K apitol a první
Re alismus
(Waltz, Mearscheimer, Walt, Schweller)
Vít Beneš
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Realistické paradigma je poměrně široké. Učebnice teorií mezinárodních vztahů předkládají relativně jasné a koherentní
vymezení realismu, opírající se o konkrétní východiska a teze.
Ve skutečnosti se však jednotlivé teorie hlásící se k realistické
tradici často neshodnou ani na postoji k otázkám typicky spojovaným s realismem, jako je rovnováha moci, státostřednost
aj. Pluralita současných realistických teorií v substantivních
otázkách je poměrně dobře zmapována – odvíjí se od ní i poměrně bohatá diskuse o progresivnosti či degeneraci realistického paradigmatu (Vasquez, 1997; Waltz, 1997).
Tato kapitola se zaměří na metateoretická východiska
vybraných realistických teorií. Pokusí se odpovědět na otázku, zda pluralitě na úrovni substantivních tezí (konkrétních
hypotéz) odpovídá i různorodost odpovědí na základní metateoretické otázky sociálněvědního výzkumu. Na následujících řádcích budou představeny metateoretické pozice teorií, jež podle našeho názoru dobře reprezentují pluralitu
v rámci současného realistického paradigmatu: neorealismu,
ofenzivního realismu, teorie rovnováhy hrozeb a neoklasického realismu. S ohledem na omezený rozsah této kapitoly se
nebudeme zabývat některými dalšími realistickými teoriemi
(např. teorií přesunu moci – power transition theory, teorií
hegemonické stability a dalšími), ani přesahem realismu do
mezinárodní politické ekonomie. Z důvodů lepší srozumitelnosti a přístupnosti pro čtenáře se při popisu a analýze vybraných realistických teorií omezíme vždy na jednoho jejího
protagonistu.

Klíčovou pozici v současném realismu zaujímá dílo Kennetha Waltze, jehož kniha Teorie mezinárodní politiky (1979)
je nejcitovanější publikací v disciplíně mezinárodních vztahů
vůbec. Položila základy současného hlavního proudu v teoriích mezinárodních vztahů6 – některé Waltzovy teze týkající se
státostřednosti a anarchičnosti mezinárodního systému byly
přijaty i jinými teoriemi mezinárodních vztahů, například
neoliberalismem. Přestože K. Waltz stál u zrodu současného
hlavního proudu v teoriích mezinárodních vztahů, ve svých
pozdějších pracích se staví spíše do pozice disidenta a napadá epistemologické předpoklady dominantních teorií mezinárodních vztahů.7
Na K. Waltze přímo navazuje ofenzivní realismus Johna
Mearsheimera a teorie rovnováhy hrozeb Stephena Walta. Naopak neoklasický realismus Randalla Schwellera se snaží doplnit strukturální pohled na mezinárodní politiku, jenž převládá u K. Waltze a J. Mearsheimera, o myšlenky klasických
realistů H. J. Morgenthaua, E. H. Carra a dalších.
Realisté se částečně liší v odpovědích na základní otázky
a dilemata společenských věd. Přesto je možné konstatovat, že
v současném realismu převládá strukturalismus, a to i přes
pokusy o jeho rozmělnění ze strany S. Walta a R. Schwellera.
Všechny analyzované realistické přístupy sdílejí vysvětlující

6
Hlavním proudem teorií mezinárodních vztahů zde máme na mysli převažující teoretická východiska disciplíny mezinárodních vztahů ve Spojených
státech, kde dominují neorealismus a neoliberalismus (někdy se hovoří o tzv.
neo-neo syntéze – viz Wæver, 1996). V Evropě je teoretická mapa oboru pestřejší, převládá zde konstruktivistický přístup. Waltzova Teorie mezinárodní politiky
(1979) není pouze zdrojem inspirace pro navazující autory, ale i nejdůležitějším
referenčním bodem pro tvůrce alternativních teorií a kritiky (viz např. Wendt,
1999).
7
Mezinárodním vztahům, především ve Spojených státech, dnes dominuje
pozitivismus – „metodologická pozice opírající se o empiricistickou epistemologii“ (Smith, 1996, s. 17), jež se vyznačuje i naturalismem a vírou v zákonitosti
v sociální realitě (pozitivistická metodologie byla „kodifikována“ in King – Keohane – Verba, 1994; Waltzova kritika viz např. Waltz 2003).
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epistemologickou pozici (naturalismus), věří i v možnost objektivního, ahistorického poznání.8

Základní myšlenky současných realistických teorií
Ještě než se vydáme zkoumat pozici současných realistických
teorií v základních společenskovědních dilematech a debatách, zastavme se krátce u jejich nejdůležitějších substantivních tezí a myšlenek.
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Waltzův neorealismus
K. Waltz svoji teorii představuje jako strukturální realismus,
častěji však jeho teorii nalezneme pod hlavičkou neorealismus. Přestože pojem neorealismus tradičně zahrnuje všechny
strukturálně-realistické teorie mezinárodní politiky (tj. např.
i Mearsheimerovu), pro potřeby této kapitoly budeme pojem
neorealismus používat pro defenzivní strukturální realismus
Kennetha Waltze.9 Pro přístup Johna Mearsheimera budeme
užívat označení ofenzivní realismus.
Na rozdíl od klasického realismu H. J. Morgenthaua
a E. H. Carra klade K. Waltz důraz na strukturální proměnné. Vysvětluje mezinárodní politiku pomocí tří základních
komponent (proměnných) struktury mezinárodního systému: 1. princip organizace systému (hierarchický či anarchický); 2. diferenciace funkcí jeho jednotek a 3. distribuce mocenských kapacit. Vzhledem k tomu, že mezinárodní systém
je vždy anarchický a jednotky tohoto systému (státy) jsou
funkčně shodné (neexistuje mezi nimi dělba práce, jako je
8
Přestože k tomu terminologie svádí, současný realismus nelze definovat
jako přístup, který se od ostatních odlišuje tím, že se snaží uchopit realitu takovou, jaká je. Jak je zřejmé z této publikace a z nesčetných učebnic teorií mezinárodních vztahů, ideál objektivního vysvětlení reality je vlastní mnoha dalším
teoriím mezinárodních vztahů (mezi jinými i liberalismu).
9
K. Waltz sám nikdy nepřijal označení defenzivní realismus, svoji teorii pojmenovává buď jako strukturální realismus (Waltz, 1979; Waltz, 2000), nebo jako
neorealismus (Waltz, 1990; Waltz, 1997).

tomu u institucí hierarchického domácího politického systému) (Waltz, 1979, s. 96), zbývá jediná vysvětlující proměnná:
distribuce (materiálních) mocenských kapacit mezi státy.
Mocenské kapacity státu jsou poměřovány vždy relativně ve
vztahu k ostatním jednotkám systému, pojem distribuce kapacit lze tedy zaměnit za výraz polarita systému.
Waltzova teorie je jednoznačně státostředná. Stát je považován za klíčového aktéra, který disponuje mocenským monopolem a definuje prostředí a podmínky pro existenci a jednání ostatních aktérů (tamtéž, s. 94–95). Východiskem Waltzova neorealismu (i Mearsheimerova ofenzivního realismu)
je zájem státu na přežití, tedy na maximalizaci bezpečnosti.
K. Waltz tvrdí, že „základní starostí států není moc [sama
o sobě – pozn. V. B.], ale bezpečnost“ (Waltz, 1988, s. 616) a že
moc je pouze užitečným prostředkem k dosažení bezpečnosti.
Vymezuje se tím vůči H. J. Morgenthauovi, jenž považuje mocenské soupeření států za důsledek přirozené lidské touhy po
moci (Waltz, 1990, s. 34–36).
K. Waltz postuluje, že anarchický mezinárodní systém,
obývaný státy usilujícími o přežití, bude spět k rovnováze
moci (Waltz 1979, s. 121). Jinými slovy, optimální strategií pro
přežití je vyvažování. Státy se snaží zabránit mocenskému
vzestupu ostatních států a udržet vlastní mocenskou pozici
v systému buď zbrojením (tzv. vnitřní vyvažování), nebo budováním koalic (tzv. vnější vyvažování). Tato strategie je v zásadě defenzivní. Státy hledají pouze takové množství moci,
které je potřebné pro udržení jejich stávající pozice v systému a předejití vzestupu hegemona.
Mearsheimerův ofenzivní realismus
J. Mearsheimer přejímá Waltzova východiska. Předpokládá,
že státy usilují v první řadě o své vlastní přežití, tedy o bezpečnost. Jeho ofenzivní realismus je teorií strukturální (blíže
viz část jednání versus struktura): jednání aktérů nevyvozuje
z lidské přirozenosti, ale z povahy struktury mezinárodního sytému. Přestože K. Waltz a J. Mearsheimer sdílejí stejná
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východiska, docházejí k odlišným závěrům ohledně působení mezinárodní struktury na jednání států. Podle K. Waltze
(a ostatních strukturálních defenzivních realistů) nabádá mezinárodní anarchie státy k přijetí defenzivní strategie. Základní strategií pro přežití je udržení vlastní mocenské pozice,
zachování rovnováhy moci a zabránění vzestupu hegemona10
(Waltz, 1979, s. 126; Waltz, 1988, s. 616). Naopak ofenzivní realisté tvrdí, že nejoptimálnější strategií pro přežití je agresivní
maximalizace vlastní moci (Mearsheimer, 2001, s. 21). Státy,
chtějí-li přežít, by se neměly řídit imperativem „zabránit vzestupu cizího hegemona“, ale „stát se co nejdříve hegemonem“.
Rovnováha moci není podle J. Mearsheimera v dlouhodobé perspektivě zárukou bezpečnosti, tu může poskytnout
pouze hegemonie. V anarchickém mezinárodním systému si
totiž státy nemohou být jisty ani úmysly ostatních (Mearsheimer, 1994–1995, s. 11–12), ale ani stabilitou stávající rovnováhy
moci.11
J. Mearsheimer dovádí do extrému neorealistickou skepsi vůči autonomnímu vlivu mezinárodních institucí na mezinárodní politiku a jednání států. Mezinárodní instituce podle
něj pouze zprostředkovávají vliv jednotlivých členských států
(tamtéž, s. 15; Waltz, 2000, s. 20).
Walt: rovnováha hrozeb
Stěžejní dílo Stephena M. Walta Původy aliancí (1987) předkládá ucelenou teorii aliančního chování států. Waltovým
hlavním argumentem je, že princip rovnováhy moci postulovaný K. Waltzem není schopný vysvětlit alianční chování
10
Základní strategií státu je tedy snaha vyvarovat se relativním ztrátám.
J. M. Grieco tuto strategii nazval „defenzivní pozicionalita“ (1988).
11
J. Mearsheimer později zmírňuje své teze a přichází s poněkud překvapivým tvrzením, že mocenská soutěž je tlumena geografickými faktory (srov. např.
1994–1995, s. 11–12 a 2001). Světové oceány jsou podle něj překážkou pro vojenskou techniku (např. invazní vojska), a tedy i určitou zárukou bezpečnosti. V konečném důsledku postačuje k zajištění bezpečnosti pouze hegemonie regionální
(srov. s významem geografie v teorii rovnováhy hrozeb in Walt, 1987).

států (během studené války). Příliš úspornou neorealistickou
teorii opírající se o distribuci moci12 je proto nutné doplnit
o další vysvětlující proměnné: vzdálenost mezi státy, ofenzivnost vojenských kapacit a vnímání hrozeb (tamtéž). Tyto čtyři
faktory byly shrnuty pod koncept „hrozba“ a celá teorie je tradičně známa pod hlavičkou „rovnováha hrozeb“. Při pohledu
na rovnováhu hrozeb si nelze nevšimnout vstupu ideologie
mezi sekundární faktory. Přestože je její vliv pouze omezený
(míra vlivu ideologie je podmíněna dalšími faktory) (tamtéž,
s. 33–40), jedná se o důležitou inovaci oproti neorealistickému kánonu.
Waltovo dílo (především Walt 1989) bývá tradičně řazeno mezi defenzivní realismus. Podle J. W. Taliaferra, „teorie
rovnováhy hrozeb nepostuluje, že státy vždy vyvažují proti
největší hrozbě v systému. Spíše vyvažují proti státům představujícím bezprostřední hrozbu pro přežití“ (Taliaferro,
2000–2001, s. 138). Teorie rovnováhy hrozeb predikuje spíše
reaktivní vyvažovací strategii, na rozdíl od preventivní expanzivní strategie J. Mearsheimera.
Schweller: neoklasický realismus
Pozice Schwellerova neoklasického realismu13 v substantivních
otázkách a (jak se ukáže později) i v analyzovaných metateoretických dilematech je poněkud komplikovanější než u ostatních realistických teorií. V první řadě nabourává dosavadní
lineární (vědecky progresivistické) pojetí vývoje realistické
tradice od klasického realismu H. J. Morgenthaua a E. H. Carra směrem k vědečtějšímu strukturálnímu realismu, ať již
v jeho defenzivní (Waltz) nebo ofenzivní podobě (Mearsheimer). Waltzovský diskurs tvrdí, že neorealismus zdokonalil
a nahradil klasický realismus, jenž nedokázal „udělat osudový
krok od rozvíjení konceptů směrem ke zformování rozezna12
Pod pojmem distribuce moci rozumíme distribuci vojenských kapacit.
13
V literatuře se lze setkat i s pojmem neotradiční realismus (viz např. Vasquez, 1997).
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telné teorie“ (Waltz, 1990, s. 26). V obraně proti tomuto dominantnímu diskursu R. Schweller postuluje souběžnou existenci
„dvou realismů“ (Schweller – Priess, 1997, s. 7): neorealismu
(Waltz, Mearsheimer a další) a (neo)klasického realismu. Mezi
těmito dvěma proudy má existovat spíše komplementární než
konkurenční vztah (Schweller, 1997; Schweller, 2003, s. 317).14
Spojení neorealismu a klasického realismu považuje za možnou a vhodnou cestu k propracovanější realistické teorii, která
by kombinovala proměnné na úrovni struktury systému, interakcí i jednotek systému (charakteristik států).15 Schwellerovou ambicí je doplnit strukturální neorealismus o teorii zahraniční politiky a aliančního chování států (Schweller 2003,
s. 317; 2007, s. 16; 1998, kapitola 1).
R. Schweller klade důraz na mezinárodní instituce, jimž
na rozdíl od strukturálních realistů K. Waltze a J. Mearsh
eimera přisuzuje autonomní roli (viz kritika Mearsheimera
in Schweller – Priess, 1997). Další podstatný průlom přichází
s jeho pozdějšími pracemi (Schweller, 2004; Schweller, 2007),
ve kterých zpochybňuje dosavadní předpoklad státu jako unitárního aktéra, jehož preference vyplývají z mocenské pozice.
R. Schweller totiž chápe zahraniční politiku států jako reakci
14
R. Schweller v tomto ohledu není zcela konzistentní. Na jiném místě podotýká, že neorealismus nelze vylepšit, aniž by byla narušena jeho vnitřní logika
a strukturální povaha (Schweller, 2003, s. 313).
15
Nutno podotknout, že tato „nabídka ke spolupráci“ (Schweller, 1997) byla
ze strany neorealismu odmítnuta. K. Waltz sám považuje R. Schwellera za součást jiného výzkumného programu (Waltz, 1997), konkurujícího jeho strukturálnímu neorealismu. Ohrazuje se vůči pokusům (ze strany Vasqueze a Schwellera – viz Schweller, 1997, s. 927; Vasquez, 1997) chápat a hodnotit široce pojatý
realismus (strukturální neorealismus kombinovaný s tradičním realismem) jako
jeden celistvý výzkumný program (Waltz, 1997, s. 915). Neoklasický realismus je
kritizován i ze strany klasického realismu. Např. P. Kratochvíl tvrdí, že neoklasický realismus klade příliš velký důraz na moc, na úkor morálky a norem, jež
hrály nezanedbatelnou roli v myšlení H. J. Morgenthaua a E. H. Carra (Kratochvíl,
2007, s. 98). Současně pochybuje o tom, že se neoklasikům podařilo skloubit
strukturální faktory a faktory na úrovni jednotek, se kterými operuje realismus
klasický. Podle P. Kratochvíla totiž neoklasický realismus přiznává klíčovou roli
faktorům strukturálním (2007).

vládních elit na vnější (strukturální), ale i domácí podněty.
Do hry tak vstupují následující faktory: preference relevantních politických a společenských aktérů, síla a zranitelnost
vlády, strukturální charakteristiky společnosti a podobně
(Schweller, 2004, s. 168 a dále). Pozdější verze neoklasického
realismu tak mnohdy připomíná spíše Putnamovy (1988)
dvouúrovňové hry.
Poslední charakteristikou neoklasického realismu je jeho
„ofenzivnost“. R. Schweller (1994, s. 85) zpochybňuje Waltzův
předpoklad, že konečným cílem všech států je bezpečnost, nikoli moc sama o sobě (srov. Waltz, 1988, s. 616; Waltz 1979,
s. 126). R. Schweller (1994, s. 104) naopak argumentuje, že
existuje mnoho příkladů států, které byly ochotny riskovat
přežití ve snaze posílit svoje mocenské postavení (např. hitlerovské Německo). Ofenzivní chování států vysvětluje pomocí
jejich vnitřních charakteristik: postoje k riziku (ochoty riskovat vlastní přežití) (Schweller, 2004; Taliaferro, 2000–2001,
s. 135), a nikoli pomocí strukturálních faktorů, jako je tomu
u ofenzivního realisty J. Mearsheimera (2001, s. 22).16

Rozumění versus vysvětlení
Pro všechny zde představené realistické teorie je typický naturalistický přístup k epistemologickým otázkám. Představy
současného realismu o sociální realitě byly nejdůkladněji

16
J. Mearsheimer na rozdíl od R. Schwellera nezpochybňuje Waltzův předpoklad, že primárním zájmem států je přežití (viz též Rynning – Guzzini, 2001, s. 9).
Pouze se s ním neshodne v otázce, jaká úroveň moci je dostatečná pro zajištění
přežití (Mearsheimer, 2001, s. 21). Naopak R. Schweller věren tradičnímu realismu
postuluje existenci revizionistických států, jež jsou v honu za mocí a „zájmem“
bez delšího váhání ochotny riskovat i svoje vlastní přežití (1994). Pro zmapování diskuse mezi jednotlivými realistickými teoriemi je nejvhodnější mírně
poupravené Taliaferriho (Taliaferro, 2000–2001, s. 135; viz též Rynning – Guzzini,
2001) maticové dělení realistických teorií na defenzivní a ofenzivní neorealismus
(Waltz versus Mearsheimer) a defenzivní a ofenzivní neoklasický „zahraničněpolitický“ realismus (Walt versus Schweller).
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zachyceny ve Waltzově díle. K přírodní i sociální realitě lze
podle K. Waltze (1979) přistupovat v zásadě stejným způsobem: za pomoci vysvětlující teorie. Přestože objekty zkoumání přírodních a společenských věd jsou hluboce rozdílné,
tyto rozdíly by neměly zastřít možnosti a nutnosti týkající
se vědeckého postupu. Bez ohledu na zkoumané téma je nutné „vymezit oblast našeho zájmu, organizovat ji, zjednodušit
materii, se kterou se potýkáme, soustředit se na ústřední tendence a identifikovat nejsilnější faktory“ (tamtéž, s. 68). Přírodní i sociální realita fungují podle zákonů a úkolem teorií
je pomocí zjednodušeného modelu a kauzálního vysvětlení
ozřejmit existenci těchto zákonů. Věda (teoretické poznání)
je chápána jako myšlenkový nástroj k uchopení reality, jež je
nezávislá na idejích.
„Teorie vysvětlují zákonitosti“ (tamtéž, s. 6). Při bližším
pohledu na tuto tezi se ozřejmí Waltzovo přísné rozlišování
mezi zákonitostmi a teoriemi. Zákonitosti jsou deterministické či probabilistické asociace, jichž v přírodní i sociální realitě existuje nepřeberné množství. Úkolem teorie není zachytit
(popsat) realitu, ale vysvětlit zákonitosti, které se v ní nacházejí, zpřístupnit ji lidské mysli tím, že vytvoří model redukující komplexnost reality na nejdůležitější vazby. Waltzova
vysvětlující epistemologie byla přejata i ostatními zde prezentovanými teoretiky (Walt, 1987, s. 14; Schweller, 2007, s. 16).

Jednání versus struktura
Všechny zde představené realistické teorie vycházejí z vysvětlující epistemologie a přistupují k sociální realitě stejným
způsobem jako přírodní vědy. Pro klasifikaci jednotlivých teorií proto můžeme využít pojmů kauzální analýzy: „vysvětlující“ (nezávislá) a „závislá“ proměnná. Strukturální realisté
rozlišují dvě úrovně mezinárodního systému: strukturální
úroveň a interagující jednotky (úroveň jednotek systému)

(Waltz, 1979, s. 7917). Kvalita interakcí mezi aktéry je strukturalisty odsunuta do pozadí jako součást jednotkové úrovně.
Dilema jednání versus struktura lze zjednodušit na otázku,
zda se tyto proměnné u jednotlivých teorií nacházejí na úrovni vlastností struktury či jednotek systému.
Waltz
Waltzovu (1979) teorii mezinárodní politiky (strukturální
realismus) můžeme nazvat strukturální systémovou teorií.
Adjektivem systémový označuje K. Waltz takovou teorii, která
jasně odlišuje efekty struktury systému od příčin operujících
na úrovni jednotek systému (tamtéž, s. 38–41, 78, 99–100). Cílem systémové teorie je zkoumat, jak mezi sebou obě úrovně
interagují (tamtéž, s. 40). Opakem systémových teorií jsou teorie redukcionistické (např. klasický realismus), které si neuvědomují působení strukturálních faktorů a „snaží se porozumět celku [pouze] poznáváním vlastností částí a interakcí
mezi částmi“ (tamtéž, s. 18, viz též s. 39). Waltzův strukturální
realismus je potom specifickým typem systémové teorie, který abstrahuje od vlivu vlastností jednotek systému a interakcí
mezi nimi. Tvrdí, že strukturální efekty převažují nad faktory na úrovni jednotek (tamtéž, s. 77–78), v důsledku čehož teorie kombinující obě úrovně (neřkuli teorie redukcionistické)
nedokážou uspokojivě vysvětlit mezinárodní politiku (tamtéž,
s. 68).
Přesuňme nyní naši pozornost od vysvětlujících proměnných k proměnným závislým – k jevům, jež neorealismus vysvětluje. K. Waltz na několika místech zdůrazňuje, že jeho teorie je „teorií mezinárodní politiky“ a ne „teorií zahraniční politiky“.18 Vysvětluje jevy na úrovni struktury mezinárodního
17
Výjimkou je neoklasický realismus, jenž vyčleňuje interakce jako třetí úroveň analýzy, jako svébytnou součást mezinárodního systému vedle struktury
a jednotek (blíže viz Schweller – Priess, 1997).
18
Pojmy „teorie mezinárodní politiky“ a „teorie zahraniční politiky“ budeme
i ve zbývající části této kapitoly označovat teorie vysvětlující strukturální jevy,
respektive chování jeho jednotek (zahraniční politiku států).
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systému (tzv. international outcomes): stabilitu mezinárodního
systému, jeho trvanlivost, pravděpodobnost výskytu velkých
hegemonických válek (Taliaferro, 2000–2001, s. 133). Nenabízí
vysvětlení jevů na úrovni jednotek systému a jejich interakcí
(zahraniční politiky států). Jak bylo popsáno výše, K. Waltz
k vysvětlení využívá proměnné na úrovni struktury systému
(polarita, tj. distribuce mocenských kapacit).
K. Waltz tvrdí, že nenabízí teorii zahraniční politiky, tj.
že nemá v úmyslu vysvětlovat chování jednotek systému (států) (Waltz 1979, s. 121). Někteří z jeho kritiků však ve Waltzově díle nacházejí i prvky teorie zahraniční politiky (Guzzini,
2004a).19 S tímto vnímáním K. Waltze se setkáme zejména
u Stephena Walta, který svoji teorii rovnováhy hrozeb prezentuje jako kritiku a zdokonalení předpokládané Waltzovy
teorie zahraniční politiky (viz především Walt, 1987, s. x).
Předchozí odstavce se zabývaly pozicí Waltzova neorealismu v dilematu mezi metodologickým holismem, metodologickým interakcionismem a metodologickým individualismem,
který v zásadě odpovídá Waltzovu pojmu „redukcionismus“.
Pokud si však položíme otázku ontologickou (otázka existenční priority mezi aktérem a strukturou), ukáže se Waltzův ontologický individualismus. Ten, jak poznamenává A. Wendt
(1999, s. 15–17), souvisí s jeho inspirací mikroekonomickou
teorií. „Mezinárodněpolitické systémy, podobně jako trh,
jsou individualistické ve svém vzniku, samovolně vytvořené,

19
U strukturálních teorií nastává problém v tom, že strukturální faktory
(např. tlak anarchického prostředí) se projevují teprve prostřednictvím jednání
aktérů. Z tohoto důvodu Waltzova teorie nevyhnutelně generuje očekávání nejenom o podobě strukturálních proměnných (o výsledcích kolektivního jednání),
ale i o podobě zahraniční politiky států (srov. Guzzini, 2004a, s. 153–155). Od své
strukturální teze „systémy mají silný sklon k rovnováze“ (Waltz, 1997, s. 915; viz
též Waltz, 1979, s. 121). K. Waltz nevyhnutelně sklouzává k formulaci očekávání
na úrovni chování států: každý stát bude vyvažovat mocenský vliv silnějších států (Waltz, 1979, s. 122–128). K. Waltz se tomuto paradoxu podrobněji nevěnuje
a není se tedy co divit, že někteří autoři považují jeho teorii za teorii zahraniční
politiky (typicky Walt, 1987, s. x).

nezamýšlené“ (Waltz, 1979, s. 91, viz též s. 118). Existence aktéra předchází existenci struktury. Systém není ničím jiným
než jen součtem jednotlivých částí a dynamika struktury je
pouze nezamýšleným důsledkem individuálních činů, nikoli systémových pravidel (Guzzini, 2004a, s. 151–152). Můžeme
tedy prohlásit, že K. Waltz je ontologický individualista a metodologický strukturalista.
Mearsheimer
John Mearsheimer přebírá Waltzův cíl vysvětlit vlastnosti na
úrovni struktury systému pomocí jiných strukturálních charakteristik (viz např. diskuse o vztahu mezi polaritou systému
a jeho stabilitou in Mearsheimer, 1994–1995). Nezůstává však
u teorie mezinárodní politiky, nýbrž vysvětluje i zahraniční
politiku států – jak „velmoci smýšlejí a jednají“ (Mearsheimer,
2001, s. 168, viz též s. 17). J. Mearsheimer předkládá hypotézy vyvozující diplomatické a vojenské strategie (zahraniční
politiku) jednotlivých států z jejich mocenské pozice v systému (tamtéž, kapitola 10). Odpovídá vlastně na otázku, kterou
K. Waltz odmítá řešit: „[P]roč stát X udělal určitý krok minulé
úterý?“ (Waltz, 1979, s. 121). Mearsheimerova teorie vyvozující kvality a jednání aktérů ze struktury systému je příkladem toho, co označujeme jako durkheimovský metodologický
holismus.
J. Mearsheimer postuluje bezprostřední souvislost mezi
strukturou systému a zahraniční politikou států, když tvrdí, že
„mezinárodní systém nutí [zdůraznění V. B.] velmoci maximalizovat moc“ (2001, s. 21). Dostává se tak do rozporu s K. Waltzem, který nepovažuje strukturální faktory za nějakou dominující sílu (1979, s. 58), ale spíše za nepřímo působící „sílu,
která ovlivňuje a postrkuje [zdůraznění V. B.] jednotky20.“ (1990,
s. 34)

20

Structure [is] a force that shapes and shoves the units.
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Walt
Teorie rovnováhy hrozeb Stephena Walta je příkladem realistické teorie zahraniční politiky. Jak už název jeho práce Počátky aliancí napovídá, S. Walt se snaží vysvětlit alianční chování
jednotlivých států (proměnná na úrovni jednotek systému)
(1987, s. 1). Podle S. Walta vznikají aliance jako reakce na bezprostřední hrozbu, jejímž zdrojem nemusí být samotné vojenské kapacity ostatních států, jako je tomu u neorealismu,
ale i geografická vzdálenost, ofenzivní kapacity, agresivita. Na
rozdíl od K. Waltze či R. Schwellera nenalezneme ve Waltově
díle hlubší úvahy na téma strukturální determinanty a faktory na úrovni jednotlivých států. Jeho teorie aliančního chování (zahraniční politiky) se opírá o „neorealistickou“ nezávislou proměnnou celková moc státu (ve smyslu jeho relativní
mocenské pozice) (tamtéž, s. 22–23), chybí však jednoznačné
a explicitní určení, která ze čtyř nezávislých proměnných je
považována za strukturální a která za vlastnost jednotek systému.
Schweller
Randall Schweller se snaží vysvětlit nejenom zahraniční politiku států (1994, s. 92–104), ale i vlastnosti systému (jeho stabilitu) (1994, s. 104–106; 1998, kapitola 2). Přestože R. Schweller deklaruje úmysl navázat na K. Waltze a využít poznatky
strukturálních realistů (Schweller, 2003, s. 317), v jeho teorii
zahraniční politiky hrají strukturální proměnné spíše druhořadou roli. Za prvé, domácí faktory (preference relevantních
politických a společenských hráčů a unikátní charakteristiky
společnosti) mohou utlumit vliv strukturálních podnětů na
zahraniční politiku (Schweller, 2004, s. 168). Za druhé, revizionistické zájmy (sklon k riziku) či naopak zájem na udržení
statutu quo (averze k riziku) jsou v neoklasickém realismu
chápány jako vlastnosti jednotek systému (Taliaferro, 2000–
2001, s. 135).
Vlastnosti jednotek systému hrají důležitou roli
i v Schwellerově teorii mezinárodní politiky nazvané „rovno-

váha zájmů“ (1994, s. 99 a dále). Povahu mezinárodního systému (jeho stabilitu) vysvětluje nejenom pomocí strukturálních
proměnných (polarita systému), ale i vlastností jeho jednotek
(míra revizionismu států) (tamtéž, s. 106–108; Schweller, 1998,
kapitola 2). Distribuce zájmů států (podíl revizionistických
a status quo velmocí) dramaticky mění dynamiku a stabilitu
systému (Schweller, 1998, kapitola 1). Neoklasický realismus
vyvozuje vlastnosti struktury z vlastností či činů izolovaně
pojatých jedinců.21 Pokud bychom shrnuli neoklasický realismus, jedná se o pokus zkombinovat proměnné na úrovni jednotek, jejich interakcí a struktury systému pro vysvětlení dynamiky mezinárodního systému i zahraniční politiky států.
Shrnutí
Následující tabulka shrnuje podobu kauzálních vazeb předkládaných jednotlivými teoriemi. Odpovídá na otázku, kam
jednotlivé teoretické modely umísťují závislé a nezávislé
proměnné – zda na úroveň struktury systému, či na úroveň
vlastností jeho jednotek.22 Například šipky u J. Mearsheimera znamenají, že z vlastností struktury mezinárodního systému (např. polarity) vyvozuje jiné charakteristiky struktury
systému (stabilitu systému), ale i vlastnosti či jednání jednotek systému (podobu zahraniční politiky států).
Teorie

Kauzální vazby

Waltzův neorealismus

struktura

struktura

Mearsheimerův ofenzivní realismus

struktura

struktura

Waltova rovnováha hrozeb

struktura

jednotky
jednotky

jednotky

21
Podobně interpretují neoklasický realismus i J. Legro s A. Moravcsikem,
když hovoří o tom, že „Schweller obrací kauzální šipku realismu“ (Legro – Moravcsik, 1999, s. 30).
22
Pro zjednodušení se v tabulce nezabýváme otázkou úrovně jednání aktérů, která bývá někdy chápána jako součást úrovně vlastností jednotek systému
(Waltz), jindy jako svébytná úroveň (Schweller).
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Schwellerův neoklasický realismus

struktura

struktura

jednotky

jednotky
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Všechny zde uvedené realistické teorie jsou objektivistické;
věří v možnost objektivního a univerzálně platného poznání. Liší se však v odpovědi na otázku, jaký je ve skutečnosti
vztah mezi teorií a realitou, a tedy i jakým způsobem onoho
objektivního poznání dosáhnout. Věda je schopná dosahovat
univerzálně platného vědění. Jablkem sváru je otázka přístupu k realitě nezávislé na vědě. Například J. Mearsheimer má
velmi blízko k empiricistnímu objektivismu, podle kterého
poskytuje empirická zkušenost (pozorovatelná fakta) bezprostřední a přímý (tj. na teorii nezávislý) přístup k realitě.
Naopak K. Waltz tuto představu především v pozdějším období odmítá. Povahu tohoto střetu budeme dokumentovat na
reprodukci diskusí o formování teorií a o jejich hodnocení.
Vznik teorie
Přestože K. Waltz nikde nezpochybňuje existenci vnější, na
myšlenkách a idejích nezávislé reality regulované zákonitostmi, považuje empirické vědění za značně problematické
(Waltz 1979, s. 5). Pouhá indukce není dostatečnou základnou
pro budování vědění a akumulaci poznání. Induktivní přístup (empiricismus) podle K. Waltze odhaluje pouze korelace
(asociace mezi jevy), ale nepostačuje k odhalení příčin jevů –
tedy toho, co nás v souladu s úkoly, které si věda klade, nejvíce zajímá (tamtéž, s. 4). Druhým Waltzovým argumentem je,
že fakta nikdy nehovoří sama za sebe. Již samotný popis reality je determinován teorií. Výchozím bodem je ontologická
představa nekonečné komplexnosti reálného světa, která se
promítá do potenciální nekonečnosti empirického materiálu,
nekonečnosti faktů, jež máme k dispozici: v principu je každá
zkušenost vyvratitelná jinou zkušeností (tamtéž, s. 5; Waltz,

2003, s. ix). Odtud je jenom krůček k tezi, že všechna fakta
(respektive všechno, co je prezentováno jako fakta při popisu
reality) jsou determinována teorií, což, jak si ukážeme později, má své důsledky pro hodnocení teorií.
Jestliže indukce a empiricistické odhalování korelací
mezi pozorovatelnými jevy nestačí pro poznání příčin jevů,
jakým způsobem tedy budovat vědění, jak máme sestavovat
teorie? Teorie jakožto určité kauzální vysvětlení zákonitostí
je vždy spojena s kreativní činností lidského ducha. K. Waltz
chápe teorii jako myšlenkový konstrukt, jenž je pouze nepřímo spojen se světem experimentů a pozorování. Teorie není
a ani by neměla být přesným obrazem reality, ale pouze zjednodušením reality. Teorie se rodí prostřednictvím kreativního aktu lidské mysli, jenž nám ozřejmí organizaci zkoumané výseče sociální reality a „odhalí smysl nepozorovatelných
vztahů mezi věcmi“ (Waltz, 1979, s. 9; viz též Waltz, 1997, s. 913
a Waltz, 1990, s. 26).
K. Waltz přebírá friedmanovské chápání role předpokladů v (teoretickém) poznání. Předpoklady jsou netestovatelným zjednodušením reality – nutnou podmínkou pro konstrukci teorie, jež je modelem reality. Kvalitu předpokladů neposuzujeme podle jejich pravdivosti (zda odpovídají realitě),
ale podle toho, zda jsou užitečné pro konstrukci teorie schopné vysvětlit určitý fenomén (Waltz, 1979, s. 6, 91). K. Waltz
souhlasí s Friedmanovou argumentací, že jestliže má teorie
vysvětlit hodně pomocí mála, tzn. abstrahovat obecné a klíčové prvky ze spousty komplexních a detailních okolností,
pak její hypotézy musejí vycházet z předpokladů, které jsou
popisně chybné (neodpovídají realitě) (Friedman, 1966, s. 14).
Hodnocení teorií
Odstup K. Waltze od reality, který se projevuje v odmítání
empiricismu a ve skepsi vůči induktivnímu přístupu k budování teorií, má samozřejmě svůj vliv i na otázku hodnocení
teorií. Jeho přístup bychom mohli charakterizovat jako umírněný falzifikacionismus (Guzzini, 2004a, s. 152–155), který
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však v pozdějším období přechází do antifalzifikacionismu.
Základními kritérii pro hodnocení teorií jsou pro K. Waltze
vysvětlovací síla a užitečnost (Waltz 1979, s. 6). Vysvětlující
silou teorie rozumí především schopnost nabídnout nové hypotézy odhalující nové zákonitosti, ale i schopnost zahrnout
stávající hypotézy a zákonitosti do jednoho explanačního systému. Teoretické poznání příčin a následků je (na rozdíl od
pouhého odhalování korelací) užitečné: umožňuje nám ovládat a kontrolovat jevy nebo nám alespoň sděluje, zda je taková kontrola možná.
Jak už jsme se zmínili, pro K. Waltze existuje nekonečné
množství dat a potenciálně i nekonečné množství teorií, které
vysvětlují vztahy mezi nimi. Z toho vyplývá, že teorie nikdy
nevysvětluje realitu nezvratně a definitivně (tamtéž, s. 9). Ve
Waltzově klíčovém díle tato skutečnost nebyla chápána jako
překážka pro testování teorií oproti pozorovatelné realitě. Ve
shodě s pozitivistickým pohledem na hodnocení teorií předpokládal, že teorie má být kromě své vnitřní platnosti (koherence hypotéz generovaných teorií) posuzována i podle shody
mezi očekáváními generovanými teorií a pozorovanou realitou (pomocí experimentu či pozorování) (tamtéž, s. 13–16,
123–128).
Později se Waltzova pozice poněkud radikalizuje. Stává
se skeptickým vůči „pozitivistickému“ testování teorií vůči realitě a upřednostňuje hodnocení teorií mezi sebou navzájem
(Waltz, 2003). Není ochotný posuzovat teorie podle schopnosti předpovídat budoucnost a stále častěji zdůrazňuje, že
neorealismus není teorií zahraniční politiky států (k tomuto tématu viz úvodní představení neorealismu a část Jednání
versus struktura).
Waltzovo pozdější odmítání principu falzifikace a testování teorií vůči realitě doporučovaném mainstreamovou
metodologií (King – Keohane – Verba, 1994) je důsledkem již
zmiňované determinovanosti faktů teorií (Waltz, 2003, 1997).
Jestliže je teorie (generalizace a zjednodušení) nezbytným
nástrojem pro poznání reality, z principu nelze porovnávat

teorii s realitou (hodnotit, která teorie je blíže realitě), ale
můžeme pouze hodnotit teorie mezi sebou. Tato pozice je
poměrně unikátní mezi zde představenými realistickými přístupy. Například J. Mearsheimer (2001) postuluje mnohem
bezprostřednější vztah mezi teorií a realitou. Přebírá Waltzovu tezi, že teorie jsou pouhými abstrakcemi zjednodušujícími
realitu na nejdůležitější faktory, a je proto obtížné je testovat. Podle J. Mearsheimera nabízí strukturální teorie pouze
neurčité očekávání ohledně chování států, a dá se tedy očekávat výskyt anomálií způsobených tím, že v konkrétní situaci převáží vliv jedinečných (jednotkových) faktorů (tamtéž,
s. 10–11; srov. Waltz, 1979, s. 124–125). Přestože je obtížné testovat strukturální teorie, J. Mearsheimer rozhodně považuje
testování teorií vůči empirické realitě za nejvhodnější způsob
jejich hodnocení. V pozitivistickém duchu posuzuje teorie
podle toho, která je blíže realitě, tj. která produkuje méně
anomálií (Mearsheimer, 2001, s. 10).
Stejným způsobem přistupují k hodnocení i ostatní zde
prezentované realistické teorie (Waltova teorie rovnováhy
hrozeb a Schwellerův neoklasický realismus), ovšem s tím
rozdílem, že si příliš neváží úspornosti neorealismu. Konkrétně S. Walt se snaží v souladu s mainstreamovou explanační metodologií (King – Keohane – Verba, 1994, s. 19–33; Van
Evera, 1997, s. 17–21) eliminovat anomálie, kterým čelila teorie
rovnováhy moci, zvyšováním počtu nezávislých proměnných.
Podobně se i R. Schweller snaží Waltzovu teorii rovnováhy
moci přiblížit realitě tím, že uvolňuje jeden z předpokladů
neorealismu (státy usilují o přežití) a že rozšiřuje počet nezávislých proměnných.

Pragmatismus versus scientismus
Obecně se dá říci, že vztah realistů k politické praxi je determinován jejich představou vědy jakožto unikátního nástroje
zprostředkujícího univerzální objektivně platné poznání. Odtud plyne jednoznačný příklon k scientistickému intervenci-
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onismu.23 Lze tedy souhlasit s Pavlem Baršou, že mezi třetím
a čtvrtým dilematem existuje určitý vztah, přestože si každé z nich klade jinou otázku. V praxi je podle mého názoru
možné dále rozlišovat mezi dvěma variantami scientistického intervencionismu. Umírněnější varianta scientismu sice
předpokládá nadřazenost vědeckého diskursu nad diskursem
laickým, ve svém intervencionismu se však omezuje pouze
na volbu prostředků k dosažení cílů, o nichž rozhodla sféra
politická. Věda pokorně čeká na výsledek politického rozhodnutí o cílech, ke kterým má společnost směřovat a omezuje
svoji roli na volbu prostředků k dosažení těchto cílů, opírajíc se o objektivní poznání kauzálních vazeb mezi příčinou
a následkem. Stále se však jedná o scientistický intervencionismus, věda je nadřazena části laického diskursu – nabízí
autoritativní řešení technických sporů, jež stojí na cestě ke
zvolenému cíli. V druhé variantě scientistického intervencionismu (tak, jak byl zachycen v úvodní kapitole) věda nerozhoduje pouze o volbě prostředků, ale i o volbě cílů, sama formuluje celé morální a politické projekty.
Realisté zužují politiku vlastně jen na jediný možný
cíl – přežití (nebo moc) státu, za což bývají nezřídka kritizováni. Tento cíl považují za natolik samozřejmý a přirozený, že předpokládají, že se jím řídí všechny politické entity.24
Pro některé realisty (např. J. Mearsheimera) je předpoklad,
že politické entity usilují hlavně o své vlastní přežití, natolik
silný, že se z jejich teorií vlastně stávají morální a politické
projekty, jejichž normativní základnou je právě přežití státu.25 Přežití státu je označeno za přirozený a jediný možný
23
Koneckonců nejdůležitějším motivem pro formulaci vysvětlujících teorií je
produkce vědění umožňujícího intervenci v realitě (Waltz, 1979).
24
Důležitou výjimku v tomto směru představuje neoklasický realismus, který otevřeně zpochybňuje předpoklad, že státy usilují v první řadě o své vlastní
přežití (viz např. Schweller, 1994).
25
Společně s představou, že cílem (zahraničně-)politických aktivit člověka by
mělo být přežití státu, pronikají do realismu normativní prvky. Realismus získává
emocionální a normativní (tj. „nerealistický“ a idealistický) náboj. Nezbývá proto

cíl zahraničněpolitických aktivit a realismus za „objektivní“
a vědecký návod k jeho dosažení.
Pro realismus je také typická hierarchizace politických
dilemat, a tedy i cílů (zahraniční) politiky. Pouze pokud je
zajištěno přežití státu, může stát podle realistů usilovat o jiné
cíle (Waltz, 1979, s. 126), například prestiž, blahobyt, spravedlnost či odstranění chudoby ve světě. Pokud stát nepřežije,
pozbývají podle realistů všechna ostatní politická dilemata
smyslu. Jinými slovy realismus jako věda poskytuje návod
k přežití a tím specifikuje obecné podmínky, za jakých mohou
být formulovány ostatní „běžné“ politické spory. Vzhledem
k tomu, že přežití státu je považováno za nejzákladnější politický cíl, staví se realismus do role arbitra všech politických
diskusí a sporů, jejichž výsledek by mohl nějakým způsobem
ovlivnit šance státu na přežití.
Snaha definovat nejenom prostředky k dosažení cílů, ale
i samotné cíle, je nejsilnější u J. Mearsheimera (2001). Svoji
teorii nepovažuje pouze za popis, ale i za návod. „Státy se
mají řídit pravidly ofenzivního realismu, protože ten naznačuje nejlepší cestu k přežití v nebezpečném světě“ (tamtéž).
Protože Mearsheimerova teorie zahraniční politiky předkládá
vědecký návod k dosažení nejvyššího a primárního cíle státu,
v konečném důsledku postuluje vědecké řešení mnoha „podřazených“ morálních a politických sporů, například zda vést
agresivní válku bez bezprostřední příčiny.
Podobně S. Walt (1987) chápe svoji teorii jako vědecký
návod na vypracování zahraničněpolitické strategie USA.
Opírá se přitom o implicitní předpoklad, že USA usilují o své
než souhlasit s Edwardem H. Carrem, podle kterého není možné, aby člověk zůstal konzistentním realistou. „Konzistentní realismus [totiž] vylučuje čtyři věci,
které jsou nezbytné pro efektivní politické myšlení: konečný cíl, emocionální
apel, nárok na normativní soudy a důvody pro jednání“ (Carr, [1946] 1964, s. 84).
U soudobého realismu, který se snaží být efektivní teorií poskytující návod pro
praktickou politiku, často nalézáme všechny tyto prvky: konečný cíl v podobě
„přežití státu“, emocionální apel (viz J. Mearsheimer) a normativní soudy odůvodňující potřebu jednat určitým způsobem, a ne jiným.
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přežití. Snad díky většímu optimismu defenzivního realisty
je jeho vědecký intervencionismus o trochu méně naléhavý,
než je tomu u J. Mearsheimera, když tvrdí, že „neschopnost
pochopit původ aliancí může být osudná.“ (Tamtéž, s. 2; viz
též Walt, 1989, s. 48–49, kde mj. postuluje poměrně silnou roli
vědecké komunity v politických diskusích.)
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Odlišnost versus určitost
Podle S. Guzziniho (2004b) je realismus v disciplíně mezinárodních vztahů chycen ve dvou dilematech: dilematu identity
(určitost versus odlišnost) a dilematu ospravedlnění versus
tradice. První Guzziniho dilema, které je v centru naší pozornosti, je formulováno jako dilema mezi snahou realismu
zachovat si schopnost předkládat konkrétní empirické teze
a zároveň odlišit se od ostatních přístupů (tamtéž, s. 534).26
Pohyb kyvadla směrem k určitosti je motivován snahou
zachovat „bohatost“ realistického přístupu a jeho schopnost
generovat empiricky určité předpovědi. Jak bylo uvedeno
v Úvodu, posun směrem k určitosti vysvětlení a předpovědí
se odehrává za cenu přibírání hypotéz a konceptů vypůjčených od jiných teoretických přístupů, což v konečném důsledku vede k nežádoucímu eklekticismu, a dokonce i degeneraci
realistického paradigmatu (Vasquez, 1997).
Příkladem snahy o co nejurčitější teorii je klasický realismus H. J. Morgenthaua či H. A. Kissingera, jenž se zdaleka
nespokojil s materialistickou definicí moci a přidává mimo
jiné domácí faktory jako diplomatické dovednosti a osobní
kvality jednotlivců. Zahrnutím konceptů, které jsou doménou
jiných teorií, však zároveň přichází o svoji odlišnost. Odklon
od materialismu na mikroúrovni (moc jednotlivých aktérů
nelze odvodit od jejich materiálních vojenských kapacit) má
26
Otázka odlišnosti a určitosti „nespadla z nebe“ Guzziniho článkem
(2004b), ale navazuje na práce J. A. Vasqueze (1997) a J. W. Legra s A. Moravcsikem (1999), které se staví kriticky k současné podobě realistické tradice, ovšem
nepředkládají argument o „dilematu“.

podstatné dopady i na představy o struktuře mezinárodního
systému (Guzzini, 2004b, s. 543).
Schweller
Z realistických teoretiků analyzovaných v této kapitole je
snaha o určitost (tak jak ji chápe S. Guzzini) nejvíce patrná
u R. Schwellera. V zájmu určitější realistické teorie R. Schweller obětoval některé z klíčových realistických předpokladů.
Neoklasičtí realisté bývají proto často terčem kritiky kvůli neodlišitelnosti od ostatních teorií mezinárodních vztahů (Legro – Moravcsik, 1999). Často jsou označováni za hlavní viníky degenerace realismu jako falzifikovatelné teorie (Vasquez,
1997).
R. Schweller formálně akceptuje základní realistické
předpoklady (Schweller, 1997, s. 927; Schweller – Priess, 1997,
s. 6; pro odlišné vymezení realistických předpokladů viz Legro –
Moravcsik, 1999, s. 9–18), nicméně v hledání určitější realistické teorie je postupně opouští.
V první řadě vrací do realistické hry vnitřní kvality jednotek (států), které byly vypuzeny K. Waltzem. Ve Schwellerově neoklasickém realismu hraje klíčovou roli rozlišování
mezi státy revizionistickými a státy hájícími status quo podle
míry revizionismu – (ne)spokojenosti jednotlivých států se
stávající podobou mezinárodního systému (Schweller, 1994,
s. 99–106). Tato nejdůležitější Schwellerova proměnná není
jednoduše určena distribucí mocenských kapacit v systému,
a tedy ani relativní mocí určitého státu (Schweller – Priess,
1997, s. 13). Revizionismus může zachvátit vojensky slabé
i mocné státy a v principu nelze vyloučit ani existenci revizionistického hegemona. Zdrojem revizionismu a ofenzivního
chování není u R. Schwellera povaha a kvality mezinárodního
systému (jako je tomu u J. Mearsheimera), ale subjektivní
hodnocení mezinárodního systému jednotlivými státy, jejich
postoj k riziku, zájmy a preference.
Za druhé R. Schweller ve svém hledání vhodnější a určitější realistické teorie zpochybňuje předpoklad státu jako
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unitárního aktéra. Z úrovně vlastností jednotek (míra revizionismu států jako unitárních aktérů) sestupuje ještě níže:
na úroveň vnitrostátního systému a domácích aktérů. Do hry
vstupují takové faktory jako konsensus elit, zranitelnost vlády, klíčoví hráči na domácí politické scéně, koheze společnosti
a jejích elit (Schweller, 2004).
Za třetí R. Schweller přiznává autonomní vliv mezinárodním institucím (Schweller – Priess, 1997, s. 9–10). Navazuje tím na tzv. modifikovaný strukturální realismus (viz např.
Grieco, 1988), který pod palbou kritiky neoliberálů ustupuje
z Waltzových či lépe řečeno Mearsheimerových nesmiřitelných pozic vůči roli mezinárodních institucí a možnosti spolupráce v anarchickém mezinárodním systému.27 Druhou
inspirací pro vyzdvihnutí role mezinárodních institucí je klasický realismus (Morgenthau, Kissinger).
Důraz na revizionistické a status quo zájmy států28
(Schweller, 1994), na domácí politiku (Schweller, 2004) a na mezinárodní instituce (Schweller – Priess, 1997) vtiskují Schwellerovu neoklasickému realismu liberální charakter. V této situaci se jen obtížně hledají znaky odlišující neoklasický realismus od liberálních teorií (Legro – Moravcsik, 1999, s. 29–32).
R. Schweller obětuje odlišnost realismu ve snaze předložit určité a přesné hypotézy. Nezdá se však, že by tohoto
cíle dosáhl. Jak ukazují S. Rynning s S. Guzzinim, neoklasický
realismus nedokáže s určitostí vysvětlit příčiny revizionismu
(Rynning – Guzzini, 2001). R. Schweller narušuje typicky realistickou vazbu mezi mocenskou pozicí státu (strukturálními
proměnnými) a národními zájmy (zahraniční politikou), aniž
by však předložil plnohodnotnou teorii domácích preferencí
27
Modifikovaný strukturální realismus je realistickou teorií, která se angažovala v tzv. neo-neo debatě ústící v neo-neo syntézu (Wæver, 1996). Je možné
jej spolu s neoklasickým realismem (Schweller) a teorií rovnováhy hrozeb (Walt)
označit za příklad posilování určitosti na úkor odlišnosti.
28
R. Schweller dokonce označuje svoji teorii jako teorii „rovnováhy zájmů“
(stejný termín však používá pro svoji teorii i A. Moravcsik), která je dalším zdokonalením „rovnováhy hrozeb“ (Walt), jež vychází z „rovnováhy moci“ (Waltz).

(Legro – Moravcsik, 1999), která by představovala alternativní
opěrný bod vysvětlení.29
Walt
Pro Stephena Walta byla impulsem k modifikaci Waltzova
neorealismu jeho přílišná úspornost a neurčitost. S. Walt
se však tímto krokem dostává do stejných problémů jako
R. Schweller: bývá často zpochybňována odlišnost jeho teorie
rovnováhy hrozeb od nerealistických teorií (tamtéž, s. 36–38).
Jádro teorie rovnováhy hrozeb tvoří i nadále materialistické
a strukturální faktory, které můžeme nalézt u K. Waltze či
J. Mearsheimera: vojenské kapacity (především podíl ofenzivních kapacit) a geografická blízkost (srov. s Mearsheimer,
2001). S. Walt však ke zdrojům hrozeb zahrnuje i faktory na
úrovni jednotek systému: agresivitu úmyslů. Vnímání a interpretace úmyslů (vnímaná agresivita) hrají podle S. Walta nezanedbatelnou roli (Walt, 1987, s. 25–28), což jeho teorii přibližuje k liberálním přístupům (srov. např. Axelrod – Keohane,
1985, s. 247–248), či dokonce ke kognitivismu a „epistemickým teoriím“ (jak tvrdí Legro – Moravcsik, 1999).30 K větší odlišnosti Waltovy rovnováhy hrozeb nepřispívá ani skutečnost,
že „nelze předem určit, … který [z výše uvedených] zdrojů
hrozeb je nejdůležitější“ (Walt, 1987, s. 22). Podle J. W. Legroa
s A. Moravcsikem (1999, s. 38) S. Walt nespecifikuje relativní
váhu materialistických (distribuce moci a geografické faktory)
29
J. W. Legro s A. Moravcsikem tvrdí, že R. Schweller „nevypracoval konkrétní teorii domácích preferencí“ (Legro – Moravcsik, 1999, s. 31). Při pohledu
na jeho pozdější texty (Schweller, 2004) však musíme uznat, že přinejmenším
základní rysy teorie vysvětlující zájmy státu pomocí dynamiky vnitřní politiky
u R. Schwellera nacházíme.
30
Nicméně S. Walt má v tomto ohledu k „soft“ konstruktivismu ještě hodně
daleko. Vnímání a očekávání nemají u S. Walta intersubjektivní kvalitu, jako je
tomu u konstruktivismu, jenž hovoří o „sdílených očekáváních“. Zároveň S. Walt
nechápe vnímání subjektivisticky. To, zda budou úmysly státu vnímány jako
agresivní, do značné míry vyplývá z „tvrdých faktů“: agresivity ideologie, vojenské doktríny, chování státu v minulosti apod. S. Walt neponechává příliš prostoru pro proměnlivou (inter)subjektivní interpretaci.
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a liberálních proměnných (vnímané zájmy) a tím neponechává žádný prostor pro alternativní liberalistické teorie. Jinými
slovy se jeho teorie stává neodlišitelnou – přestává být plnohodnotnou falzifikovatelnou alternativou ke konkurenčním
teoriím.
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Mearsheimer
Naopak Mearsheimerův ofenzivní realismus je nejlepším příkladem úsporné a odlišitelné realistické teorie. J. Mearsheimer nabízí velmi úsporné materialistické vymezení zdrojů
moci v systému (2001, s. 43), a je tedy možné jej považovat
za strážce čistoty a odlišnosti realismu. Za to bývá napadán
(Schweller – Priess, 1997) ze strany těch, kteří se snaží rozšířit realistická východiska a zvýšit určitost realistických
hypotéz zahrnutím dosud opomíjených faktorů – například
mezinárodních institucí. J. Mearsheimer však neztrácí sebevědomí, které se týká schopnosti jeho úsporné teorie předkládat empiricky určitá vysvětlení a předpovědi (Mearsheimer,
2001). Podle Johna Mearsheimera je to naopak konkurenční
institucionalismus, který není schopný předložit dostatečně spolehlivé a určité předpovědi a vysvětlení (Mearsheimer,
1994–1995). Otázka, zda Mearsheimerovy určité předpovědi
(viz např. 1990) opravdu odpovídají realitě, není předmětem
tohoto textu.
Waltz
Jak zapadá do dilematu určitost versus odlišnost Waltzův
neorealismus? Pro S. Guzziniho je S. Waltz příkladem pokusu o odlišnou realistickou teorii, která však není (a z principu ani nemůže být) určitá. S. Waltz sám přiznává, že jeho
teorie rovnováhy moci nabízí pouze neurčité předpovědi, jak
v rovině struktury systému (vytváření rovnováhy moci), tak
v rovině jednání aktérů (vyvažování a imitace) (Waltz, 1979,
s. 124). Na druhou stranu S. Waltz nepovažuje volbu mezi
určitostí a odlišností (úsporností) za dilema. Hodnota teorie
totiž spočívá nikoli v určitosti vysvětlujících a předpovídají-

cích hypotéz, ale v její vysvětlující síle – v její schopnosti
uchopit a vysvětlit nejdůležitější zákonitosti. A nezbytnou
podmínkou pro formulaci takové teorie je zjednodušení reality a vytvoření úsporného modelu opírajícího se o úzce vymezené předpoklady. V zájmu zachování vysvětlující síly teorie
S. Waltz opakovaně varuje před snahou vytvářet modely, které by se více přibližovaly realitě (tamtéž, s. 7; 2003), tedy které
by byly určitější. Přiblížení modelu (teorie) k realitě tím, že
jej rozšíříme o další předpoklady a že vezmeme v úvahu další
faktory, sice přinese empiricky určitější hypotézy přesněji zachycující realitu, ovšem na úkor vysvětlující síly teorie.
Jak si v tomto ohledu stojí teorie rovnováhy hrozeb
a neoklasický realismus? Jak bylo uvedeno výše, R. Schweller
i S. Walt se vydali cestou přibližování teorie realitě a obětovali
odlišnost svých teorií ve prospěch jejich empirické určitosti –
přesnosti hypotéz zachycujících realitu. Podle K. Waltze se
dokonce koncept rovnováhy hrozeb natolik přiblížil realitě,
že jej nepovažuje za svébytnou teorii disponující vysvětlující
silou, ale za aplikaci teorie – popis rozhodovacího procesu
(Waltz, 1997, s. 916). Původy aliancí (Walt, 1987) nenabízejí teorii, ale partikulární vysvětlení, ke kterému S. Walt dospěl
tím, že snoubil obecnou teorii rovnováhy moci s konkrétním
empirickým materiálem (Waltz, 1997, s. 916; viz též Waltzova
krátká upoutávka na přebalu – Walt, 1987). Podobně skepticky
je možné vnímat i R. Schwellera: jeho teorie rozhodně není
příliš odlišná, jeho předpovědi byly až donedávna spíše neurčité a bez vysvětlující síly.
K. Waltz se s S. Guzzinim neshodne v odpovědi na otázku, proč se někteří vědci snaží formulovat méně odlišné
(a více určité) teorie. K. Waltz by zřejmě prohlásil, že k formulaci široké, a tedy i určité, teorie svádí komplexnost reality. Dodal by však, že cestou k uchopení a vysvětlení komplexní reality je pravý opak: elegantní a úsporná teorie. Naopak
podle S. Guzziniho k posunům teorie směrem od odlišnosti
dochází nevyhnutelně, a to nikoli kvůli komplexnosti reality,
ale z důvodů její proměnlivosti a sociální konstruovanosti.
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K. Waltz se opírá o představu komplexní sociální reality jako
sítě zákonitostí – složitého světa utkaného z pravidelností.
Naopak S. Guzzini (2004b) vychází z předpokladu, že realitu
spoluvytvářejí představy o ní. Přestože se například diplomaté v daný okamžik shodnou na tom, co je platným měřítkem
moci, z pohledu vědce nelze považovat moc za objektivní proměnnou, nýbrž za sociální konstrukt, za prázdnou schránku,
jejíž obsah se může měnit podle historických okolností (tamtéž, s. 542–543).
Teoretik v Guzziniho světě čelí jiným problémům než
ve světě Waltzově. Sociální realita totiž nemá podobu velmi
složité sítě zákonitostí, ale je proměnlivá tak, jako jsou proměnlivé představy o ní. V komplexním světě Kennetha Waltze
nám jednoduché, úsporné a odlišné teorie pomohly zachytit
a vysvětlit nejvýznamnější zákonitosti. V konstruktivistickém
světě Stefana Guzziniho však úsporné a odlišné teorie ztrácejí
svoji vysvětlující sílu, poněvadž se nemohou opřít o objektivně existující zákonitosti a pravidelnosti. Neorealistická teorie
moci selhává podle Guzziniho mj. z toho důvodu, že moc není
objektivně zjistitelnou proměnnou, ale její obsah se proměňuje v závislosti na sociálním a historickém kontextu. Této
proměnlivosti reality se potom realisté snaží čelit méně odlišnými hypotézami o zdrojích moci (opouštěním Waltzova
materialismu), čímž ovšem oslabují pozici realismu jako svébytné alternativy vůči liberalismu či konstruktivismu.

Závěr
Ze srovnání neorealismu, ofenzivního realismu, teorie rovnováhy hrozeb a neoklasického realismu vyplývá, že v rámci
realistického paradigmatu panuje shoda v postoji k dilematu mezi rozuměním a vysvětlením i mezi historismem a objektivismem. Realismus je vysvětlující a objektivistický. Při
bližším pohledu se nám však odkrývají různé podoby tohoto
objektivismu, různé představy o vztahu mezi teorií (hypotézami) a realitou. Zatímco ostatní realisté trvají na principu

falzifikace, Kenneth Waltz především v pozdějším období tento princip zpochybňuje a sklouzává do antipozitivistické pozice. U realistických teorií jsme se nesetkali s příkladem pragmatického intervencionismu. Realismus vychází z představy
nadřazenosti jednoho politického dilematu (otázka přežití
státu) nad ostatními politickými a morálními spory. Realismus nabízí vědecký návod (poznání prostředků) k dosažení
nejvyššího cíle – přežití státu. Z tohoto důvodu se může stát,
že řešení ostatních (podřazených) politických a morálních
sporů bude předurčeno vědou: ve jménu přežití státu se bude
nabízet pouze jedno řešení.
Realistické teorie se neshodnou v postoji k dilematu jednání versus struktura. Zatímco neorealismus a ofenzivní realismus staví spíše na strukturalistické metodologii, teorie
rovnováhy hrozeb a neoklasický realismus zahrnují do svých
modelů i faktory na úrovni jednotek struktury. Tento úkrok
mimo jiné vede k ztrátě odlišnosti ve srovnání s konkurenčními teoriemi (např. liberalismem či konstruktivismem). Ukázalo se také, že Waltzův neorealismus se vzpírá dilematu mezi
odlišností a určitostí v podobě, v jaké jsme jej formulovali. Pro
K. Waltze je totiž tou nejvyšší hodnotou vysvětlující síla teorie.
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