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U
MZ jakých představ o mezinárodním 

postavení a roli Británie a o jejích vztazích 
s Evropou a Spojenými státy vycházela 
britská zahraniční politika v turbulentní 
éře Tonyho Blaira a Gordona Browna? 
Jak refl ektovali její tvůrci měnící se 
mezinárodní prostředí a rozložení moci ve 
světě? Jak uvažovali o klíčových normách 
a pravidlech spravujících mezinárodní 
politiku a o určujících tématech soudobé 
mezinárodní agendy? V této knize autor 
na základě obsahové a diskurzní analýzy 
premiérských projevů a dalších klíčových 
textů zkoumá a interpretuje proměny 
ideové struktury, v níž byla zahraniční 
politika Spojeného království v období 
New Labour ukotvena.
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Předmluva

Kniha, která se čtenáři dostává do rukou, vznikla úpravou dizertační 
práce Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády New Labour, obhájené 
v květnu 2016 na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Největší z řady provedených změn bylo doplnění 
krátkých empirických úvodů k většině kapitol stati. Ty by měly čtená-
ři napomoci vytvořit si vazbu mezi sférami zahraničněpolitických idejí 
a diskurzů a empirické mezinárodní politiky, a tím mu usnadnit sledo-
vání výkladu. Rovněž byly zohledněny odborné texty publikované k té-
matu v průběhu roku 2016. Kniha je určena v první řadě poučeným 
čtenářům zajímajícím se o problematiku britské zahraniční politiky, kteří 
mají zájem prohloubit svoje porozumění idejím, jež ji v mimořádně za-
jímavém období zatím poslední labouristické vlády formovaly. Zároveň 
se obrací k zájemcům o metodologickou stránku uskutečněného výzku-
mu – jako pomůcka pro ty, kdo by se sami rádi pustili do zkoumání světa 
politických idejí nástroji kvalitativní diskurzní analýzy, ale třeba i jako 
impuls k obecnější metodologické debatě o potenciálu, ale i o limitech 
zde ozkoušených postupů.

* * *

Rád bych na tomto místě poděkoval školiteli své dizertační práce prof. 
Jiřímu Peškovi za důvěru, s níž se jí ujal, a za trpělivost, s níž ji dopro-
vázel. Svým kolegům z katedry evropských studií děkuji za dlouholetou 
všestrannou podporu, jmenovitě pak vděčím prof. Lence Rovné za pro-
buzení svého zájmu o období soudobých britských dějin a dr. Tomáši 
Weissovi za pádné připomínky k metodologické části práce. Za cenné 
podněty děkuji oponentům své dizertační práce, prof. Blance Říchové 
a doc. Vlastimilu Fialovi, a oběma lektorům této knihy: prof. Bořivoji 



Hnízdovi a dr. Pavlu Hlaváčkovi. Své rodině s láskou děkuji za zázemí, 
které v ní mám. Největší dík pak patří mé ženě Marianě za její velkory-
sost a nekonečnou trpělivost v těch dlouhých letech, kdy tato práce byla 
(nevítaně rozpínavým) členem naší domácnosti.

=!=
V Praze 25. března 2017



1. Úvod

Vymezení tématu a cílů knihy

Předmětem této knihy je ideový rámec britské zahraniční politiky v le-
tech 1997–2010, kdy Británii spravovaly labouristické vlády vedené To-
nym Blairem a Gordonem Brownem. Toto období bývá označováno jako 
éra vlád New Labour.1 V rovině empirické zahraniční politiky je pro éru 
New Labour charakteristické jedno z velkých vzepětí „zvláštního vzta-
hu“ se Spojenými státy v kontextu společného postupu v tažení proti 
mezinárodnímu terorismu (ikonické fotografie zobrazují neformálně ob-
lečeného Tonyho Blaira „bok po boku“, shoulder to shoulder, amerického 
prezidenta George W. Bushe), důvěra v možnosti zahraničního nasazo-
vání vojenské síly k dosahování humanitárních cílů, protiprávní invaze 
do Iráku a její neblahé důsledky, nakonec neúspěšná snaha „smířit“ Brity 
s členstvím v Evropské unii a Británii pevně etablovat jako aktivního 
a vlivného aktéra v evropské integraci a v neposlední řadě až mesianis-
tický přístup k mezinárodním problémům, odrážející se i v nebývalém 
(a silně medializovaném) důrazu na problematiku rozvoje globálního 
Jihu.2 Zároveň jde o období, kdy se v britském prostředí poprvé napl-
no rozvíjí strategické uvažování o zahraniční politice země. To je for-
málně zachyceno nejprve v sérii koncepčních dokumentů ministerstva 
zahraničí a v období Brownovy vlády pak ve Strategii národní bezpeč-

1 Z hlediska vývoje Labouristické strany jako takové je možné počátek éry New Labour dato-
vat do rozmezí let 1994–96, kdy byl do jejího čela zvolen Tony Blair, strana ze svých stanov 
vypustila závazek prosazovat kolektivní vlastnictví výrobních prostředků (článek IV) a přijala 
nový programový manifest New Labour, New Life for Britain. Definitivní tečkou za obdobím 
New Labour je pak volební porážka v roce 2015, kdy byl do čela strany zvolen představitel 
tradičního levicového křídla Jeremy Corbyn.

2 Pro přehled základní literatury k tématu britské zahraniční politiky období New Labour viz 
úvod Kapitoly 2 této práce.
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nosti (2008), jejíž vznik dokládá významný soudobý trend v uvažování 
o vnějších vztazích státu: postupující provázanost tradiční diplomacie, 
vnějších ekonomických vztahů, obranné politiky a aspektů vnitřní bez-
pečnosti pod zastřešujícím konceptem národní bezpečnosti.3  

Tato práce se však primárně nezabývá empirickou rovinou britské 
zahraniční politiky v éře New Labour, ale zahraničněpolitickým dis-
kurzem vrcholných vládních představitelů, idejemi, které tento diskurz 
spravovaly, a jejich proměnami v průběhu zkoumaného období. Soubor 
těchto zakládajících idejí a významů nazývá „ideovým rámcem“ britské 
zahraniční politiky. Protože autorovým motivem k výzkumu politického 
diskurzu4 byla premisa existence těsné vazby mezi zahraničněpolitickým 
diskurzem a jednáním, byl předmětem zkoumání pouze dobový oficiál-
ní diskurz labouristické vlády, jak jej zachycují především publikované 
přepisy zahraničněpolitických proslovů jejích nejvyšších představitelů. 
Práce se proto nevěnuje menšinovým, od zahraničněpolitické praxe reál-
ně odříznutým vnitrostranickým alternativám k tomuto hegemonickému 
diskurzu. Autor navrhuje analytickou kategorii tzv. konceptuálních idejí, 
induktivně vyvozených abstraktních pozitivních či normativních výroků, 
které tok vypovídání k danému tématu v určitém čase organizují. Dyna-
miku ideového rámce zahraniční politiky New Labour jako celku pak 
sleduje právě v rovině těchto „řídících významů“ – konceptuálních idejí. 

Uskutečněný výzkum sledoval několik postupných cílů. Výchozím 
krokem byla identifikace hlavních témat a uzlových bodů diskurzního 
pole „Britská zahraniční politika v současném světě“ pro éru vlád New 
Labour. Následně se zkoumání zaměřilo, na základě analýzy reprezen-
tativního souboru textů, na identifikaci konceptuálních idejí pro kaž-
dý tematicky definovaný segment tohoto diskurzního pole a na jejich 
případné změny v průběhu zkoumaného období. Poté již bylo možné 
navrhnout odpověď na soubor tří výzkumných otázek: (1) Kdy a za ja-
kých okolností došlo v období vlád New Labour ke změnám zahraničněpolitického 
diskurzu britské vlády? (2) Které součásti ideového rámce (tedy které koncep-
tuální ideje či jejich formace) labouristické zahraniční politiky zůstaly během 
zkoumaného období stabilní a které, a v jakém kontextu, naopak prošly trans-

3 Pro zasazení vzniku Strategie národní bezpečnosti do kontextu proměn role státu a způsobu 
vládnutí v Británii v éře New Labour viz Tara McCormack, „The British National Security 
Strategy: Security after Representation“, BJPIR 17:3 (2015), 494–511.

4 Pro (kritickou tradicí inspirované) uvedení do problematiky výzkumu politického diskurzu 
viz Paul Chilton a Christina Schäffner, „Introduction. Themes and principles in the analysis 
of political discourse“, in Paul Chilton a Christina Schäffner (edd.), Politics as Text and Talk. 
Analytic approaches to political discourse (Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 
2002), 1–41. 



13

formací? A v obecné rovině, (3) jaké lze na základě poznatků vyplynuvších 
z uskutečněného výzkumu identifikovat zdroje transformace ideového rámce 
zahraniční politiky státu v průběhu jednoho souvislého vládního období určité 
politické strany?

Vymezení teoretického rámce a metodologie práce

Práce vychází z tradice interpretativního výzkumu a „obratu k jazyku“5 
ve společenských vědách. Hlásí se k premisám sociálního konstruktivis-
mu, především jeho interpretivistické, lingvistické větve.6 Ideový rámec 
britské zahraniční politiky, tedy soubor konceptuálních idejí organizu-
jících v daném čase zahraničněpolitický diskurz vládních představite-
lů, pojímá v intencích sociálně-konstruktivistické premisy vzájemného 
ustavování činitelů a struktur jako ideovou strukturu, jež protagonis-
tům zahraniční politiky na jednu stranu umožňuje k tématu smysluplně 
promlouvat, a zprostředkovaně i jednat, na druhou stranu jejich disku-
rznímu i sociálnímu jednání stanovuje meze toho, co je srozumitelné, 
„normální“ a přípustné. Zároveň je tato struktura prostřednictvím dis-
kurzního jednání těchto aktérů zpřítomňována a potvrzována, anebo za 
určitých okolností naopak přetvářena.

Těžiště metodologie práce tvoří kvalitativní metody analýzy textů, 
konkrétně obsahová a diskurzní analýza. Předmětem analýzy je soubor 
47 dokumentů (viz Přílohu 1) připsaných tzv. autorizovaným mluvčím 
britské zahraniční politiky zkoumaného období. Konkrétně jde o vybra-
né zahraničněpolitické projevy tehdejších ministerských předsedů Tony-
ho Blaira a Gordona Browna, projevy ministrů zahraničních věcí a také 
zahraničněpolitické pasáže volebních programů Labouristické strany 
pro všeobecné volby. Vlastní datovou základnu práce tvoří soubor výpo-
vědí (gramatických vět, částí vět či krátkých nadvětných celků), případně 
sousloví, získaných z těchto textů standardizovaným postupem, v nichž 
jsou artikulovány významy k některému ze zvolených tematických okru-

5 Práce tedy vychází z premisy, že řeč není neutrálním médiem komunikace, jež by při správ-
ném užití pouze věrně odráželo vnější, na mluvčím nezávislou skutečnost. Naopak – jazyk 
nejenže vytváří paralelní „režimy pravdy“, ale především hraje konstitutivní roli ve vztahu 
k sociálnímu světu, v němž ustavuje objekty a jejich identity, významy a vztahy. Rovněž změ-
na v sociálním světě se děje prostřednictvím změny v diskurzu. Louise Phillips a Marianne 
Jørgensen, Discourse Analysis. Theory and Method (London: Sage, 2002), 9.

6 Pro rozlišení mezi tzv. konvenční a interpretivistickou variantou sociálního konstruktivismu 
viz Jeffrey Checkel, „Constructivism and foreign policy“, in Steve Smith, Amelia Hadfield 
a Tim Dunne (edd.), Foreign Policy. Theories, Actors, Cases (Oxford: OUP, 2008), 71–82.
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hů v rámci zkoumaného diskurzního pole „Britská zahraniční politika 
v současném světě“ (pro jejich seznam viz kódovací mřížku v Příloze 2). 
Kódování textů a analýzu získaných dat autor uskutečnil manuálně bez 
pomoci specializovaného softwaru.

Zvolený přístup, kdy se v těžišti badatelského zájmu nachází soustava 
idejí zprostředkovaných souborem politických projevů, samozřejmě není 
s to plně vysvětlit, natož predikovat kterékoli konkrétní zahraničněpoli-
tické rozhodnutí. Avšak porozumění tomu, jak tvůrci zahraniční politiky 
daného státu v konkrétním historickém období konceptualizovali mezi-
národní prostředí, jeho normy, pravidla a mocenskou strukturu, definu-
jící témata mezinárodní agendy, mezinárodní identitu, roli, mocenské 
zdroje a zájmy své země, je zásadní pro pochopení motivů jejich roz-
hodování, povahy dilemat, kterým čelili, i toho, proč pro ně byly určitě 
varianty jednání „přirozené“, zatímco jiné a priori nemyslitelné.

Struktura práce 

Práce je členěna do jedenácti kapitol. Po tomto stručném úvodu jsou za-
řazeny přehled a zhodnocení zpracování problematiky ideového rámce 
zahraniční politiky New Labour v dosud publikované odborné literatuře 
(Kapitola 2). Následuje teoreticko-metodologická část práce (Kapitola 
3). Ta po představení obecného teoretického rámce práce vymezuje klí-
čové pojmy „diskurz“, „konceptuální ideje“ a „ideový rámec“ a poté při-
blížuje metodologii uskutečněného výzkumu a strategii zvolenou pro 
sestavení analyzovaného korpusu textů. 

Navazující text již předkládá výsledky samotného bádání. Analýza 
zahraničněpolitického diskurzu vlád New Labour a jeho vývoje je z roz-
sahových důvodů rozdělena podle tematického klíče do šesti kapitol. Ty 
se postupně zabývají diskurzivní konstrukcí mezinárodního prostředí, 
norem, které je spravují, a soudobé zahraničněpolitické agendy (Kapi-
tola 4); identity, mezinárodního postavení a role Spojeného království 
a postavení Británie v Evropě (Kapitola 5); cílů, zdrojů a prostředků 
britské zahraniční politiky a  role zájmů a hodnot v ní (Kapitola 6); 
Evropské unie a procesu evropské integrace (Kapitola 7); identity, me-
zinárodního postavení a role Spojených států amerických, transatlan-
tických vztahů a bilaterálního britsko-amerického vztahu (Kapitola 8) 
a klíčových zahraničněpolitických angažmá a formativních mezinárod-
ních událostí éry New Labour: teroristických útoků z 11. září 2001, vá-
lek v Afghánistánu a Iráku a vypuknutí finanční krize na podzim 2008 
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(Kapitola 9). Každá z těchto tematických kapitol (s výjimkou obsahově 
fragmentované deváté kapitoly) je zakončena stručným shrnutím hlav-
ních poznatků. Závěrečná kapitola stati (Kapitola 10) získané poznatky 
syntetizuje a interpretuje, a tím zodpovídá vytyčené výzkumné otázky. 
Nejprve předkládá chronologický nástin vývoje zahraničněpolitického 
diskurzu New Labour a jeho hlavních předělových momentů. Poté se za-
měřuje na dynamiku jeho ideového rámce z perspektivy stabilita-změna. 
Konečně na základě kontextualizace identifikovaných změn v souboru 
konceptuálních idejí nabízí rozvrh možných zdrojů transformace zahra-
ničněpolitického diskurzu v průběhu vládního období jedné politické 
strany. Vlastní stručný závěr práce (Kapitola 11) již poznatky předestře-
né v desáté kapitole nezdvojuje, konfrontuje je nicméně se závěry dalších 
výzkumů této problematiky. Jako přidanou hodnotu pak nabízí ex post 
reflexi zvolené výzkumné metody a návrh výzkumné agendy, jež by na 
předkládanou práci mohla navázat.

Za bibliografický seznam a seznam zkratek jsou zařazeny čtyři přílo-
hy: charakteristika analyzovaných textů, přibližující dle potřeby i speci-
fické okolnosti jejich vzniku a proslovení (Příloha 1), kódovací mřížka 
(Příloha 2), ukázka kódování textu (Příloha 3) a medailony protagonistů 
zahraniční politiky vlád New Labour (Příloha 4). Přílohy 2 a 3 doplňují 
metodologickou kapitolu práce, přílohy 1 a 4 předkládají informace po-
třebné k poučenější interpretaci jednotlivých textů.



2. Současný stav zpracování  

tématu v odborné literatuře

Britská zahraniční a evropská politika za vlády New Labour je především 
v empirické rovině již poměrně obsáhle zpracovaným tématem. Publiko-
vána byla řada monografií; z akademických prací jde především o British 
Foreign Policy under New Labour, 1997–2005 Paula Williamse a British Fore-
ign Policy. The New Labour Years, editovaná Oliverem Daddowem a Jamiem 
Gaskarthem7. Vysoce respektovány jsou i některé na hranici akademické 
literatury a investigativní žurnalistiky ležící práce předních publicistů, 
zejména z období války v Iráku.8 K dispozici je též bez nadsázky ne-
přeberné množství akademických článků. Za hlavní periodika soustav-
ně se věnující této problematice je možno považovat International Affairs 
(založeno 1922, vydává Chatham House prostřednictvím vydavatelství 
Wiley-Blackwell) a British Journal of Politics and International Relations (za-
loženo 1999, vydává Political Studies Association prostřednictvím Wi-
ley-Blackwell). Velká část publikovaných prací byla napsána akademiky 
působícími přímo na britských univerzitách, některé texty jsou i z pera 
autorů působících v jiných anglofonních zemích, méně často pak v kon-
tinentální Evropě. 

Některé aspekty empirické roviny tématu, především dynamika po-
litického rozhodování a vnitropolitické souvislosti zahraničněpolitické 
agendy, jsou detailně zmapovány i v dalších historiografických pracích 
ze soudobých politických dějin, jako jsou politické biografie Anthonyho 

7 Paul Williams, British Foreign Policy under New Labour, 1997–2005 (Houndmills: Palgrave Ma-
cmillan, 2005); Oliver Daddow a Jamie Gaskarth (edd.), British Foreign Policy. The New Labour 
Years (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011).

8 Zejména John Kampfner, Blair’s Wars (London: Free Press 2003, 2. vydání 2004); Peter Ri-
ddell, Hug them Close: Blair, Clinton, Bush and the „Special Relationship“ (London: Politico’s, 
2003); David Coates a Joel Krieger (with Rhiannon Vickers), Blair’s War (Cambridge: Polity, 
2004).
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Seldona9 či kroniky labouristické vlády Andrewa Rawnsleyho.10 Ideo-
vým a hodnotovým zázemím a osobnostními předpoklady tvůrců britské 
zahraniční politiky v analyzovaném období se dále zabývají práce Ste-
phena Dysona z oblasti politické psychologie.11 Účastnická svědectví na-
bízejí publikované memoáry hlavních protagonistů, (v chronologickém 
pořadí) Robina Cooka, Clare Shortové, Alastaira Campbella, Tonyho 
Blaira a Jacka Strawa.12 Při práci s těmito prameny je však nutno brát 
zřetel na specifika autobiografického žánru.

Zásadní pro plné porozumění britské zahraniční a evropské politice 
v éře New Labour jsou však i některé knižní tituly pokrývající delší ča-
sové rozmezí, než je samotné období 1997–2010. Jedná se buď o práce 
věnované jednotlivým klíčovým dimenzím britské zahraniční politiky 
(k britsko-americkým vztahům jde o práce Johna Dumbrella a editova-
nou monografii Alana Dobsona a Steva Marshe13, z řady syntéz k evrop-
ské politice např. o Britain and European Integration since 1945: on the sideli-
nes autorů Gowlanda, Turnera a Wrighta14), anebo zahraniční a evropské 
politice Labouristické strany v delší historické perspektivě (monografie 
Rogera Broada, Rhiannon Vickersové a Marka Phythiana15). Tyto práce 

 9 Anthony Seldon, Blair (London: Free Press, 2005); Anthony Seldon a Guy Lodge, Brown at 10 
(London: Biteback, 2010).

10 Andrew Rawnsley, Servants of the People. The Inside Story of New Labour (revised edition London: 
Penguin Books, 2001); Andrew Rawnsley, The End of the Party. The Rise and Fall of New Labour 
(London: Penguin Books, 2010).

11 Stephen Benedict Dyson, The Blair Identity: Leadership and Foreign Policy (Manchester: MUP, 
2009); Stephen Benedict Dyson, „New Labour, Leadership and Foreign Policy-making after 
1997“, in Oliver Daddow a Jamie Gaskarth (edd.), British Foreign Policy. The New Labour Years 
(Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011), 63–83.

12 Robin Cook, The Point of Departure: Diaries from the Front Bench (New York: Simon & Schuster, 
2003); Clare Short, An Honourable Deception? New Labour, Iraq, and the Misuse of Power (New 
York: Free Press, 2005); Alastair Campbell, The Blair Years: Extracts from the Alastair Campbell 
Diaries (New York: Arrow Books, 2008); Tony Blair, A Journey (London: Hutchinson, 2010); 
Jack Straw, Last Man Standing: Memoirs of a Political Survivor (Houndmills: Palgrave Macmil-
lan, 2012).

13 John Dumbrell, A Special Relationship. Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq (2nd 
edition Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006); Alan Dobson a Steve Marsh (edd.), Anglo-
-American Relations. Contemporary Perspectives (Abingdon, Oxon: Routledge, 2013).

14 David Gowland, Arthur Turner a Alex Wright, Britain and European Integration since 1945: on 
the sidelines (London: Routledge, 2010).

15 Roger Broad, Labour’s European dilemmas: from Bevin to Blair (Houndmills: Palgrave Macmil-
lan, 2001); Rhiannon Vickers, The Labour Party and the World, Volume 1: The Evolution of Labour’s 
Foreign Policy 1900–1951 (Manchester: Manchester University Press, 2003); Rhiannon Vick-
ers, The Labour Party and the World, Volume 2: Labour’s Foreign Policy Since 1951 (Manchester: 
Manchester University Press, 2011); Mark Phythian, The Labour Party, War and International 
Relations, 1945–2006 (London: Routledge, 2007).
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jsou pro naše zkoumání přínosné tím, že se zabývají i historickými ideo-
vými východisky a tradičními závazky labouristické zahraniční a evrop-
ské politiky.

Každá z těchto prací určitým způsobem reflektuje i ideový rámec či 
některé prvky ideového rámce britské zahraniční politiky zkoumaného 
období. Zpravidla se však jedná o konkrétní jednotlivé ideje či soubo-
ry významů. Ty jsou typicky pojímány jako (často normativně ukotve-
né) závazky, s nimiž pak autoři poměřují reálnou zahraničněpolitickou 
praxi. Příkladem může být literatura zabývající se tzv. etickou dimenzí 
britské zahraniční politiky (monografie editovaná Richardem Littlem 
a Markem Wickham-Jonesem, studie Nicholase Wheelera a Tima Dun- 
na16), Blairovou ideou „Doktríny mezinárodního společenství“17 či ideou 
humanitární intervence18. Z takto nastaveného tázání posléze vycházejí 
otázky po autenticitě či instrumentálnosti zahraničněpolitické rétoriky 
a možnostech konzistentního vedení normativně formované zahranič-
něpolitické praxe. 

Texty, které jako svoji primární metodu užívají diskurzní analýzu, 
mají až na výjimky (monografie Normana Fairclougha a Olivera Dad-
dowa19) rozsah odborného článku či kapitoly v editované monografii 
a zpracovávají vždy určitý výsek problematiky, kterou si autor v této 
knize klade za cíl zpracovat v ucelené podobě. Ve velké většině byly 
publikovány až po roce 2010; jejich autoři tedy měli možnost reflektovat 
vývoj zahraničněpolitického diskurzu celého období vlády New Labour. 
Řada těchto textů (zařazených do tematických čísel BJPIR 2013 a Journal 
of Common Market Studies 2015) se hlásí k tzv. interpretivistické škole (viz 
kapitolu 3) a pracuje s interpretačními koncepty tradic a dilemat.

16 Richard Little a Mark Wickham-Jones, New Labour’s foreign policy. A new moral crusade? (Man-
chester: Manchester University Press, 2000); Nicholas Wheeler a Tim Dunne, Moral Britan-
nia? Evaluating the Ethical Dimension in Labour’s Foreign Policy (London: Foreign Policy Centre, 
2004). 

17 Jason Ralph, „A Difficult Relationship: Britain’s Doctrine of International Community and 
America’s ‚War on Terror‘“, in Oliver Daddow a Jamie Gaskarth (edd.), British Foreign Policy. 
The New Labour Years (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011), 123–38; Jason Ralph, „After 
Chilcot: The ‚Doctrine of International Community‘ and the UK Decision to Invade Iraq“, 
British Journal of Politics and International Relations 13:2 (2011), 304–25. 

18 Will Bartlett, „Simply the right thing to do: Labour goes to war“, in Richard Little a Mark 
Wickham-Jones, New Labour’s foreign policy. A  new moral crusade? (Manchester: Manchester 
University Press, 2000), 131–46; David McCourt, „Embracing Humanitarian Intervention: 
Atlanticism and the UK Interventions in Bosnia and Kosovo“, BJPIR 15:2 (2013), 246–62. 

19 Norman Fairclough, New Labour, new language? (London: Routledge, 2000); Oliver Daddow, 
New Labour and the European Union. Blair and Brown’s logic of history (Manchester: Manchester 
University Press, 2011).
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Tato kapitola mapuje stávající zpracování tématu ideového rámce za-
hraniční a evropské politiky New Labour v odborné literatuře v celkem 
osmi podkapitolách. První z nich připomíná nejprve práce reflektující 
historickou zahraničněpolitickou ideologii Labouristické strany, poté 
pak celkové rozvrhy ideového rámce britské zahraniční a evropské poli-
tiky v období New Labour, jak je předkládají dosud publikované práce. 
Následující tři kapitoly přibližují reflexi tří hlavních souborů idejí, ji-
miž se akademická literatura dosud zabývala: etické dimenze zahraniční 
politiky, liberálního intervencionismu (aka Blairovy „Doktríny meziná-
rodního společenství“) a atlanticismu, tedy strategické orientace na bi-
laterální vztah se Spojenými státy. Pátá podkapitola stručně připomíná 
texty reflektující labouristickou konceptualizaci mezinárodní identity 
a postavení Spojeného království, na ni navazuje část věnující se reflexi 
formativních idejí evropské politiky New Labour. Sedmá podkapitola 
představuje některé další práce založené na metodách diskurzní analýzy. 
Závěrečná část shrnuje poznatky z celé kapitoly a do tohoto kontextu 
zasazuje výzkum předkládaný v této práci.

2.1  Tradiční ideový rámec labouristické zahraniční politiky  
a jeho reinterpretace v éře New Labour

Tradiční zahraničněpolitická doktrína labouristické strany bývá označo-
vána souslovím liberální internacionalismus. Tim Dunne vymezuje tento 
přístup, jenž v základních konturách vychází z meziválečné idealistické 
tradice uvažování o mezinárodních vztazích, následovně: v kognitivní 
rovině je liberální internacionalismus založen na uznání faktu vzájem-
né provázanosti a závislosti a z něho plynoucích společných základ-
ních zájmů všech států. V rovině praktické zahraniční politiky se toto 
východisko promítá do důrazu na mezinárodní instituce a jejich roli při 
usnadňování spolupráce mezi státy. V rovině normativní pak liberální 
internacionalismus apeluje na upřednostňování kolektivního dobra před 
úzce chápaným národním zájmem, není-li v sázce samotné přežití státu.20 
Rhiannon Vickersová ve své autoritativní syntéze historického vývoje za-
hraniční politiky Labouristické strany definuje již konkrétní labouristic-
kou variantu liberálního internacionalismu jako soubor šesti základních 
principů: (1) podpora mezinárodních organizací coby regulátora inter-

20 Tim Dunne, „‘When the shooting starts‘: Atlanticism in British security strategy“, Internatio-
nal Affairs 80:5 (2004), 905.
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akce mezi státy v anarchickém mezinárodním prostředí; (2) povinnost 
států usilovat o kolektivní dobro, ne pouze o naplňování partikulárních 
národních zájmů, a s ní – a následujícím bodem – související chápá-
ní (labouristickou vládou vedené) Británie jako „vůdčí morální síly“ ve 
světě; (3) demokracie, sociální spravedlnost a univerzální etické normy 
jako hodnotový základ zahraniční politiky; (4) upřednostňování princi-
pu kolektivní bezpečnosti před rovnováhou sil; (5) antimilitarismus; (6) 
mezinárodní solidarita pracujících jako odraz socialistických východisek 
labouristické ideologie.21 

Paul Williams v monografii věnované britské zahraniční politice prv-
ních dvou funkčních období vlád New Labour (1997–2005) argumentu-
je, že zahraniční politika Blairových vlád propojovala ideová východiska 
tradičního labouristického liberálního internacionalismu (zde Williams 
vychází z citovaného pojetí Rhiannon Vickersové) s churchillovskou 
koncepcí „tří kruhů“, jež od druhé poloviny 40. let formovala uvažování 
generací tvůrců a praktiků britské zahraniční politiky.22 

Připomeňme zde na okraj, že představa Británie jako jedinečného 
průniku tří „kruhů“, tedy aliancí či seskupení států s rozhodujícím vli-
vem na světové dění – v původní Churchillově formulaci „Britského 
Commonwealthu a Impéria“, „anglicky hovořícího světa“ a „sjednocené 
Evropy“23 – svým důrazem na aliance pevně spočívá v realistickém pří-
stupu k mezinárodním vztahům.24 Ideový rámec zahraniční politiky New 
Labour tedy propojuje ne vždy plně kompatibilní (např. logika aliancí 
a kolektivní obrany versus logika kolektivní bezpečnosti) principy rea-
listické a liberálně-idealistické tradice zahraničněpolitického uvažování, 
či Williamsovými slovy, hobbesovskou, grotiovskou i kantovskou logiku 
pohledu na bezpečnost Spojeného království (a mezinárodní politiku 
obecně).25

Podle Williamse došlo v období New Labour k aktualizaci tradiční 
labouristické verze liberálního internacionalismu, jak jej podává Vic-
kersová, hned v několika ohledech. Především oproti tradiční ideolo-
gii Labouristické strany New Labour mnohem bezvýhradněji přijímala 
a prosazovala principy liberální tržní ekonomiky. Skrze toto prizma také 

21 Vickers, The Labour Party and the World: Volume 1, 5–9.
22 Williams, British Foreign Policy under New Labour, zejména 23–31.
23 Citováno v Michael Harvey, Perspectives on the UK’s Place in the World, Chatham House, Decem-

ber 2011 [online, www.chathamhouse.org]. 
24 Oliver Daddow, „Conclusion“, in Oliver Daddow a Jamie Gaskarth (edd.), British Foreign Poli-

cy. The New Labour Years (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011), 226.
25 Williams, British Foreign Policy under New Labour, 169–70.
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