nazvaná 
Principy, prezentuje a rozvíjí vytyčené 
zásady. Za základ zodpovědného cestov-
ního ruchu a jeho důsledek je označeno 
porozumění společným etickým měřít-
kům lidstva a jejich podpora, postoj to-
lerance a respektu vůči rozmanitosti ná-
boženských, filozofických a morálních 
přesvědčení. Aktivity cestovního ruchu 
mají podporovat lidská práva (zejména 
práva nejzranitelnějších skupin). Mají se 
podporovat vzdělávací aktivity. Otázky 
a spory ohledně užití a výkladu kodexu 
je možno směřovat Světovému výboru 
etiky cestovního ruchu.

Část textu, nazvaná Prinzipy, prezen-
tuje a rozvíjí v jednotlivých článcích a je-
jich odstavcích vytyčené zásady, z nichž 
lze zmínit formou určitého výtahu a shr-
nutí tato konstatování:

Článek 1 Přínos cestovního ruchu  
k vzájemnému porozumění a respektu 
mezi národy a společnostmi – 
za základ zodpovědného cestovního ru-
chu a jeho důsledek je označeno poro-
zumění společným etickým měřítkům 
lidstva a jejich podpora, postoj tole-
rance a respektu vůči rozmanitosti ná-
boženských, filozofických a morálních 
přesvědčení…(1); aktivity cestovního 
ruchu mají být prováděny v souladu  
s vlastnostmi a tradicemi daného regio-
nu a země a s respektem vůči jejím zá-
konům a zvyklostem (2); úkolem úřadů 
je chránit turisty a návštěvníky a jejich 
majetek…(4); turisté a návštěvníci mají 
zodpovědnost se seznámit již před vy-
cestováním se zvláštnostmi dané země  
a být si vědomi zdravotních a bezpeč-
nostních rizik (6).

Článek 2 Cestovní ruch jako cesta  
k individuálnímu a kolektivnímu na-
plnění –
 …aktivity cestovního ruchu mají pod-
porovat lidská práva a zejména práva 
nejzranitelnějších skupin, především 
tedy dětí, seniorů, osob s postižením, 
etnických menšin…(2); zvláště sexuál-
ní vykořisťování dětí je zmíněno jako 
rozporné s fundamentálními cíli cestov-
ního ruchu a jako jeho pokřivení…(3); 
podporu zaslouží zejména tyto formy 
cestovního ruchu: cesty s náboženským, 
zdravotním a vzdělávacím účelem  
a za kulturní a jazykovou výměnou (4); 
má se podporovat zavádění vzděláva-

cích aktivit ve vztahu k hodnotě výměny 
cestovního ruchu, jejího hospodářského, 
sociálního a kulturního užitku i rizik do 
učebních plánů vzdělávacích zařízení (5).

Článek 3 Cestovní ruch, faktor udrži-
telného rozvoje –
Všichni činitelé rozvoje cestovního ru-
chu mají chránit životní prostředí, aby 
se dosahovalo solidního, kontinuálního  
a trvale udržitelného hospodářského 
růstu, jenž směřuje k uspokojování po-
třeb současné i budoucí generace (1); 
turistická infrastruktura má být utváře-
na a aktivity plánovány tak, aby se chrá-
nily ekosystémy, biologická rozmani-
tost a ohrožené druhy živočichů (4).

Článek 4 Cestovní ruch, využití kul-
turního dědictví lidstva a přínos k jeho 
podpoře.

Článek 5 Cestovní ruch, užitečná akti-
vita pro hostitelské země a obce –
Místní obyvatelstvo by mělo zapojeno 
do aktivit cestovního ruchu a mít podíl 
na vzniklém hospodářském, sociálním 
a kulturním užitku a zejména na z toho 
vycházejících přímých a nepřímých 
pracovních místech (1); politika v ob-
lasti cestovního ruchu má být realizována 
tak, aby přispívala ke zvyšování život-
ního standardu obyvatelstva v regionu  
a k uspokojování jeho potřeb (2).

Článek 6 Povinnosti aktérů v rozvoji 
cestovního ruchu –
Odborní pracovníci cestovního ruchu 
by měli, pokud to záleží na nich, přispí-
vat ke kulturnímu a spirituálnímu pro-
žitku turistů a umožnit jim naplňovat 
své náboženské potřeby.

Článek 7 Právo na cestovní ruch –
…podporován má být cestovní ruch pro 
rodiny, mládež, studenty, seniory a oso-
by s postižením (4).

Článek 8 Svoboda pohybu turistů –
dle příslušné lidskoprávní úpravy (1).

Článek 9 Práva zaměstnanců a podni-
katelů v cestovním ruchu a jeho ekono-
mice –
musí být garantována základní práva 
zaměstnanců nebo osob samostatně 
výdělečně činných v cestovním ruchu  
a souvisejících oblastech (…) zohledně-
na má být situace sezonní činnosti, glo-
bální dimenze a flexibility jejich práce 

(1); tito pracovníci mají právo a povin-
nost se přiměřeně vzdělávat, být dosta-
tečně sociálně pojištěni, pracovní nejis-
tota má být, jak jen je to možné, ome-
zena (2); podpora výměny zkušeností, 
vedoucích pracovníků a zaměstnanců 
z různých zemí má přispívat k rozvoji 
ekonomiky cestovního ruchu a má být 
v souladu s národním zákonodárstvím  
a mezinárodními úmluvami (4).

Článek 10 Uskutečňování principů 
Globálního etického kodexu pro ces-
tovní ruch –
Aktéři rozvoje cestovního ruchu mají 
uznávat roli Světové organizace ces-
tovního ruchu, nevládních organiza-
cí v oblasti podpory cestovního ruchu  
a jeho rozvoje, ochrany lidských práv  
a životního prostředí, a to s potřeb-
ným respektem k všeobecným princi-
pům mezinárodního práva (2); otázky  
a spory ohledně užití a výkladu kodexu 
je možno směřovat Světovému výboru 
etiky cestovního ruchu (3).

8 sPoleČná etická měřítkA v diAlogu 
mezi kulturAmi
Resoluce Spojených národů Globál-
ní agenda pro dialog mezi kulturami 
(2001) ve své Preambuli sděluje, že chce 
podpořit a posílit respektování lidských 
práv a základních svobod pro všechny 
lidi, konkrétně naplňovat Všeobecnou 
deklaraci lidských práv jako „společného 
ideálu“ národů a „pramenu inspirace“, 
aby se respektovala, chránila a zajišťova-
la všechna nedílná (tzn. občanská, poli-
tická, sociální, hospodářská a kulturní), 
vzájemně podmíněná a propojená, uni-
verzální a z lidské důstojnosti odvozo-
vaná lidská práva. Rozmanité projevy 
kultur vydává za součást společného 
dědictví lidstva. Signatáři dále vyzná-
vají, že k „nepostradatelným základním 
hodnotám“ mezinárodních vztahů v 21. 
století patří spravedlnost a tolerance, 
která zahrnuje aktivní podporu „kultury 
míru a dialogu“ mezi kulturami, v níž se 
respektuje rozmanitost spiritualit, kultur  
a jazyků. Dialog mezi kulturami může 
přispívat k vědomí společných hodno-
tách, které sdílejí všichni lidé, a k jejich 
porozumění. Vyzývá se k hledání spo-
lečných znaků (včetně právě i základ-
ních hodnot a smyslů) v kulturách, aby 
se mohlo čelit společným problémům, 
které ohrožují lidská práva v různých 
oblastech. Jedním z cílů je rozšiřovat 
společné porozumění lidským právům, 
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„společným etickým normám a obecně 
platným hodnotám“ i posilovat respek-
tování „kulturní rozmanitosti a kulturní-
ho dědictví“. Dialog mezi kulturami má 
přispívat k podpoře budování důvěry 
na lokální, národní, regionální a mezi-
národní úrovni, k vzájemnému porozu-
mění i v oblastech kultury, náboženství  
a spirituality, vzdělání, vědy a technolo-
gie, k znovu zdůrazněnému respektová-
ní lidských práv a k „vypracování spo-
lečných etických norem“. Tato globální 
agenda obsahuje také Akční plán, jenž 
kromě jiného zve k financování konfe-
rencí a podpoře kulturního cestovního 
ruchu. 

Dříve než bude přistoupeno k při-
slíbenému zasazení do souvislosti  
s lidskoprávním vzděláváním a před-
stavením shrnujícího příkladu etického 
dědictví lidstva, zaslouží poznamenat  
a upozornit na skutečnost, že výše 
představené dokumenty s různou práv-
ní a etickou silou a závazností obsahují 
několik pojmů, které spojují s oblas-
tí etiky a rozmanitě s nimi zacházejí  
a naplňují je více či méně obsahem. Bylo 
možno číst například o etických princi-
pech či zásadách, o etických pravidlech, 
o etických nástrojích, o etické dimenzi, 
o etických měřítcích či dokonce společ-
ných etických měřítcích lidstva, o spo-
lečných etických normách a potřebě ta-
kové etické normy vypracovat, o obec-
ně platných hodnotách, o základním 
konsensu ve vztahu k závazným hod-
notám a neměnným měřítkům hodnot  
a základním osobním postojům. Za-
zněla výzva k respektu k rozmanitým 
morálním přesvědčením a objevily se 
výrazy etika a morální nárok.  

Používání pojmů z okruhu etiky by 
zasloužilo lepší odpovídající rozlišování 
a definování uváděných výrazů a vy-
mezení vůbec toho, v čem spočívá ono 
etické hledisko, jak reflektuje disciplína 
etika. U pojmu hodnot není v textech 
zřejmé, zda se jedná o etické, právní 
hodnoty nebo hodnoty z jiných oblas-
tí, a jak jim rozumět. Minimálně je vý-
znamné rozlišovat pojmy a rozdělování 
etika (označení jen pro disciplínu, obor), 
morálka a morálky, mravnost, moralita  
a étos. Dále je na místě poukázat na 
kompetenci si umět ujasnit, o čem že 
mluvíme a píšeme, jestliže hovoříme  
a píšeme o „etickém, morálním, mrav-
ním“, co vlastně představuje specifické 
etické hledisko při pohledu na lidské jed-

nání, a to ještě v kontextu sekulárního 
právního státu (MILFAIT, 2012). Hlub-
ší analýza uvedených pojmů a konstato-
vání není tématem článku a není zde pro 
ni prostor. Proto bude jen připomenuta 
důležitost potřebné etické kompeten-
ce, kvalifikace, etického odůvodňování  
a argumentování, doporučeno rozlišo-
vání a opatrnost při užívání rozličných 
pojmů z oblasti etiky a poukázáno na 
vědomí o odstupňování morální zá-
vaznosti, na zvažování dober, povahu 
konkrétního jednání či fenoménu, na 
rozmanitost relevantních okolností, 
úmyslu, motivů a cílů.  

9 sPoleČný nejvyšší vzdělávAcí cíl  
A Právo nA lidskoPrávní vzdělání
Od začátku příspěvku se táhne jasná 
linie, jež se týká lidských práv, etiky  
a vzdělání. 

9.1 Společný nejvyšší vzdělávací cíl
Ve Všeobecné deklaraci lidských práv 
(1948) zaznívá, že má „vzdělání směřo-
vat k plnému rozvoji lidské osobnosti  
a k  posílení úcty k lidským právům  
a základním svobodám.” Má pomáhat 
k  porozumění smyslu důstojnosti 
každého člověka, k vzájemnému poro-
zumění, snášenlivosti, přátelským, har-
monickým a stabilním vztahům mezi 
všemi národy a rasovými a nábožen-
skými skupinami a k míru. Vzdělávání 
v  oblasti lidských práv má sehrávat 
důležitou roli při prosazování a respek-
tování lidských práv. Má být integrováno 
do politiky vzdělávání na všech úrov-
ních.

9.2 Porozumění lidským právům
Lidským právům lze rozumět jako 
nejsilnější eticko-právně-politické 
ochraně oprávněných fundamentál-
ních dimenzí a minimálních ex-
istenčních podmínek lidského bytí 

každého člověka a soužití všech lidí, 
bez nichž by se neuskutečňovalo lid-
sky důstojné bytí a soužití. Jsou to 
oprávněné morální nároky jedince, 
které zajišťují lidskou důstojnost  
a svobodu člověka a jsou právně in-
stitucionálně zaručena. 

Lidská práva jsou předkládána 
jako základ svobody, spravedlnosti  
a míru i jako globální, minimální kon-
sens různých morálních přesvědčení. 
Zahrnují etický charakter i právní ob-
sah. Protíná se v nich právo s etikou. 
Garancí lidské důstojnosti a základ-
ních lidských práv se v  demokratické 
ústavě etabluje nosná rovnováha mezi 
pozitivním právem a morální fundo-
vaností. V  právněetické tradici lid-
ských práv nalézá demokratický právní 
stát svůj základní etický fundament. 
Otevřenost i potřebnost lidských práv 
s  ohledem na odůvodnění poskytuje 
různým filosofickým, světonázorovým  
a spirituálně etickým přístupům prostor  
a možnost, aby nabídly svou interpre-
taci a stanovisko. Lidská práva zname-
nají fundament takového spravedlivého 
uspořádání, jež je nezbytným – i  když 
ne dostačujícím – předpokladem pro 
rozvoj dobrého života. Formulují po-
litické cíle pro rozvoj společnosti, jsou 
kritérium legitimity uspořádání na 
různých úrovních. Proto právům odpo-
vídají institucionální povinnosti a od-
povědnosti. Idea lidských práv získává 
v  současné globalizované společnosti 
na významu i s  ohledem na  rozdílné 
etické přístupy. Koncept lidských práv 
zahrnuje všechny a nikoho nevylučuje 
(Milfait/Svobodová, 2017).

Listina (Charta) základních práv 
Evropské unie (2000) používá ve své 
Preambuli pojem „spirituální a mrav-
ní dědictví“. Právo na vzdělání je úzce 
spojeno se svobodou myšlení, svědomí 
a vyznání, se svobodou umění, vědy  
a podnikání, s  právem na svobodu po-
volání a právem na práci i se zákazem 
diskriminace. Základní právo na vzdělá-
ní tím vytváří předpoklady pro „efektivní 
výkon základních práv“ (Meyer, 2014). 

9.3 Právo na lidskoprávní vzdělávání
První německá katedra UNESCO pro 
výchovu v lidských právech shrnuje po-
selství lidskoprávní výchovy takto: „je 
nepostradatelnou součástí lidskoprávní-
ho rozvoje. K  vývoji lidských práv patří 
poznatek, že musejí být zakotvena i ve 
vědomí občanů“ (Fritzsche, 2004). Podle 
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Prohlášení Spojených národů o lidsko-
právním vzdělávání a školení má každý 
člověk právo „znát všechna lidská práva  
a základní svobody, hledat a obdržet infor-
mace o nich a mít přístup k lidskoprávní-
mu vzdělávání a školení“ (2012). V  pre-
ambuli se uznává, že má lidskoprávní 
vzdělávání přínos pro podporu, ochranu 
a uskutečňování všech lidských práv. Pro-
to mají zdělávací plány všech vzděláva-
cích institucí obsahovat témata lidských 
práv, právního státu, míru, demokracie, 
rozvoje a sociální spravedlnosti. 

Lidskoprávní vzdělávání má význam 
pro etickou výchovu a vzdělávání v ob-
lasti etiky (Milfait/Svobodová, 2017).

10 best PrActice etického dědictví 
lidstvA: Projekt světový étos Pro 
kulturu lidskosti

 Autoři etického projektu Světový étos 
a Prohlášení k němu zdůrazňují, že zde 
vyslovené principy mohou přijmout 
všichni lidé s  morálním přesvědčením, 
protože byly nalezeny v dědictví různých 
filosofických, spirituálních, přírodních či 
náboženských tradic. Znamenají základ-
ní konsens. Étosem označují mravní 
vědomí, vnitřní mravní přesvědčení  
a celkový postoj, sebezávazek člověka 
vůči závazným neochvějným etickým 
měřítkům a osobním postojům či ct-
nostem. Zohledňují rovinu osobního 
svědomí/srdce a poukazují na to, že 
je nutná právní i etická rovina. Pro-
jekt chce potvrdit a prohloubit rovinu 
práva (lidská práva) na základě éto-
su. Před každým právním zakotvením  
a zákonodárstvím je tu mravní samo-
statnost a vědomá vlastní odpovědnost 
člověka, s níž se pojí nejen základní prá-
va, ale také základní povinnosti (Küng, 
2000, 2012; Küng, Kuschel,1997; Küng/
Leisinger/Wieland, 2010; Parlament der 
Weltreligionen, 1993).

Signatáři Prohlášení ke světovému 
étosu formulují proto čtyři neochvěj-
né (nezrušitelné, nezvratné) směrov-
ky jako sebezávazek, které vycházejí 
z  toho, že se v  bibli, koránu, u zakla-
datele jógy, v  buddhistickém kánonu  

i v  čínské tradici nacházejí čtyři etic-
ké imperativy: nezavraždíš/nezabí-
jíš, nekradeš, nelžeš, nezneužíváš 
sexualitu. Odráží to existenční zájem 
různých lidí na různých místech ze-
měkoule chránit svůj život, vlast-
nictví, čest a pohlavní vztahy. Vy-
cházejí ze skutečnosti, že jsou etické 
principy, základní normy, další normy  
a pravidla i postoje kulturně specifické 
a podmíněné dobou, a přesto existují 
univerzální etické konstanty. 

Tento pra-étos tvoří základnu Svě-
tového étosu. Tento étos lidstva či svě-
tový étos nechce být ale novou morál-
kou. Představuje se etický základ, etický 
rámcový řád a určitý morální kompas, 
bez něhož nemůže fungovat žádný svě-
tový řád. Kultura lidskosti se má pod-
pořit pomocí čtyř hledisek, která jsou 
rozvinutím principu lidskosti („s kaž-
dým člověkem je nutno zacházet lidsky“)  
a Zlatého pravidla etiky („co nechceš, aby 
ti činili druzí, nečiň ty jim“; „co chceš, aby 
druzí činili tobě, čiň i ty jim“) ve čtyřech 
oblastech lidského života. Každý člověk 
a každá instituce má čtyřnásobnou zod-
povědnost: zodpovědnost za kulturu 
bez násilí a k úctě ke  všemu živému 
(cti život! / nezabíjíš! – nemuč, netýrej, 
nezraňuj); závazek ke kultuře solida-
rity a spravedlivému hospodářskému 
řádu (jednej spravedlivě a čestně! / dle 
nepokradeš! – nevykořisťuj, neuplácej, 
nekorumpuj); závazek ke kultuře tole-
rance a k  životu v  pravdivosti (mluv  
a jednej pravdivě! / nelži! – neklam, ne-
falšuj, nemanipuluj); závazek ke kultuře 
rovnoprávnosti a k  partnerství mezi 
mužem a ženou (ctěte a milujte se na-
vzájem! / nezcizoložíš! nezneužívej sexu-
alitu! – nepodváděj, neponižuj, nepoko-
řuj, nezneuctívej).

Vůdčí postava Projektu Světový étos, 
německý profesor švýcarského půvo-
du Hans Küng, zopakoval hlavní záměr  
a teze tohoto projektu při své přednášce 
pro Vrcholné shromáždění Spojených 
národů, jež byla nazvána Dialog kultur 
(2001): podotkl, že je právě v době glo-
balizace v oblasti ekonomiky, technolo-
gií a komunikace, která vede také ke glo-
balizaci problémů na celém světě (život-
ní prostředí, atomové a genové techno-
logie, organizovaný zločin a terorismus) 
nutný globální étos, který poslouží jako 
základna a pomoc pro lidi a občanskou 
společnost. Svůj proslov vyústil do kon-
statování, že není možný mír mezi ná-
rody bez míru mezi náboženstvími; že 

není možný mír mezi náboženstvími 
bez dialogu mezi náboženstvími; že není 
dialog mezi náboženstvími bez globál-
ních etických standardů; a že není přeži-
tí na naší planetě v míru a spravedlnosti 
bez nového paradigmatu mezinárodních 
vztahů na základě globálních etických 
standardů.

závěr
Sousedská přeshraniční česko-němec-
ká spolupráce v  oblasti kulturního  
a přírodního dědictví potvrzuje a do-
svědčuje záměry a cíle úmluv i dalších 
dokumentů UNESCO a Světové orga-
nizace cestovního ruchu a zve zároveň 
k  dalším rozmanitým podobám této 
solidární spolupráce na různých úrov-
ních. Všemi základními normativní-
mi dokumenty se vine červená nit, jež 
je tvořena nedílnými lidskými právy, 
etickým principem trvale udržitelné-
ho rozvoje a dalšími etickými měřítky, 
důležitostí vzdělávání, vědeckého vý-
zkumu, mezinárodní a interdiscipli-
nární spolupráce. Vzdělávání v  oblasti 
lidských práv má proto sehrávat důleži-
tou roli při prosazování a respektování 
lidských práv. Lidská práva vystupují 
v roli morality, tedy minimálního kon-
sensu různých morálních přesvědčení  
a testu rozličných pravidel z oblasti etiky 
a morálek. Lidskoprávní vzdělávání 
je nezbytné pro respektování, ochranu  
a zajištění lidských práv a má význam 
pro vzdělávání v oblasti etiky. 

I pro zapsání na listinu UNESCO, 
česko-německou spolupráci i jiné me-
zinárodní vztahy a další vývoj v Evropě 
je a bude důležité, aby se lidskoprávní 
vzdělávání stávalo páteří či osou de-
mokratického právního státu. Jde o to, 
aby se lidská práva akceptovala a po-
silovala jako závazná měřítka pro stát  
i pro společenské a mezilidské jednání. 
Systém ochrany lidských práv v rám-
ci Rady Evropy představuje pro práci 
s dětmi a mládeží a pro politiku v této 
oblasti „etický a normativní základ“, aby 
se probírala a vyučovala práva a povin-
nosti mladých lidí (Deutsches Institut 
für Menschenrechte, 2020). Vše může 
přispívat k uskutečňování smyslu, zámě-
rů a cílů UNESCO. Listina základních 
práv Evropské unie používá pojem „spi-
rituální a mravní dědictví“. Projekt Svě-
tový étos předkládá společné směrovky 
a závazky z pramenů etického dědictví 
lidstva, které chtějí přispívat ke kultuře 
lidskosti.
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AbstrAkt
Článek se zabývá dopady a výzvami pandemie Covid-19 pro 
marketing mezinárodního turismu a s  ním spojené meziná-
rodní letecké dopravy. Cílem článku je identifikace trendů  
a výzev v mezinárodním marketingu turismu a letecké dopravy 
s ohledem na přelomové období způsobené pandemií Covid-19 
přinášející kvantitativní i kvalitativní změny v poptávce a na-
bídce v obou uvedených sektorech. V článku jsou řešeny postu-
py privátních i veřejných subjektů nejen v oblasti strategického 
marketingu, ale i v  oblasti tvorby produktu a marketingové 
komunikace. Metodika článku je založena na analýze vybra-
ných strategických dokumentů klíčových mezinárodních orga-
nizací aktivních v mezinárodním turismu a letectví (UNWTO, 
WTTC, ETC, IATA).

AbstrAct
The paper deals with the impacts and challenges of the covid-19 
pandemic for the marketing of international tourism and re-
lated international air transport. The aim of the article is to 
identify trends and challenges in the international marketing 
of tourism and air transport with regard to the turning point 
caused by the covid-19 pandemic, bringing quantitative and 
qualitative changes in demand and supply in both sectors. The 
article deals with the procedures of private and public stake-
holders not only in the field of strategic marketing, but also in 
the field of product development and marketing communica-
tion. The methodology of the article is based on the analysis 
of selected strategic documents of key international organiza-
tions operating in international tourism and aviation business 
(UNWTO, WTTC, ETC, IATA).
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1. Úvod
Po dlouhých dekádách téměř nepřerušeného růs-
tu mezinárodní turismu i mezinárodní letecké 
dopravy přinesla pandemie Covid-19 dramatické 
poklesy v celém odvětví i v odvětvích souvisejí-
cích. V průběhu poválečného období došlo pou-
ze několikrát k poklesu mezinárodních příjezdů 
v turismu (1982, 2001, 2003, 2009) provázeným 
většinou i poklesem příjmů z mezinárodního tu-
rismu, avšak doposud nikdy neznamenal pokles 
prakticky kolaps celého odvětví. Ať se jednalo 
o příčiny ekonomické či mimoekonomické, ces-
ta obnovy trhu turismu a dynamika s ní spojená 
byly v historii vždy velmi rychlé. 

V roce 2019 vykázal mezinárodní turismus 
téměř 1,5 mld. mezinárodních příjezdů (meziroč-
ně + 4 %) při téměř 1,5 bil. USD příjmů z mezi-
národního turismu (meziročně + 3 %). V období 
2009–2019 narostly příjmy z mezinárodního tu-
rismu o 54 %. Předpokládaná dynamika vývoje 
mezinárodního turismu dle UNWTO (2011) je 
znázorněna na obrázku 1. 

Obdobná dynamika růstu je charakteristická 
i pro mezinárodní leteckou dopravu. Růst me-
zinárodní letecké dopravy se vyznačuje dvěma 
základními rysy. V prvé řadě lze v souladu s úda-

ji ICAO [12] konstatovat, že se od roku 1968 do 
roku 2012 počet cestujících v  letecké dopravě 
v patnáctiletých intervalech vždy zdvojnásobil 
(obrázek 2). Za druhé, dynamika růstu meziná-
rodní letecké dopravy vyjádřená v ukazateli vyu-
žité sedačkové kilometry RPK (revenue passen-
ger kilometers) do vypuknutí pandemie kontinu-
álně rostla.

Predikce růstu objemu letecké dopravy 
zpracovaná evropským orgánem pro statistické 
zpracování provozu letecké dopravy a předpově-
di jejího růstu STATFOR (Statistics and Forecasts 
on Air Traffic in Europe), vycházela z požadavku 
extrapolace trendů rozvoje letecké dopravy do 
roku 2050. Dle údajů Eurocontrol z roku 2013 [3] 
byla představena první predikce k problematice 
IFR letů (instrument flight rules) v Evropě do roku 
2050 (obrázek 3). Vzhledem k možným rizikům 
jsou zde naznačeny čtyři scénáře možného růstu 
objemu letecké dopravy. Scénář ScA předpokládá 
silný hospodářský růst ve stále globalizovanějším 
světě, kde jsou úspěšně využívány technologie ke 
zmírnění dopadů v oblasti udržitelnosti životní-
ho prostředí a dostupnosti zdrojů. Scénář ScC 
pracuje s  předpokladem mírného hospodářské-
ho růstu a s požadavky na sladění environmen-
tálních, sociálních a ekonomických požadavků,  

Výzvy pro mezinárodní marketing turismu  
a letecké dopravy v post-covidovém období
Post-covid challenges in international tourism  
and air transportation marketing
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Obrázek 1 Dlouhodobý předpoklad růstu mezinárodních příjezdů dle Vize UNWTO 2030 [23]

Obrázek 2 Objemy roční světové letecké dopravy dle ICAO [12]

Obrázek 3 Předpověď růstu letecké dopravy do roku 2050 podle STATFOR [3]

s cílem řešit rostoucí globální obavy  
o udržitelnost. Scénář ScC´ se vyznaču-
je existencí změn v místních evropských 
ekonomikách, adaptacemi na nové tech-
nologie a větším zaměřením na udržení 

životního prostředí. Scénář ScD se vy-
značuje předpoklady o rostoucím napětí 
mezi regiony, většími bezpečnostními 
hrozbami, sníženou obchodní a dopravní 
integrací a dominovým účinkem slabších 

ekonomik. Výsledkem hodnocení situace 
u uvažovaných scénářů jsou pak rozdíl-
né hodnoty očekávaných počtů IFR letů 
v  roce 2050 nebo také existence rozdíl-
ných násobků objemu leteckého provozu 
oproti roku 2012.

Cílem článku je identifikace trendů 
a výzev v  mezinárodním marketingu 
turismu a letecké dopravy s ohledem na 
přelomové období způsobené pandemií 
Covid-19, které přináší nejen kvantita-
tivní, ale i kvalitativní změny trhu. Vliv 
pandemie a vládních opatření i následné 
výzvy pro oba propojené sektory se proje-
vují na úrovni strategického i taktického 
marketingu privátních subjektů operují-
cích v domácím i mezinárodních prostře-
dí, ať se jedná o hotely, cestovní kanceláře, 
dopravce, destinace turismu, ale i ve ve-
řejném sektoru jako tvůrci odvětvových 
politik. Článek se soustředí zejména na 
výzvy v oblasti strategického marketin-
gu, tvorby produktu a marketingové 
komunikace.

Metodika článku je založena na ana-
lýze vybraných strategických dokumentů 
klíčových mezinárodních organizací ak-
tivních v mezinárodním turismu a letec-
tví. Jedná se o výzkumné studie, souhrny 
strategických doporučení, „protokoly“  
a manuály, výzkumné studie opřené o ex-
pertní názory influencerů a decision ma-
kerů v obou sektorech. Z pohledu výzev 
marketingu byly vybrány jako relevant-
ní následující mezinárodní organizace: 
UNWTO (United Nations World Tourism 
Organisations), WTTC (World Travel and 
Tourism Council), ETC (European Travel 
Commission) a IATA (International Air 
Transport Association).

Pro článek byly využity zejména následu-
jící dokumenty a studie:
•  UNWTO Global guidelines to restart 

tourism (05/2020),
•  UNWTO: Supporting jobs and eco-

nomies (04/2020),
•  UNWTO: Covid-19 tourism recove-

ry technical assistance package,
•  UNWTO: One planet vision for  

a responsible recovery of the tourism 
sector,

•  WTTC: To recovery & beyond: The 
future of travel & tourism in the wake 
of Covid-19,

•  ETC: Covid-19 recovery strategies 
for national tourism organisations 
(09/2020),

•  IATA: COVID-19 Outlook for air tra-
vel in the next 5 years.
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2. mArketing v mezinárodním turismu  
A mezinárodní letecké doPrAvě
Marketing v  mezinárodním turismu 
znamená uplatňování podnikatelského 
konceptu zaměřeného na uspokojování 
potřeb a přání zákazníků na mezinárod-
ních trzích. Cílem mezinárodní marke-
tingové strategie je vytvářet maximální 
hodnotu pro firemní partnery (stakehol-
ders) díky optimalizaci firemních zdrojů 
a vyhledávání podnikatelských příleži-
tostí na mezinárodních trzích. (uprave-
no dle [5])

Strategické marketingové řízení fi-
rem turismu i letecké dopravy znamená 
realizaci strategických i taktických kroků. 
Strategický marketing označuje aktivity 
výzkumu a zhodnocení zdrojů, které má 
firma k dispozici, a to s cílem stanovení 
dlouhodobých cílů a záměrů. Marketin-
gový mix je souhrnem standardních sou-
částí produkt, cena, distribuce a komuni-
kace, které představují základ taktického 
marketingu. [4] Nastavení distribučních 
cest je spojeno se vstupem firem z oblasti 
turismu i leteckých společností na zahra-
niční trhy. 

Základní rámec pro mezinárodní 
marketing turismu je dán politikou turi-
smu jak v mezinárodním, tak i národním 
rozměru. Politika turismu v  meziná-
rodním prostředí je souborem pravi-
del, dokumentů, legislativních a dalších 
nástrojů, které slouží k  dosažení cílů 
stanovených na národní i mezinárodní 
úrovni. Politika turismu nastavuje cíle, 
které mají být splněny na všech úrovních 
politického jednání přímo nebo nepřímo.  
[8, s. 12] Politika turismu v destinaci sta-
novuje směr, kam se má turismus v desti-
naci ubírat a vytváří rámec pro manage-
ment destinace. Mundt definuje politiku 
turismu jako „… soubor opaření veřejných 
institucí na všech úrovních politického jed-
nání, které přímo nebo nepřímo, vědomě 
nebo nevědomě, určují utváření a podobu 
turismu.“ [8, s. 12]

Základní obsahem dopravní poli-
tiky (v civilním letectví) je kromě růstu 
objemu letecké dopravy jeho podpoření 
prosazením procesu liberalizace v oblasti 
letecké dopravy a rostoucí ekonomickou 
silou obyvatelstva v mnoha oblastech 
světa. Společně s úvahou řady možných 
negativních ekonomických, environmen-
tálních, zdravotních a bezpečnostních 
vlivů je vyvolána potřeba predikce bu-
doucích situací. Existující trend růstu 
objemu letecké dopravy totiž vyžaduje, 
aby byly včas a co nejpřesněji formulo-

vány požadavky na leteckou dopravu  
k zajištění efektivnosti jejího provozu, 
spolehlivosti, pohodlí, rychlosti přepra-
vy a zejména bezpečnosti. Podle před-
povědi Mezinárodní asociace leteckých 
dopravců IATA se například očekává, že 
v roce 2036 může být dosaženo celkem 
7,8 miliard cestujících v letecké dopravě, 
což je přibližně dvojnásobek z registro-
vaných 4 miliard cestujících v roce 2017. 
Lze očekávat, že coronavirová pandemie 
bude tato očekávání výrazně negativně 
korigovat.

Poptávku v  turismu je dle Malé  
[6, s. 64] možno chápat jako projev po-
třeb účastníka turismu podložený kou-
pěschopností, tedy ochotu účastníků 
turismu směnit určité množství peněz za 
statky turismu. Z pohledu ekonomické 
teorie lze poptávku charakterizovat jako 
celkové množství zboží a služeb (statků), 
které všichni spotřebitelé chtějí koupit 
za konkrétní cenu (agregátní poptávka).  
[9, s 38] Mezinárodní poptávka v turi-
smu je poptávkou účastníků mezinárod-
ního turismu, tedy ochota platit za zboží 
a služby s cílem uspokojení potřeb. [13] 
Mezinárodní poptávka je ovlivňována 
faktory ekonomickými i neekonomický-
mi. V současné době jsou to právě neeko-
nomické faktory, zejména bezpečnostní, 
vnitřní motivační i psychologické i exter-
ní legislativní a politické, které způsobily 
strmý pád poptávky v mezinárodním tu-
rismu i letecké dopravě.

Z ekonomického pohledu je produkt 
výsledkem aktivity (procesu), resp. výstu-
pem s přidanou hodnotou. Produkt turis-
mu je realizován na trhu turismu a má svá 
specifika, která jsou dána specifiky nabíd-
ky a poptávky v (mezinárodním) turismu 
i letecké dopravě. Udržitelný produkt tu-
rismu je produkt vytvářený, distribuova-
ný a komunikovaný v souladu s principy 
udržitelnosti, resp. udržitelného turismu. 
Udržitelný turismus [10] představuje fi-
losofii a koncepční přístup k rozvoji turi-
smu založený na skutečnosti, že přírodní, 
kulturní a další zdroje jsou limitované,  
a proto je třeba s nimi nakládat optimál-
ním způsobem. Optimální využívání 
zdrojů má přispívat k zachování biologic-
ké diverzity, minimalizaci ekologických, 
kulturních a sociálních vlivů a maxima-
lizaci profitu pro zachování životního 
prostředí a místních komunit. Udržitel-
ný turismus stojí na pilíři fyzické udrži-
telnosti (životní prostředí), udržitelnosti 
sociokulturního prostředí a udržitelnosti 
ekonomického prostředí.

Marketingová komunikace předsta-
vuje veškeré aktivity, které slouží k  pře-
nosu sdělení k  cílovým skupinám, mezi 
nimi nebo zpět tak, aby bylo dosaženo 
stanovených marketingových cílů. Pod-
statným cílem marketingové komunikace 
v (mezinárodní) turismu i letecké dopra-
vě je ovlivňování množství, kvality i např. 
načasování poptávky. Komunikační mix 
zahrnuje různé nástroje sloužící ke ko-
munikaci sdělení k  cílovým skupinám, 
případně i zpět [2, s. 20], zejména re-
klama, podpora prodeje, osobní prodej, 
PR a přímý marketing a další. Komuni-
kační mix zahrnuje veškeré komunikace 
použité k dosažení požadované úrovně 
poptávky pomocí doručení správných 
zpráv, správnými cestami, ve správný čas, 
cílovým skupinám a ovlivňující úroveň 
poptávky v krátkodobém i v dlouhodo-
bém časovém horizontu.

3. výzvy mezinárodního Prostředí
Dramatické poklesy poptávky v meziná-
rodním turismu i letecké dopravě mají 
za následek stovky miliónů již zrušených 
nebo ohrožených pracovních míst. Jen 
v turismu se odhaduje počet ohrožených 
pracovních míst na asi 200 mil. celosvě-
tově, což je spojeno s propadem HDP vy-
tvořeného v turismu ve výši 5,5 bil. USD 
[21]. Turismus jako jeden z největších za-
městnavatelů ve světové ekonomice (330 
mil. pracovních míst) vytvářející celkově 
10,3 % světového HDP [25] je společně 
s leteckou dopravou na seznamu nejvíce 
zasažených sektorů.

Pokles mezinárodní poptávky  
a s ním související pokles příjmů z mezi-
národního turismu se nevyhnul žádné-
mu ze světových regionů mezinárodního 
turismu. Celosvětově se zavedené plné 
restrikce mezinárodního pohybu osob 
týkaly v září 2020 29 % mezinárodní po-
ptávky, částečné restrikce pak 57 % a pou-
ze 14 % objemu mezinárodního turismu 
zůstalo bez restrikcí. [24] Scénáře oživení 
v průběhu roku 2020 ukazuje obrázek 4.

Obdobný trend je možné sledovat 
i v  mezinárodní letecké dopravě. Pod-
le vyjádření IATA, která sdružuje 220 
leteckých společností, bude naznačený 
propad objemu letecké dopravy za rok 
2020 představovat pokles jejich příjmů 
na 419 mld. USD, což je o 50 % méně, 
než bylo dosaženo v roce 2019. Očekává 
se, že v tomto roce ztratí členské letecké 
společnosti IATA v průměru 230 milio-
nů dolarů každý den, protože počet ces-
tujících klesne na 2,25 mld. USD. Podle 
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vedoucího finanční skupiny IATA zna-
mená uvedený pokles objemu letecké 
dopravy ztrátu, která odpovídá jedné 
dekádě dosavadního růstu objemu le-
tecké dopravy. I když se zájem cestují-
cích o leteckou dopravu postupně vra-
cí, finanční progóza IATA očekává, že 
letecká doprava ještě bude v roce 2021 
zaznamenávat ztráty. Škody leteckých 
společností by však mohly klesnout na 
15,8 mld. USD [1]. 

Propad objemu letecké dopravy 
znamenal ukončení činnosti několika 
leteckých společností, například v USA 
(např. Trans States Airlines, Compass 
Airlines), ve Velké Británii (Flybe) nebo 
Austrálii (Virgin Australia). Výraz-
né snížení objemu leteckého provozu 
však letecké společnosti a provozova-
telé letišť převážně řešili hromadným 
propouštěním i vysoce kvalifikovaných 
pracovníků.

Scénář oživení letecké dopravy 
v  dalších letech ukazuje obrázek č. 5. 
Podle [11] bude v  letecké dopravě zřej-
mě docházet k zotavení pomaleji než  
u ostatních sektorů ekonomiky. K ob-
novení úrovně Global RPK z roku 2019 
může tak například dojít v roce 2023–
2024, tj. 3–4 roky za oživením HDP. Lze 
tedy očekávat, že při nižší předpovědi 
úrovně Global RPK bude návrat k růstu 
po Covid-19 v roce 2021 asi 32 % – 41 % 
pod očekávanou úrovní (obrázek 5).

Vývoj mezinárodního turismu i le-
tecké dopravy byl v  roce 2020 ovlivněn 
primárně mimoekonomickými vlivy, 
avšak postupně se začínají do případného 
oživování poptávky v mezinárodním tu-
rismu a letecké dopravě promítat i vlivy 
ekonomické. Výhled vývoje světové eko-
nomiky není podle posledního odhadu 
Mezinárodního měnového fondu příliš 
optimistický, zejména ne pro rozvinuté 
tržní ekonomiky s odhadovaným propa-
dem HDP ve výši 5,8 % (obrázek 6).

Podrobnější pohled na poptávku 
v mezinárodním turismu a letecké dopra-
vě ukazuje nejen na kvantitativní zhrou-
cení trhu, ale naznačuje zároveň trendy 
a výzvy, které budou další vývoj odvětví 
s největší pravděpodobností provázet.

Strategický marketing
Pro přizpůsobení se novým podmínkám 
trhu budou klást subjekty operující na 
trhu (destinace, privátní subjekty, le-
tecké společnosti, …) důraz na posílení 
strategického přístupu včetně strate-
gického marketingu. [21] Role strate-
gických postupů je v krizových situacích 
a pro jejich řešení nezbytná, a to nejen 
v  soukromém, ale první řadě ve veřej-
ném sektoru, který nastavuje obecné 
rámce politiky turismu. Právě politika 
turismu i politika dopravní a její nasta-
vení včetně např. daňových úlev a dal-
ších přímých či nepřímých finančních 
podpor pro podnikatelský sektor je za 
dané situace vůbec klíčem k přežití sek-
toru a minimalizaci škod. 

Opatření přijímaná ze strany ve-
řejného sektoru pro překonání krize lze 
rozdělit na ekonomická a mimoeko-
nomická směřující zejména do oblasti 
marketingu, resp. marketingové komu-
nikace na úrovni destinací. [21] K eko-
nomickým opatřením se řadí opatření 
na trhu práce, daňová opatření, uplatně-
ní finančních nástrojů a realizace struk-
turálních politik).

Obrázek 4 Scénář očekávaného oživení mezinárodního turismu v roce 2020 [24]

Obrázek 5 Scénář očekávaného oživení Global RPK (ZDROJ)

Obrázek 6 Predikce vývoje světové ekonomiky (MMF) [7]
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Posílení institucionálního rámce  
a nastavení politik turismu i politik do-
pravních a nastavení marketingových 
strategií budou základními předpoklady 
pro obnovu turismu na úrovni zejmé-
na národních destinací. Růstové scénáře 
i nastavení priorit rozvoje odvětví jsou 
neméně důležití jako zapojení místních 
komunit, podpora místních produktů 
a na druhé straně vytváření globálních 
digitálních platforem díky investicím do 
digitálních systémů [14], [21], [28].

Veřejný sektor disponující veřejnými 
financem sehraje klíčovou úlohu nejen ve 
fázi překonání krize (uplatňování pod-
půrných nástrojů pro přežití sektoru), ale 
zejména ve fázi zodpovědného strate-
gického plánování udržitelné nabídky 
a spotřeby. 

Obnovení (mezinárodní) poptávky
Pro obnovení poptávky v mezinárodním 
turismu i letecké dopravě je zcela zásadní 
aspekt bezpečnosti a bezpečí, a to nejen 
z  důvodu zrušení restriktivních opatře-
ní, ale rovněž z důvodu posílení důvěry 
spotřebitelů. [16], [17] Důvěra klientů 
je klíčová pro oživení poptávky a její ná-
růst. Turismus i letecká doprava patří ve 
světové ekonomice k silným, avšak velmi 
volatilním odvětvím náchylným jak na 
negativní ekonomické, tak i mimoekono-
mické vlivy. 

Porozumění trendům trhu, spotře-
bitelského chování a stimulace poptáv-
ky po službách mezinárodního turismu 
a letecké dopravy nabude na významu 
i s  ohledem na zásadní změnu proporcí 
mezi domácím a zahraničním turismem 
a leteckou dopravou. Tvorba produktu 
s  ohledem na udržitelnost i místní ko-
munity přinese zřejmě významné posuny 
v  nabízených službách mezinárodního 
turismu i letecké dopravy [20]. Podpo-
ra a komunikace domácího turismu je 
již v  současné době velmi aktuální. Vy-
užívání nových distribučních kanálů  
i nových, zejména digitálních nástrojů 
komunikace, pravděpodobně změní ob-
vyklá schémata obchodních vztahů.  

Zcela samostatnou oblastí zůstává ce-
nová politika, která dozná v mezinárod-
ním turismu jistě značné posuny nejen 
s ohledem na limitovaný počet destinací, 
letů, odlišné podmínky tvorby cen a další 
faktory včetně posílení nároků na bez-
pečnost a technologické změny. Turismus 
i letecká doprava patří k odvětvím s vyso-
kou citlivostí na cenu. Očekávat lze změ-
nu nabídky i poptávky danou zejména 

ekonomickým vývojem světové ekono-
miky včetně posunů v  cenové politice  
a přístupu k nákupu služeb mezinárodní-
ho turismu i letecké dopravy. 

4. tvorbA udržitelného Produktu
Poptávku v mezinárodním turismu  
(i mezinárodní letecké dopravy) lze 
podle UNWTO rozdělit na tři hlavní 
segmenty dle účelu cesty - volnočasový  
a rekreační turismus (leisure, recreation, 
holidays) zahnující v roce 2019 asi 55 % 
mezinárodních příjezdů, obchodní tu-
rismus (business tourism) zahrnující asi 
11 % mezinárodních příjezdů a návštěvy 
příbuzných a známých a ostatní (visiting 
friends and relatives religion, other) před-
stavující v roce 2019 asi 28 % mezinárod-
ních příjezdů. Zbývajících 6 % celkového 
množství mezinárodních příjezdů nejsou 
specifikována. [19]

S  ohledem na vládní restrikce, které 
budou ovlivňovat podobu mezinárodní-
ho turismu i nadále, lze očekávat nárůst 
podílu segmentu návštěv příbuzných  
a známých a ostatní důvody, naopak po-
díl obchodního a volnočasového turismu 
pravděpodobně poklesne (nikoliv v  do-
mácím turismu). V  případě segmentu 
obchodních cest nelze po téměř roční 
zkušenosti s  možnostmi on-line komu-
nikace rozhodně čekat nárůst. Očekávané 
změny se promítnou i do změny přípra-
vy a rozvoje produktů turismu s orien-
tací na domácího klienta, případně kli-
enta sousedních zdrojových trhů. Rozvoj 
vzdálených (long-haul) trhů závislých na 
mezinárodní letecké dopravě nebude vy-
kazovat v dalších několika letech takovou 
dynamiku, jako tomu bylo v období před 
vypuknutím pandemie.

Samotné rozdělení mezinárodních 
příjezdů dle druhu dopravy (UNWTO) 
dozná změn oproti dlouhodobě narůsta-
jícímu podílu letecké dopravy (59 % na 
celkovém počtu mezinárodních příjez-
dů v roce 2019). [19] Lze předpokládat 
nárůst podílu silniční dopravy (35 %)  
i mírný nárůst železniční dopravy (1 %)  
a vodní dopravy (5 %). Očekávaný nárůst 
podílu domácího turismu povede k  po-
klesu podílu mezinárodní letecké dopra-
vy, a to pravděpodobně ve všech segmen-
tech, a naopak nárůstu silniční dopravy 
osobním automobilem či karavanem. 

Změna kvantitativních proporcí je 
propojena se změnami tvorby a rozvoje 
produktu jak v  mezinárodním turismu, 
tak i v mezinárodní letecké dopravě. Jed-
noznačná orientace na udržitelnost na 

národní i mezinárodní úrovni spojená 
s možností čerpání veřejných finančních 
zdrojů posílí dále rozvoj domácího turis-
mu a zapojení místních komunit a akté-
rů. Změna dopravních možností i změ-
na vnímání turismu na straně nabídky  
a poptávky i rezidentů povede k diversifi-
kaci trhů, produktů a služeb. Oproti posi-
lování podílu vzdálených zdrojových trhů 
v tržních portfoliích evropských destinací 
lze očekávat trend rozvoje domácího tu-
rismu a případně i regionální a subre-
gionální rozvoj mezinárodního turismu  
a dopravy podložený kroky v  politické  
a diplomatické oblasti. Nejen blízké des-
tinace, ale rozvoj tzv. staycation, tedy si-
tuace, kdy je poptávka po destinaci gene-
rována vlastními rezidenty, kteří zůstávají 
doma a poznávají vlastní destinaci, je fak-
tor, který bude pro poskytovatele služeb 
hrát roli při rozhodování o nabízených 
produktech. 

Změna zdrojových trhů a segmentů je 
plně kompatibilní se změnou orientace 
na udržitelné formy turismu zaměřené 
na přírodu, venkovské oblasti, odlehlé 
oblasti, kulturu, ekoturismus, individuál-
ní cestování či cestování v malých skupi-
nách [20]. Nejedná se však o návrat před 
období masového turismu v pravém slova 
smyslu, protože cestování bude spojeno 
s  komunikačními technologiemi, bez-
dotykovými technologiemi a automa-
tizací procesů, které doposud obstarával 
člověk.

Trend posilování hygienických opat-
ření v letadlech, na letištích, v zařízeních 
turismu a nekontaktní odbavení klienta 
tam, kde je to možné, se bude postupně 
promítat do přípravy produktu společně 
s  využitím digitálních komunikačních 
technologií. Zvláštní pozornost bude vě-
nována řešení krizových situací. [25], 
[26]

Role veřejného sektoru
Role veřejného sektoru pro oživení po-
ptávky a její udržení spočívá nejen v zod-
povědném nastavení rámce politiky tu-
rismu a dopravní politiky, ale i v podpo-
ře vybraných segmentů poptávky pomocí 
incentiv, typicky v rámci tzv. sociálního 
turismu. Možnost účastnit se (meziná-
rodního) turismu pro znevýhodněné 
skupiny jako jsou senioři, hendikepovaní 
lidé, rodiny s dětmi, studenti a další, není 
novým jevem, nicméně lze předpokládat 
další nárůst. 

Nedílnou součástí strategického pří-
stupu veřejného sektoru ovlivňující pří-
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mo tvorbu produktu je vzdělávání a roz-
voj nových dovedností s ohledem na mě-
nící se podmínky trhu ovlivňující kromě 
tvorby produktu i posilující digitální ko-
munikaci. Vzdělávací projekty, prezenč-
ní i on-line kurzy, distribuce vzdělávacích 
materiálů i spolupráce s  mezinárodními 
organizacemi a univerzitami představují 
základ pro adaptaci zaměstnanců na nové 
podmínky. [14]

Politika turismu musí propojovat 
dopravu a turismus (včetně mezinárodní 
letecké dopravy) přes dopravní politiku 
dané destinace stejně jako navazovat na 
politiky dalších rezortů (ministerstvo za-
hraničních věcí, ministerstvo zdravotnic-
tví a další). 

Rostoucí role digitalizace by se měla 
odrazit nejen v  nárůstu digitalizované 
agendy veřejných institucí a zjednodu-
šení administrativních procesů vůči pri-
vátnímu sektoru i v samotném veřejném 
sektoru. Stejně tak je digitalizace veřejné 
správy podstatným předpokladem smy-
sluplného fungování organizací desti-
načního managementu (marketingu). 

5. mArketingová komunikAce
Dobré nastavení strategie i příprava 
produktu pro relevantní cílové skupiny 
představují podmínku nutnou. Důležitou 
podmínkou je však i komunikace strate-
gických cílů, produktů a dalších sdělení 
vůči cílovým skupinám (např. zákazník, 
média, veřejný sektor, investoři). [14]

Marketingová komunikace v  me-
zinárodním turismu a mezinárod-
ní letecké dopravě znamená klíčovou 
marketingovou aktivitu. V období krize 
je role marketingové komunikace mini-
málně stejně významná. Mění se v  ko-
munikaci krizovou, která do určité míry 
předurčuje úspěšný či neúspěšný restart 
mezinárodního turismu. 

V  období krize znamená meziná-
rodní marketingová komunikace zejmé-
na komunikaci vycházející ze zvládnutí 
mechanismů a strategie krizového man-
agementu. Představuje výměnu sdělení 
nejen vůči (potenciálním) zákazníkům, 
ale i mezi subjekty uvnitř sektoru turis-
mu a letecké dopravy i komunikaci vůči 
institucím veřejného sektoru a široké ve-
řejnosti. 

Rozsah cílových skupin komunika-
ce je poměrně velký. Z  dlouhodobého 
hlediska lze v komunikaci B2C předpo-
kládat zvýšený zájem o komunikaci se 
segmentem „Generace Z“ vyznačující 
se zcela přirozeným využíváním digitál-

ních technologií, sociálních sítí i zodpo-
vědným přístupem k otázkám  udržitel-
nosti.

Obsah komunikace navazuje na pro-
bíhající změny v produktovém portfoliu. 
Právě v  marketingové komunikaci je na 
úrovni destinace velmi významná role 
veřejného sektoru, resp. národních, re-
gionálních a lokálních turistických orga-
nizací. Již dnes je zřejmé, že ne všechny 
národní turistické organizace se dokázaly 
s dramatickými podmínkami trhu vypo-
řádat. Rovněž je viditelné, že ne všech-
ny národní turistické organizace jsou 
schopny strategických kroků a strate-
gického plánování pro obnovu odvětví. 

Základem obsahu komunikace 
v mezinárodním turismu i letecké dopra-
vě budou jednoznačně nové parametry 
produktů – udržitelnost, odpovědnost, 
bezpečnost a bezpečí, technologické as-
pekty, ochrana přírodních a kulturních 
zdrojů, pozitivní efekt na místní komuni-
ty, autenticita a další. Doporučení se za-
měřují i na podporu komunikace nových 
tematických a regionálních produktů s cí-
lem diverzifikace trhů a produktů. Lze 
předpokládat nárůst významu komuni-
kace destinací jako jednotící komunikač-
ní platformy schopné reagovat v komuni-
kaci na změny bezpečnostní situace. [14]

Podstatným cílem komunikace, resp. 
strategie značky je loajalita a udržení 
důvěry, což je možné dosáhnout trans-
parentní komunikací o změně interních 
strategií firem (strategií destinace), infor-
mování o partnerství se zdravotnickými 
institucemi, získání certifikátů zaměře-
ných na bezpečnost, účast v  projektech 
zaměřených na udržitelnost (společen-
skou odpovědnost) a další. Informování 
zákazníků a médií pak nejčastěji využívá 
web (např. záložka covid-19, media new-
sroom) a sociální média. 

Nástroje mezinárodní marketingo-
vé komunikace v  turismu budou smě-
rovány k digitálním nástrojům. Investice 
do digitalizace ze strany veřejného sekto-
ru a podpora zavádění digitalizace v pri-
vátním sektoru by se měla stát hlavním 
pilířem budoucích politik rozvoje turis-
mu i mezinárodní letecké dopravy. Nejen 
letecké společnosti, letiště, hotely a další 
subjekty přizpůsobují obsahy a procesy 
pro desktopy, web v  mobilu nebo mo-
bilní aplikace. Digitální nástroje (např. 
rozpoznávání tváří, RFID technologie při 
odbavování zavazadel a další) umožňují 
odbavení klienta nekontaktně, bezpečně, 
bez zbytečných zdržení (fronty, kumulace 

klientů, zbytečné čekání) a komplikací. 
[15], [21]

Marketingová komunikace na úrovni 
destinací (veřejného sektoru)
Současná situace nutí i národní turis-
tické organizace k  revizi on-line i off-
line marketingových aktivit směrem 
k  prosazování udržitelnosti a k  souladu 
s  národní strategií udržitelnosti. Posun 
ve strategii národní značky směrem 
k  atributům udržitelnosti (příroda, dra-
ví, zodpovědnost, outdoor aktivity, …) 
i směrem k  propojení značky národní 
destinace turismu s  ostatními atributy 
značky země. Řada destinací se orientuje 
na prosazování Cílů udržitelnosti 2030 
OSN (Sustainable Development Goals),  
a to v  profesionální komunikaci B2B, 
resp. B2G a stejně tak vůči široké veřej-
nosti.

Doporučení Evropské komise turi-
smu (European Travel Commission) [29] 
pro národní turistické oranizace se zamě-
řuje na vytváření komunikačních plat-
forem a sítí zajišťovanou národní turis-
tickou organizací (veřejným sektorem) 
pro sdílení informací a názorů na obnovu 
odvětví turismu. Národní turistická or-
ganizace by měla plnit spojující roli. [29] 
Revize tržního portfolia ve střednědo-
bém výhledu spojená s tvorbou nabídky 
pro domácí turismus podpořená osvětou 
mezi samotnými účastníky (mezinárod-
ního) turismu v  krátkodobém výhledu 
se stává realitou pro veřejný i soukromý 
sektor. [29] Současná situace znamená 
přehodnocení vize i strategie v  soula-
du s  dlouhodobými trendy a propojení 
turismu s řadou dalších sektorů národní 
ekonomiky. 

6. diskuse
Z  analýz výše uvedených strategických 
dokumentů klíčových mezinárodních 
organizací aktivních v  mezinárodním 
turismu a letectví je patrné, že pozornost 
a doporučení pro řešení aktuálních vý-
zev je směřováno na následujících deseti 
oblasti.
1.  Strategický přístup ze strany veřej-

ného i soukromého sektoru. Tvorba 
účinných politik turismu a politik 
dopravních vedená racionálními 
rozhodnutími, nikoliv politickými 
motivy.

 Právě v  období krize bude zajímavé 
sledovat, jak zodpovědně a strategic-
ky se budou chovat veřejné instituce 
(národní a regionální vlády, národní, 
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regionální a lokální turistické organi-
zace a další) v  jednotlivých zemích. 
Veřejné instituce mají k dispozici dva 
scénáře. Za prvé, budou situaci řešit 
„pouhým“ uvolňováním veřejných 
zdrojů tak, aby vládnoucí politická 
garnitura neztrácela politické body, 
avšak dlouhodobě nejsou schopny 
určit strategický směr. Za druhé, po-
mohou díky uvolňování veřejných 
zdrojů překonat krizi, ale zároveň na-
staví strategický výhled pro rozvoj 
odvětví opřený o vytvoření podmí-
nek a finančních zdrojů, nepřímých 
i nefinančních nástrojů pro privátní 
sektor. Role veřejného sektoru ve fázi 
překlenutí krize a jako strategického 
leadera pro nové formování odvětví 
je nezastupitelná.

2.  Význam strategického marketingu.
 Na úrovni strategického marketingu 

sehrává svoji roli veřejný i soukromý 
sektor. Veřejný sektor v krizovém ob-
dobí přehodnocuje politiku turismu 
a navazující strategie a politiky. Pod-
statné je i měření dopadu pandemie 
na poptávku a na kvalitativní změny 
poptávky v  mezinárodním turismu  
i letecké dopravě. Strategický marke-
ting lze realizovat pouze za podmín-
ky dostatku kvalitních informací o tr-
zích, konkurenci, spotřebitelích apod. 
ve veřejném i soukromém sektoru 
(market intelligence).

3.  Nové obchodní modely v  soukro-
mém sektoru.

 V  nastavení inovativních obchod-
ních modelů spojených s  tvorbou 
produktu i vytváření distribučních 
řetězců (vstupy na mezinárodní trhy) 
lze očekávat změny směrem k reduk-
ci nákladů na obchod i marketingové 
aktivity, jejich větší zacílení, posun ke 
sdílení určitých článků distribučního 
řetězce i posuny k  tzv. platformo-
vé ekonomice (platform economy)  
a v některých případech i napřimová-
ní distribučních cest směrem k zákaz-
níkovi. Rozvoj e-commerce a on-line 
nákupů je zřejmým trendem nejen 
v  mezinárodním turismu a letecké 
dopravě. 

 Předpokladem je přechod na digi-
tální platformy a zároveň vytváření 
podnikatelského prostředí (nastave-
ní rezortních politik) ze strany veřej-
ného sektoru s  cílem rozvoje udrži-
telných produktů, partnerství apod., 

které musí v  konečném důsledku 
přinést posílení příjmové stránky ve-
řejných rozpočtů a projevit se i v ná-
růstu zaměstnanosti.

4. Revize tržního portfolia – zdrojo-
vých trhů i segmentů (domácí trh, 
blízké trhy).

 Poptávka po nových zážitcích v blíz-
kých destinacích při splnění poža-
davku na bezpečnost, komfort při 
plánování, rezervování a odbavení 
budou faktory určující pro tvorbu 
produktů. Pro destinace i poskyto-
vatele služeb včetně dopravních zna-
mená změna schématu větší důraz na 
segmentaci, nezávislost a autenticitu 
produktu (zážitku), vytváření a posi-
lování důvěry zákazníků i v on-line 
prostředí a celkovou revizi a inovaci 
produktového portfolia s  ohledem 
na udržitelnost.

5. Produktový mix se zaměřením na 
udržitelnost a kvalitu i větší zacíle-
ní.

 Soukromý sektor přizpůsobuje tvor-
bu a rozvoj produktu novým poža-
davkům zdrojových trhů a segmentů, 
a to s orientací na kvalitu a budování 
silné značky produktu. Porozumění 
nově se tvořícímu trhu mezinárod-
ního turismu i mezinárodní letecké 
dopravy poté, co začnou být uvolňo-
vány vládní restrikce, povede k  ještě 
více zacílenému marketingu a k za-
pojení komunit, k  posílení trendu 
sdílení, najímání (namísto vlastnění) 
a důrazu na autenticitu nabízených 
produktů a služeb. 

6. Digitalizace procesů zajišťovaných 
veřejným i soukromým sektorem.

 Úspěch strategického marketin-
gu, resp. strategie rozvoje mezi-
národního turismu i mezinárodní 
letecké dopravy je závislý na míře 
digitalizace a dosaženém pokro-
ku v  digitalizaci agendy veřejného 
sektoru. Rozdíly v  úrovni digita-
lizace v  evropských destinacích 
byly zjevné již před vypuknutím 
krize, která je v  posledním roce 
dramaticky prohloubila. V  rámci 
nastavené politiky turismu by bylo 
žádoucí očekávat ze strany veřejné-
ho sektoru (vzdělávací) programy 
spojené s  digitalizací privátní-
ho sektoru podpořené finančními  
i nefinančními nástroji. 

7. Marketingová komunikace podpo-
řená digitalizací zaměřená na posi-
lování důvěry poptávky a zaměřená 
na budování silných značek.

 Marketingová komunikace na me-
zinárodních trzích má široké spekt-
rum subjektů v  rovině B2B, B2G či 
B2C i C2C. Fáze bezprostřední re-
akce na krizi je typická přehodnoce-
ním produktů, diverzifikací portfolia 
produktů, přizpůsobení sdělení cílo-
vým skupinám, změně využívaných 
nástrojů směrem k  digitálním, ale  
i finančními restrikcemi v  rámci fi-
rem a strategické přípravě na období 
„po krizi“. Následující fází bude nová 
marketingová komunikace spojená 
s uvolňováním opatření a pozvolným 
nárůstem objemu mezinárodního 
turismu i letecké dopravy, i když za 
výrazně složitějších ekonomických 
podmínek. Destinace a firmy, které 
zvládnou reorientaci v  dramaticky 
odlišných podmínkách a disponují 
silnou digitální platformou i vzdě-
lanými zaměstnanci, budou mít 
konkurenční výhodu. Základním 
předpokladem je však vůbec přežít 
krizové období. 

8. Komunikační sdělení zaměřená 
na hlavní atributy produktu.

 Komunikační sdělení orientovaná 
na bezpečnost, bezpečí, zdraví, hy-
gienu, nové zážitky, udržitelnost, 
jedinečnost, spojení s  lokálními 
specifiky a další vlastnosti produktů 
budou významnější než kdy jindy,  
a to v  široké škále produktů od 
volnočasových, rekreačních, tema-
tických, MICE (meetings, incenti-
ves, congresses, events/exhibitions), 
wellness, kulturních produktů  
a dalších. Významným atributem 
komunikace se (dlouhodobě) stává 
i komfort při plánování a nákupu 
služeb díky digitalizaci a zavádění 
nových technologií.

9. Technické a technologické inovace.
 Mezinárodní turismus a meziná-

rodní letecká doprava jsou histo-
ricky úzce propojeny. Turismus je 
možný pouze za podmínek mobi-
lity dané technickým a technolo-
gickým pokrokem. Výzvy v  dané 
oblasti spočívají v  dalším rozvoji 
nekontaktních technologií (letiště, 
letecké společnosti, hotely a další) 
spojených s  dalším rozvojem bio-
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metriky, automatické identifikace 
a samoobslužných služeb. 

 Nároky na hygienická opatření se 
projevují v  nasazování robotiky  
a automatizace při desinfekci, úkli-
du, měření teploty klientů, čištění po-
mocí ultrafialového záření. K dodržo-
vání rozestupů a řízení návštěvnosti 
(zatím zejména na letištích) začínají 
být implementovány nástroje pro 
sledování a video analytiku proudů 
návštěvnosti. Samostatnou oblasti je 
zajištění mezinárodně využitelných 
digitálních zdravotních (očkovacích) 
pasů (CommonPass, Travel Pass).

10. Vzdělávání zaměstnanců pro 
„nová“ odvětví zaměřená zejména 
na digitalizaci.

 Příprava a realizace marketingové 
strategie opřené o digitalizaci, za-
měřené na domácí i zahraniční trhy  
a opřené o seriózní a kontinuální ana-
lýzy znamená posun v  nárocích na 
vzdělávání a přípravu nových pra-
covních pozic i odborníků. Vzdě-
lávání odborníků se týká veřejného 
i soukromého sektoru, jejichž vzá-
jemná závislost posílí mnohem více, 
než tomu bylo před pandemií. Speci-
fickou skupinou pro vzdělávání jsou 
mladí lidé a ženy, které tvoří pře-
vážnou část nižších a středních pozic 
v turismu i letecké dopravě.

 Novým aspektem osobní komunika-
ce mezi zákazníkem a zaměstnancem 
je zvýšená citlivost zákazníků i za-
městnanců daná ztíženými podmín-
kami (např. obavy z nakažení, užívání 
bezpečnostních pomůcek), proto se 
ukazuje jako vhodné zaměřit se na 
trénink zaměstnanců pro nové pod-
mínky a procesy.

 Platformy pro sdílení informací, zku-
šeností, workshopů a dalších forem 
vzdělávání jsou pro obnovu dotče-
ných sektorů podstatné. Rozvoj tech-
nologií aplikovaných v (mezinárod-
ním) turismu a letecké dopravě byl 

již v době před pandemií zaměřen na 
virtuální a rozšířenou realitu, imple-
mentaci umělé inteligence, internet 
věcí, využívání tzv. big data i expertní 
analytickou práci s  daty (market in-
teligence) potřebnými pro strategická 
rozhodování.

7. závěr
Aktuální vývoj mezinárodního turismu 
i letecké dopravy dramaticky ovlivněný 
pandemií Covid-19 klade na všechny ak-
téry (stakeholders) zapojené do turismu 
a letecké dopravy mimořádné nároky na 
adaptaci na úrovni strategické i taktické 
podpořené investicemi do digitalizace, 
inovací a vzdělávání. Formování nových 
vzorců, obchodních modelů, produkč-
ních i distribučních řetězců bude výsled-
kem nejen aktivit privátního sektoru, ale 
i výsledkem strategického přístupu sub-
jektů veřejného sektoru při efektivním 
využití finančních nástrojů. 

Strategický přístup a revize poli-
tik turismu v  návaznosti na dopravní 
a ostatní rezortní politiky s  orientací 
na udržitelnost představují východiska 
pro formulování smysluplných marke-
tingových strategií subjektů privátního  
i veřejného sektoru a efektivní využívání 
veřejných rozpočtů. Posílení instituci-
onálních struktur a jejich efektivnost 
kombinovaná se strategickou, nikoliv 
politicky motivovanou orientací, před-
stavuje základnu pro revitalizaci odvět-
ví. Role veřejného sektoru v období kri-
ze spočívá prakticky zejména v sanování  
a zmírňování vzniklých problémů (ne-
zaměstnanost, zadlužení, pokles HDP 
a další projevy krize), avšak v  dlouho-
dobém horizontu je úkolem veřejného 
sektoru připravit strategii a podmínky 
rozvoje podnikání soukromého sekto-
ru (včetně strategie vzdělávání a rozvoje 
lidských zdrojů).

Kvantitativní změny poptávky vy-
volávají již dnes kvalitativní změny ve 
smyslu přizpůsobování produktů, distri-
bučních cest, cenových politik i marke-

tingové komunikace. Důsledkem probí-
hajících změn v portfoliu trhů i segmentů 
bude transformace produktu založená 
na aspektu bezpečnosti a bezpečí, ino-
vacích, udržitelnosti, zacílení, zapojení 
místních komunit nebo autenticitě, ale 
zároveň na pokročilých digitálních tech-
nologiích umožňujících nejen snadnější  
a bezpečnější proces odbavení klienta, 
ale i snadnější komunikaci. Opětovné 
získání a udržení důvěry spotřebitelské 
poptávky je klíčové pro další existenci 
odvětví. 

Očekávané snížení podílu mezi-
národní letecké dopravy na počtu re-
alizovaných mezinárodních příjezdů 
bude dočasné a do budoucna lze oče-
kávat opětovný nárůst dynamiky. Do-
sud všechna předchozí, různými riziky 
ovlivňovaná narušení provozu letecké 
dopravy, měla relativně klidný průběh. 
Současná pandemie Covid-19 ovšem 
ukázala, jak může dlouhodobější ome-
zení činnosti letecké dopravy způsobit 
významný pokles požadavků na počty 
leteckého personálu. S velkou pravděpo-
dobností lze zřejmě v budoucnosti oče-
kávat možnost vzniku podobných rizik, 
jako je současná pandemie.

Marketingová komunikace zaměře-
ná na budování silné značky a loajality 
klientů se stává nutností, a úspěšná znač-
ka je majákem v období krize a nestabilit. 
Digitalizace marketingové komunikace 
a uplatňování technologií s  cílem za-
jištění bezpečnosti a bezpečí umožňuje 
nejen daleko lepší možnost přizpůsobení 
produktu klientovým potřebám, ale záro-
veň mění zaběhnuté vzorce obchodních  
a distribučních modelů.

Nutnost společného řešení dalšího 
rozvoje (mezinárodního) turismu a letec-
ké dopravy na úrovni národní i meziná-
rodní je zřejmá. Veškeré snahy o obnovu 
a revitalizaci „nového“ turismu i „nové“ 
letecké dopravy je smysluplné podpořit 
vzděláváním pracovníků zejména s ori-
entací na digitalizaci sektoru a jeho při-
způsobování novým podmínkám trhu.

Příloha/Supplement
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Eva Čáslavová: Management a marketing sportu 
21. století

Bohumír Štědroň

ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a mar-
keting sportu 21. století. 1. vydání. Jeseni-
ce: Ekopress, 2020. 219 stran. ISBN 978-
80-87865-62-0. 

Promyšleně koncipovaná a prognosticky 
i ekonomicky orientovaná monografie se 
skládá ze 7 kapitol. Autorka monografie 
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. založila 
studijní obor managementu sportu na 
Karlově univerzitě, a pracovala řadu let 
ve vedoucích funkcích na Fakultě tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Metodologicky a obecně je zaměře-
na úvodní kapitola „Konceptuální obsah 
sportovního managementu“, která se 
zabývá základními pojmy sportovního 
managementu, prostředím i funkcemi 
sportovního manažera a nově i studiem 
sportovního managementu v  ĆR i za-
hraničí. 

Problematikou strategie, plánu i vize 
se zabývá systémově koncipovaná dru-
há kapitola, která vysvětluje podstatu  

a smysl podnikatelské strategie v  pod-
mínkách sportovních klubů a aplikace 
jak v podmínkách sportovní organizace, 
tak i pro realizaci konkrétní sportov-
ní akce. Zajímavou součástí kapitoly je  
i tvorba strategie vývoje zahrnující stra-
tegický marketing, vytvoření strategic-
kého přehledu a konstrukce strategické 
pozice úspěchu. Součástí strategie je  
i komunikační politika, která formuje fi-
losofii sportovního klubu a demonstru-
je, čím je sportovní klub specifický pro 
komplexní práci s veřejností.

Třetí kapitola, která rovněž analy-
zuje právní problematiku při vymezení 
kritérií pro organizační struktury spor-
tovních klubů, by mohla být zařazena až 
jako předposlední před „Manuál zalo-
žení a fungování sportovního klubu ve 
formě neziskové organizace typu spol-
ku“; manuál je závěrečnou části recenzo-
vané monografie. Další tři ekonomicky  
a marketingově orientované kapito-
ly jsou zaměřeny na roli marketingu 

ve sportu chápaného jako průmyslové 
odvětví, reklamě a sponzorování. Tyto  
3 kapitoly jsou velmi pečlivě propraco-
vány; analyzovány jsou jak trendy a per-
spektivy marketingu sportu, tak i jed-
notlivé druhy sportovní reklamy i nové 
trendy v  oblasti sponzoringu. Zejména 
u známých sportovních klubů sponzor-
ské smlouvy zahrnují následující kom-
ponenty jako je logo, jméno, obchodní 
značku a grafickou prezentaci označující 
spojení s produktem nebo společenskou 
akcí. V kapitole jsou analyzovány i mar-
ketingové a komunikační cíle firem, kte-
ré sponzorují sport v České republice.

Promyšleně a systémově koncipova-
ná monografie obsahuje nové výsledky 
a lze ji doporučit nejen posluchačům  
a pedagogům vysokých škol, ale i ve-
doucím pracovníkům na všech úrovních 
manažerského řízení. Lze doporučit 
i překlad a vydání v  anglickém jazyce 
pro posluchače anglických programů  
a ERASMU.

Recenze
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Miroslav Foret, Dávid Melas: Marketingový  
výzkum v udržitelném marketingovém  
managementu

Bohumír Štědroň

FORET, Miroslav a MELAS, Dávid. 
Marketingový výzkum v udržitelném 
marketingovém managementu. První 
vydání. Praha: Grada, 2021. 166 stran. 
ISBN 978-80-271-1723-9. 

Moderně koncipovaná monografie se 
skládá z  11 kapitol a závěru, zaměře-
ného na přínosy marketingového vý-
zkumu pro udržitelný marketingový 
management. Kniha obsahuje jak ak-
tuální příklady z praxe, tak i promyšle-
né marketingové koncepce a strategie. 
První 4 kapitoly (marketingový výzkum 
a marketingový management, marke-

tingový výzkum jako proces, vymezení 
a operacionalizace a rovněž techniky 
kvantitativního marketingového výzku-
mu) velmi přehledně provádí deskrip-
ci základních marketingových pojmů  
a modelů.

Další 4 kapitoly se zabývají objektem 
marketingového výzkumu, statistickým 
zpracováním dat, opakovaným marke-
tingovým výzkumem i praktickým pří-
kladem (rozvoj města Znojmo). 

Kapitola „Marketingový výzkum 
v modelu RACE“ představuje racionali-
zovaný model, podobný např. modelům 
SWOT nebo Bostonské matice.

Další kapitola „Výzkumy volebního 
chování“ patří do politického marke-
tingu, který představuje velmi atraktiv-
ní komponentu současného obecného 
marketingu. Závěrečná kapitola se za-
bývá marketingovým výzkumem v udr-
žitelném marketingovém managementu  
a navazuje na současné moderní ekolo-
gické koncepce a strategie.

Monografie představuje nový přístup 
k  problematice marketingu a lze dopo-
ručit její překlad do anglického jazyka 
pro posluchače např. anglických progra-
mů univerzit.
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