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Diskurzivní konstrukce vztahu Velké Británie a Evropské unie 
v ofi ciálních projevech Davida Camerona v letech 2010–2016

Monika Brusenbauch Meislová*

Abstract /

Discursive Construction of UK-EU Relationship in David Cameron’s 2010–
2016 Offi  cial Speeches

Th e article identifi es, classifi es and examines prevailing discourse complexes used by the 
British Prime Minister David Cameron in his speeches from 2010 to 2016 in order to construct 
the UK-EU bilateral relationship. Based on the thematic analysis of Cameron’s publicly 
available speeches, the presence of three distinctive discourses regarding UK-EU relations 
was identifi ed in his addresses, which the author calls: 1) the integration discourse; 2) the 
diff erentiation discourse; and 3) the reform discourse. Within each of these discourses, the 
author analyses and interprets their keywords, topics, and content and examines whether or 
not they are compatible with each other. 
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Úvod

Předložený text se zabývá diskurzivní reprezentací bilaterálních vztahů Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Velká Británie, VB, popř. Spojené krá-
lovství) a Evropské unie (EU) v projevech britského premiéra v letech 2010–2016, kdy tento 
post zastával předseda Konzervativní a unionistické strany (dále jen Konzervativní strana) 
David Cameron. Zároveň se v tomto období odehrála zlomová událost, která vztahy mezi 
VB a  EU zcela zásadně ovlivnila, a  sice referendum konané 23. června 2016, v  němž se 
51,9 % hlasujících britských voličů vyslovilo pro odchod země z EU. Ačkoli Cameron, ob-
hajující setrvání Velké Británie v unijním svazku, jednoznačně předpokládal, že referendum 
vyhraje, stál výsledek všelidového hlasování v ostrém kontrastu s jeho preferencemi, dele-
gitimizoval jeho evropskou politiku a vyústil v to, co Iida (1996) kvalifi kuje jako „bezděčné 
selhání“ (involuntary defection). Podle mnohých bude mít rozhodnutí britských voličů bez-
precedentní (a do značné míry stále ještě obtížně předvídatelné) následky pro budoucnost 
Evropské unie, jež mohou vést k jejímu výraznému oslabení, ne-li přímo rozpadu (viz např. 
Ash, 2016; Rees, 2016). Byl to právě Cameron, označovaný za „nejeuroskeptičtějšího britské-
ho premiéra od dob Margaret Th atcherové“ (McTague, 2016), který o uspořádání referenda 
rozhodl,1 přičemž problematika tzv. brexitu (tj. odchodu VB z EU) patří v poslední době 
k nejdiskutovanějším tématům ve veřejném i politickém prostoru, a to jak v zahraničním, 
tak českém prostředí. 

Cílem článku je v  ofi ciálních projevech britského premiéra identifi kovat, klasifi kovat 
a prozkoumat převládající diskurzivní komplexy, které využívá ke konstrukci vzájemného 
vztahu VB a EU, a zároveň v jejich rámci analyzovat a interpretovat klíčová témata a obsahy. 
Text má ambici zodpovědět tři následující výzkumné otázky: 

1) Jaké základní diskurzivní komplexy vztahu VB–EU lze v době premiérství Davida 
Camerona identifi kovat v jeho ofi ciálních projevech? 

2) Jaká jsou nejfrekventovanější témata těchto jednotlivých diskurzivních komplexů? 
3) Jsou jednotlivé diskurzivní komplexy Davida Camerona vzájemně kompatibilní?
Relevance důkladné, metodologicky řádně ukotvené a  teoreticky poučené odpově-

di na  stanovené otázky nabývá na  významu zejména (nikoli však výlučně) v  souvislosti 
s několika faktory. Zaprvé, jak již naznačily úvodní řádky, Cameronovo rozhodnutí uspo-
řádat referendum o  setrvání země v  EU dramaticky poznamenalo vzájemný vztah mezi 
EU a Spojeným královstvím, jež se v celoevropském rozměru dlouhodobě potýká s nálep-
kou „problémového partnera“ a „zdráhavého Evropana“ (srov. Diez, 2001: 7; Menon, 1998). 
Předložený článek si mj. klade za  cíl prohloubit porozumění Cameronovu evropskému 
diskurzu, objasnit alespoň do určité míry zájmy, priority a strategie jeho evropské politiky 
a přispět k pochopení logiky jeho evropských dilemat. Zadruhé, analýza pracuje s ofi ciál-
ním diskurzem v podobě veřejných projevů ministerského předsedy, přičemž výběr takto 
užší výseče britského politického diskurzu byl motivován skutečností, že je to právě britský 
premiér, kdo zásadním způsobem formuje obsah a směřování ofi ciálního britského diskurzu 
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vůči Evropské unii. Premiér jakožto vrcholný politický představitel země a  primus inter 
pares stojící na vrcholu pyramidy decizního procesu formuluje zásadní vize britské společ-
nosti, jež se poté výrazně promítají do  jejího politického života a  směřování. Představuje 
tak stěžejního aktéra britského politického diskurzu vůči EU a do značné míry zodpoví-
dá za vytváření a koordinaci vládní politiky směrem k EU (srov. např. Allen, 2008; Allen 
& Oliver, 2006; Heff ernan, 2003; 2005; O’Malley, 2007). 

Bez významu není ani skutečnost, že všechny analyzované projevy jsou v plném rozsahu 
veřejně dostupné, což z  nich činí z  praktického pohledu atraktivní a  dobře zpracovatel-
ný zdroj informací. Důležitost odborné diskuze, která by refl ektovala danou problematiku, 
podtrhuje i skutečnost, že se jedná o téma v České republice dosud publikačně nepokryté 
a  badatelsky podhodnocené. Navíc, pokud je autorce známo, Cameronovo pojetí vztahů 
VB a EU z perspektivy analýzy diskurzu zatím nebylo zpracováno ani v zahraničí. Jedinou 
výjimku tvoří text Ruth Wodak (2016), která se však optikou kritické diskurzní analýzy 
zabývá pouze jedním jediným Cameronovým proslovem (tzv. Bloombergským projevem, 
viz dále).2 

Z hlediska obecných kategorií výzkumu se jedná o výzkum konstruktivistický, interpre-
tativní a kritický. V rovině teoretické se text opírá o poznatky kritického konstruktivismu 
a jeho vztah k diskurzu. V rovině metodologické aplikuje tento text jako základní metodo-
logický nástroj diskurzní analýzu, která je však vnímána jako širší, zastřešující metodologie. 
Hlavní metodu analýzy dat v rámci metodologie diskurzivní analýzy představuje tematická 
analýza, pomocí níž autorka studuje obsah a hlavní témata Cameronova diskurzu o bilate-
rálních vztazích mezi VB a EU. Časové období analýzy je vymezeno 11. květnem 2010 a 13. 
červencem 2016, tedy obdobím, kdy David Cameron zastával post ministerského předsedy 
Velké Británie. 

Struktura stati je determinována nastaveným vědeckým postupem. Její jádro tvoří dvě 
provázané oblasti: teoreticko-metodologická část, jež vytváří elementární rámec a předpo-
lí pro následnou analýzu, a samotná empiricko-analytická část. Teoreticko-metodologický 
rámec je rozdělený do dvou sekcí. První z nich zasazuje předmět výzkumu do adekvátního 
teoretického a konceptuálního rámce; prezentovány jsou zde poznatky kritického konstruk-
tivismu a jeho souvztažnost k diskurzu jako hlavnímu konceptu. Následující podkapitola se 
věnuje metodologickému ukotvení článku, v jehož rámci konkretizuje a specifi kuje hranice 
rozsahu předmětného výzkumu a prezentuje zvolené metody analýzy dat. Jsou zde rovněž 
defi nována kritéria výběru datové základny výzkumu (korpusu), nastaven výzkumný rá-
mec stati a na základě předběžné analýzy vybraných projevů identifi kovány tři dominantní 
diskurzy vztahů VB a EU přítomné v Cameronových ofi ciálních projevech. Další část textu 
již nabízí samotnou kvalitativní interpretaci projevů Davida Camerona, kdy je v rámci jed-
notlivých diskurzů systematicky a podrobně zkoumán jejich obsah a stěžejní témata. Závěr 
pak sumarizuje celý text i odpovědi na výzkumné otázky položené v úvodu. Autorka zde 
jednotlivé diskurzivní komplexy navzájem srovnává a posuzuje, jak spolu navzájem inter-
agují a zda jsou vzájemně kompatibilní, či nikoli. 
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1 / Teoreticko-metodologická část

1.1 / Teoretické ukotvení analýzy 

Článek je založen na teoretickém předpokladu, že vtahy mezi jednotlivými státy (včetně 
vztahů mezi EU a jejími členskými státy) jsou „nejen výsledkem materiálních a fyzických sil, 
ale stejně tak jevem sociálně konstruovaným ideovými faktory, například normami, diskurzy 
a diskurzivní mocí, která v sobě zahrnuje moc znalostí, myšlenek, kultury, ideologie a jazy-
ka“ (Tichý, 2016: 29). Text se opírá o hermeneutické, interpretativní paradigma a teoreticky 
vychází z  postulátů sociálního konstruktivismu, který akcentuje vzájemně konstitutivní 
vztahy mezi aktérem a strukturou, nevnímá diskurz o světě jako refl exi či mapování světa, 
nýbrž jako artefakt společné výměny (Gergen, 1985: 273), a soudí, že základní předpoklady 
o bytí, sobě samém i okolním světě jsou konstruovány jedinci žijícími v historickém a kul-
turním kontextu, který je produkován a reprodukován jejich řečovými akty (k sociálnímu 
konstruktivismu blíže viz např. Devine, 2008; Green, 2002; Reus-Smit, 2009; Tanil, 2012). 
Autorka tak vychází z předpokladu, že text, resp. jazyk sám je „nedílnou součástí politicko-
-společenské reality (dokonce jednou z jejích základních konstitutivních složek), nikoli pouze 
nástrojem k  popsání reality“ (Beneš, 2008: 93). Th omas Diez (2001: 6) akcentuje význam 
aplikace konstruktivistických přístupů v  oblasti evropských studií, které jsou podle něj 
klíčové pro pochopení evropské politiky členských států a budoucí vývoj evropského vlád-
nutí. Evropa se podle něj stává „diskurzivním bojištěm s důsledky pro širší politickou debatu“ 
(Diez, 2001: 6). 

Precizace pojmu diskurz, který vytváří základní interpretační rámec vztahů VB vůči 
EU, není jednoduchá, neboť jeho jednoznačná a univerzální defi nice schází a jeho využití 
se vyznačuje značnou terminologickou fl exibilitou (blíže k  tomu viz např. Schneiderová, 
2015: 20–23). V chápání diskurzu, které přejímá i tato stať, se prolíná diskurz jako „onto-
logický předpoklad zkoumání světa (tedy že naše činy jsou utvářeny významy a praktikami)“ 
a diskurz jako „analytická kategorie, tedy způsob identifi kace významů a praktik, jenž nám 
má pomoci odhalit kontexty vnímání veřejně-politického problému a  prosazování určitého 
řešení“ (Durnová, 2011: 66). Diskurz je tak vnímán jako sociální praxe, která implikuje dia-
lektický vztah mezi určitou diskurzivní událostí a  situací/situacemi, institucí/institucemi 
a  sociální strukturou/strukturami, které ji rámují: diskurzivní událost je jimi formována 
a zároveň je formuje (Fairclough & Wodak, 1997: 258; k pojetí diskurzivních praktik srovnej 
např. Fairclough, 1992). Diskurz tak nikdy nemůže stát sám o sobě, vždy je determinován 
určitým rámcem či kontextem (ať už historickým, sociálním či jiným), a je tedy chápán jako 
forma komunikace se specifi ckým významem, který přesahuje oblast lingvistiky jako tako-
vé (srov. Leech, 1983; Schiff rin, 1994). 

Podle van Dijka by měl být jakýkoli politický diskurz chápán jakožto reálná politická 
„akce“ (van Dijk, 1997: 20). Text (ať už psaný, či mluvený) je přitom jen jednou ze součástí to-
hoto diskurzu coby celkového procesu interakce (Fairclough, 2001; Reisigl & Wodak, 2009). 



POLITOLOGICKÁ REVUE 1/2017 | 105

Díky textu jsou řečové akty „trvanlivé i v rámci času, a tím spojují dvě rozdílné řečové situace: 
situaci produkce řeči a situaci recepce řeči (…) texty objektivizují lingvistické akce, jsou také 
polyfonní v tom smyslu, že integrují a manifestují různé hlasy, ať už přímo, nebo nepřímo“ 
(Wodak, 2016: 4). 

Zahraniční politika a vztahy zahraničněpolitických aktérů jsou tedy v pojetí tohoto textu 
chápány jako diskurzivní praktika, kdy „jazyk, argumentace a rétorika výrazným způsobem 
ovlivňují zahraničněpolitickou praxi a realitu“ (Beneš, 2010: 32). Jinými slovy řečeno: „kon-
krétní politika odvisí od toho, jak aktéři rozumějí okolnímu světu, přitom zkušenost s okolím 
je zakusitelná pouze skrze jeho reprezentace (…). Samotný výkon zahraniční politiky je diskur-
zivním aktem a aktuální podobu diskurzu ovlivňuje“ (Kalous, 2010: 6).3 

Zároveň je nutné si uvědomit, že zkoumaný diskurzivní terén, tedy diskurzivní kon-
strukce v  politických projevech, má svá specifi ka. V  empirické rovině projevy politiků 
nepředstavují pouhý popis „nějakých daných a fi xních zahraničněpolitických zájmů, priorit 
a strategií, ale jsou vždy příspěvkem k tvorbě těchto zájmů, priorit a strategií“ (Beneš, 2010: 
32). Navíc, politici pronášejí projevy nikoli jen „sami za sebe“, nýbrž v roli reprezentující 
jejich politické strany či státy, a jsou tudíž usměrňováni politickými očekáváními na stra-
ně jedné a  odpovědností za  konsekvence vlastních projevů na  straně druhé (Schaff ner, 
1996: 4). 

Na  margo studia identifi kací a  reprezentací obsažených v  ofi ciální politickém diskur-
zu je však nutno uvést ještě jednu metodickou poznámku týkající se subjektivity. Slovy 
Fairclougha (2001: 22): „To, co člověk v textu »vidí«, co považuje za hodné popsání a co v de-
skripci zdůrazní, závisí na tom, jak ten člověk daný text interpretuje. Existuje pozitivistická 
tendence považovat jazykový text za »objektivní« v tom smyslu, že může být mechanicky po-
psán bez jakékoli interpretace. Ať už se však analytici snaží jakkoli, nemohou zabránit tomu, 
aby s plody lidské činnosti interagovali lidským, a tudíž i interpretativním způsobem“. 

1.2 / Metodologické ukotvení analýzy 

Na  základě stanovených výzkumných otázek byl proveden výběr adekvátních metod, 
které umožní zkoumat daný problém v  uspokojivé šíři a  komplexitě. Výzkum vychází 
z interpretativní tradice a v jejím rámci z analýzy diskurzu, jež představuje základní me-
todologický nástroj aplikovaný v tomto textu. Autorka přitom nepojímá diskurzní analýzu 
jako specifi ckou metodu, nýbrž jako zastřešující metodologii, v jejímž rámci lze kombinovat 
různé metody (Hynek & Střítecký, 2010: 8; Jørgensen & Phillips, 2002: 148; Tichý, 2013: 
90–91). Hlavní metodou analýzy dat v rámci metodologie diskurzní analýzy uplatňovanou 
v této stati je tematická analýza, jejímž prostřednictvím je zkoumána existence a obsah jed-
notlivých témat diskurzů Davida Camerona o vztazích VB a EU.4 

Tematická analýza představuje hojně využívanou kvalitativní analytickou metodu (podle 
Braunové a Clarkové – viz Braun & Clarke, 2006: 4 – se dokonce jedná o základní metodu 



106 | STATI / ARTICLES

pro kvalitativní analýzu), která nabízí teoreticky dostupný, fl exibilní přístup k analýze kva-
litativních dat (Tichý, 2016: 30). Tematická analýza identifi kuje, analyzuje a vykazuje vzorce 
(témata) v datech, popř. zachází ještě dále a interpretuje různé aspekty výzkumného před-
mětu (Boyatzis podle Braun & Clarke, 2006: 6), přičemž tato témata lze odhalit „v procesu 
induktivního kódování nebo deduktivně pomocí literatury, ale také na základě dosavadních 
zkušeností výzkumníka a v závislosti na položené otázce“ (Hendl, 2006: 9). V rámci tematické 
analýzy se výzkumník zabývá získanými daty na několika úrovních – zajímá se o jednotlivá 
slova, koncepty, lingvistické a nonverbální výrazy (Hendl, 2006: 9). Jedná se tedy o kvali-
tativní analytickou metodu založenou na „procesu vyhledávání a nalezení klíčových témat 
pro charakterizování patřičného fenoménu. Ve své podstatě má tato strategie výzkumu blízko 
k několikanásobnému čtení zdrojových textů. Klíčem je odhalení vzorců obsahové organizace 
a vztahů v rámci analyzovaných dat, pomocí nichž se vynořivší témata stávají analytickými 
kategoriemi“ (Hynek & Střítecký, 2010: 9).5

Co se kritérií pro výběr analyzovaných projevů Davida Camerona týká, korpus k hlub-
šímu rozboru byl vybrán na základě prvotní rešerše všech jeho ofi ciálních projevů v období 
2010–2016 zveřejněných na webových stránkách úřadu britské vlády (www.gov.uk). Na zá-
kladě této prvotní rešerše byla vytvořena datová základna výzkumu, do něhož byly zahrnuty 
ty Cameronovy ofi ciální veřejné projevy, které se zabývají vztahem Velké Británie a Evropské 
unie, postavením VB v  rámci EU nebo budoucností VB a/anebo EU, a  u  nichž se tudíž 
předpokládá přítomnost diskurzivních reprezentací vzájemných vztahů. Při identifi kaci 
vhodných projevů přitom jako vodítka sloužila následující kritéria: název projevu; téma pro-
jevu nastíněné v úvodních větách; příležitost, při níž byl projev pronesen; charakter příjemců 
i výskyt klíčových slov (Evropská unie, Evropa, Velká Británie, Británie, vztah) v samotném 
textu. Z tohoto korpusu bylo posléze vybráno 10 projevů za každý rok Cameronovy vlády, 
s výjimkou let 2010 a 2016, kdy byl počet analyzovaných řečových jednotek snížen na polo-
vinu s ohledem na to, že se Cameron úřadu ujal 11. května 2010 a odstoupil z něj 13. července 
2016. Empirickou datovou základnu výzkumu tak tvoří 60 řečových jednotek,6 přičemž kor-
pus analyzovaných výstupů konkretizuje Tabulka 1. 

Tabulka 1: Konkretizace datové základny výzkumu

Rok Počet zkoumaných 
projevů Konkrétní termíny zkoumaných projevů v příslušném roce

2010 5 28. 5., 17. 6., 29. 10., 15. 11., 17. 12. 
2011 10 13. 1., 14. 3., 25. 3., 18. 4., 27. 5., 6. 6., 24. 6., 10. 10., 10. 11., 21. 11. 
2012 10 18. 1., 31. 1., 5. 3., 15. 3., 17. 5., 29. 6., 16. 7., 26. 7., 22. 10., 12. 11.
2013 10 23. 1., 25. 3., 9. 5., 17. 7., 24. 7., 9. 9., 25. 10., 28. 10., 2. 12., 20. 12.
2014 10 24. 1., 27. 1., 31. 1., 27. 2., 4. 3., 21. 3., 11. 6., 27. 6., 24. 10., 28. 11.
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Rok Počet zkoumaných 
projevů Konkrétní termíny zkoumaných projevů v příslušném roce

2015 10 7. 1., 18. 2., 20. 3., 22. 5., 29. 6., 14. 7., 4. 9., 10. 11., 10. 12., 18. 12.
2016 5 7. 1., 18. 3., 28. 4., 9. 5., 23. 5.
Celkem 60

Zdroj: Vlastní zpracování.

Autorka usilovala o vyvážené zastoupení proslovů z hlediska jejich formy/žánru, prostře-
dí, adresátů i účelu. S ohledem na příjemce zahrnuje vybraný korpus prvky interní politické 
komunikace (projevy adresované primárně dovnitř politické sféry) i externí politické ko-
munikace (projevy směřované vůči nepolitické sféře, tedy veřejnosti). Zvláštní roli mezi 
ostatními řečovými jednotkami přitom zaujímá Cameronův široce medializovaný a dlouho 
očekáváný (a dvakrát odložený) projev pronesený ve středu ráno 23. ledna 2013 v londýn-
ském sídle agentury Bloomberg, který je označován za jeden z jeho nejzásadnějších proslovů 
vůbec. V tomto „klíčovém zlomovém okamžiku v britské euroskeptické debatě“ (Startin, 2015), 
resp. „zlomovém okamžiku v evoluci britské debaty o EU“ vůbec (Startin, 2016: 7), který lze 
ale zároveň chápat jako de facto „zahájení volební kampaně“ (Jokela, 2013: 8), Cameron ex-
plicitně artikuloval svůj záměr opětovně vyjednat podmínky členství Spojeného království 
v Evropské unii, které by měly být poté Brity schváleny ve všelidovém hlasování. 

Na základě předběžného vyhodnocení vybraného korpusu Cameronových projevů ná-
sledovala analýza diskurzivního obsahu vzájemných vztahů mezi VB a EU, která sestávala 
ze tří vzájemně propojených fází. V rámci prvotní, přípravné fáze analýzy autorka soustře-
dila pozornost na snadno identifi kovatelné klíčové narativy, jež charakterizují vztahy mezi 
VB a EU a umožňují v jejich rámci porozumět významným vazbám a vzorcům. Tato pre-
liminární analýza odhalila, že ve vybraném korpusu projevů Davida Camerona převládají 
tři distinktivní diskurzivní komplexy vztahů VB a EU, jež autorka klasifi kuje jako (1) dis-
kurz integrační, (2) diskurz diferenciační a (3) diskurz reformistický.7 Druhá fáze analýzy 
spočívala v identifi kaci klíčových slov/sousloví, jež nejčastěji souvisí s jednotlivými diskur-
zivními komplexy v rámci Cameronova pojetí vztahů mezi VB a EU. Tyto klíčové termíny 
a narativní defi nice shromážděné kolem nich byly vodítkem k detekci principiálních témat 
tvořících strukturu jednotlivých diskurzivních komplexů, díky čemuž mohl posléze ve třetí 
fázi proběhnout detailnější průzkum jednotlivých projevů a jejich pomocí i samotných dis-
kurzů Davida Camerona o vzájemných vztazích VB a EU (srov. Tichý, 2016).8

V rámci každého jednotlivého diskurzu Davida Camerona se pak autorka soustředila 
na dva parametry. Zaprvé, stěžejní témata analyzovaná prostřednictvím tematické analýzy 
na bázi jednotlivých klíčových slov/sousloví, která vykrystalizovala při studiu datového kor-
pusu (viz Tabulka 2). Smysl intepretace klíčových témat spočívá v provedení hlubší analýzy 
obsahu jednotlivých diskurzů, jež následně může přispět k objasnění a pochopení vztahů 
mezi VB a EU v Cameronově pojetí (srov. Tichý, 2016). Zadruhé, prvky interdiskurzivity 
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v jednotlivých diskurzech, kdy autorka detekovala odlišnosti a podobnosti mezi diskurzem 
integračním, diferenciačním a reformistickým s cílem vyhodnotit, zda jsou vzájemně kom-
patibilní, či nikoli. 

2 / Analýza hlavních diskurzivních komplexů vztahů VB a EU

Tabulka 2 zobrazuje přehled základních diskurzivních komplexů vztahů VB a EU iden-
tifi kovaných v  projevech Davida Camerona a  jejich klíčové identifi kační znaky (povaha 
vzájemného vztahu VB a EU a klíčová slova). Jak lze z tabulky vyčíst, pro integrační diskurz 
jsou symptomatické zejména pozitivně zabarvené termíny a sousloví jako např. spoluprá-
ce, partnerství, prosperita či VB v srdci EU, která vystihují pozitivní potenciál vzájemného 
vztahu. V případě diferenciačního diskurzu lze nejčastěji vysledovat sousloví typu národ-
ní identita, národní zájem, ostrovní charakter země, ale i negativně zabarvené pojmy jako 
nedostatky a chyby EU. V reformistickém diskurzu pak dominantně fi gurují slova jako refor-
ma, efektivita, fl exibilita a deregulace, jež představují doprovodné termíny při zdůrazňování 
nutnosti redefi novat vzájemný vztah mezi VB a EU, a pak také renegociace podmínek člen-
ství VB v EU a referendum o setrvání VB v EU. 

Tabulka 2: Přehled základních diskurzivních komplexů a jejich klíčové 
identifi kační znaky

Integrační diskurz Diferenciační diskurz Reformistický diskurz
Povaha 
vzájemného 
vztahu VB a EU

Konstruktivní 
partneři

Antagonistický charakter Redefi nice vztahu

Klíčová slova 
spojená 
s daným 
diskurzem 

– Spolupráce 
– Partnerství
– VB v srdci EU
– Vůdčí role VB
– Prosperita
– Národní zájem

– Národní identita 
– Národní zájem 
– Ostrovní charakter země
– Nedostatky a chyby EU
– Vysoká míra migrace 
    do VB

– Reforma 
– Efektivita
– Flexibilita
– Deregulace
– Autonomie
– Renegociace podmínek 
    členství VB v EU
– Referendum o setrvání 
    VB v EU

Zdroj: Vlastní zpracování
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2.1 / Integrační diskurz 

Integrační diskurz je charakterizován pozitivním potenciálem vzájemného vztahu VB 
a EU. Cameron v jeho rámci vnímá oba aktéry jakožto přirozené, stabilní a spolehlivé poli-
tické a obchodní partnery a jejich zájmy rámuje jako vzájemně komplementární. Vztah VB 
a EU zde stojí na principech vzájemně prospěšné, konstruktivní spolupráce (viz Cameronovo 
prohlášení, že „věří ve spolupráci našich (ve smyslu členů EU) národů“ – Cameron, 2013b) 
založené na komparativních výhodách obou subjektů. Pro vnímání vztahů VB a EU je podle 
tohoto diskurzu typický akcent na společné rysy; detekovat lze i určitou symetricitu vzá-
jemného vztahu. Cameron podtrhuje význam a potřebu integrace obou aktérů a poukazuje 
na jejich vzájemnou interdependenci (např. v závěrečné fázi svého Bloombergského proslo-
vu z ledna 2013 (Cameron, 2013b) zdůrazňuje, že Unie je pro Británii stejně důležitá jako 
Británie pro Unii). 

V souladu s integračním diskurzem vyvíjí Cameron značnou snahu, aby dal zřetelně na-
jevo, že není izolacionistou prosazujícím výlučně britské zájmy. To mj. dokazuje i jeho teze 
z  ledna 2013: „Nejsem britský izolacionista“, resp. „vždy jsme byli zemí, která se neizoluje“ 
(Cameron, 2013b), nebo z května 2012: „Británie se nemůže odstřihnout od toho, co se děje 
jinde (myšleno v EU – pozn. aut.)“ (Cameron, 2012f). Cameron portrétuje VB jako zemi, 
která je otevřená Evropě (Cameron, 2013b), jako „silného a aktivního člena Evropské unie“ 
(Cameron, 2010d). 

Postavení země je tak v  tomto diskurzu etablováno jako pozice „Británie v  Evropě“ 
(Britain within Europe) namísto frekventovanějšího pojetí „Británie a Evropy“ (Britain and 
Europe). Cameron deklaruje, že VB „vždy byla evropskou mocností – a navždy jí i zůstane“ 
(Cameron, 2013b) a, jak již bylo naznačeno, explicitně přiznává, že VB je na Evropě závis-
lá (viz např. Cameron, 2011f). V  jiném projevu označuje VB za „nápomocného partnera“ 
při řešení problémů eurozóny (Cameron, 2011e), s níž VB „sdílí zájmy“ (Cameron, 2010e), 
resp. „konstruktivního a pevného partnera (pro EU – pozn. aut.)“ (Cameron, 2010d). Obecně 
v rámci tohoto diskurzu často hovoří o „svých evropských partnerech“ (viz např. Cameron, 
2010e) a  o  tom, že „jsme (členské státy EU – pozn. aut.) rodina demokratických národů“ 
(Cameron, 2013b). 

Cameron ve  svých projevech hojně zmiňuje vůdčí roli Velké Británie v  kontextu EU 
i Evropy. Ta se přitom manifestuje v pestré paletě oblastí/činností, ať už se jedná o poskyto-
vání humanitární pomoci (Cameron, 2015e), opatření proti ebole (Cameron, 2014e), situaci 
na  Srí Lance (Cameron, 2014d), uzavírání obchodních dohod v  Americe, Kanadě a  Asii 
(Cameron, 2014j), vztahy s  Čínou (Cameron, 2013j), řešení migrační problematiky v  ze-
mích původu (Cameron, 2013f), zavedení ropného embarga vůči Íránu (Cameron, 2012e), 
evropskou odpověď vůči tzv. arabskému jaru (Cameron, 2011a; 2011h; 2013c) nebo další 
rozšiřování EU, kterého je Cameron velkým zastáncem (Cameron, 2013c). 

Ke zvýznamnění přirozené vazby mezi VB a EU Cameron hojně používá i odkazy na ko-
lektivní paměť a topoi historie. Zdůrazňuje historické vazby mezi VB a EU po druhé světové 
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válce, odvolává se na  společnou dějinnou zkušenost a vyjmenovává jedinečný a unikátní 
příspěvek VB k historii evropského sjednocování (nejvýrazněji viz Cameron, 2013b). Z hle-
diska strukturace projevů využívá Cameron těchto historických odkazů většinou na jejich 
počátku, aby si připravil půdu pro další pokrývaná témata. Tato (historická) manifestace 
kolektivní paměti tak slouží jako jakýsi most mezi minulostí (funkčně zvolené aspekty ná-
rodní historie) a budoucností (témata prezentovaná v daném proslovu). 

Cameron nezastírá, že vzájemná spolupráce mezi VB a EU je vedena zejména ekono-
mickou výhodností. Ústřední prvek, který se odráží v  jeho pojetí vztahů VB a  EU, tak 
představuje ekonomická dimenze, resp. schopnost EU generovat hospodářskou prosperitu 
a možnost VB z ní profi tovat. Jinými slovy, výhodnost vzájemné spolupráce pragmaticky 
a  transakčně vnímá zejména (nikoli však výlučně) prizmatem ekonomického prospěchu. 
Stěžejní pro něj jsou obchodní, ale i jiné ekonomické (možná až technické) parametry vzá-
jemných relací, po  jejichž kultivaci kontinuálně volá. Chválí „stabilní a  silný hospodářský 
systém v Evropě“ (Cameron, 2015h) a zdůrazňuje, že „silná a úspěšná eurozóna je v britském 
zájmu“ (Cameron, 2011e; velmi podobně též Cameron, 2010a; 2010c; 2010e). 

Cameron, dlouhodobý zastánce rozšiřování jednotného trhu a neoliberální agendy v EU, 
systematicky upozorňuje na  to, že jednotný trh je životně důležitý pro britské podniky 
a britskou schopnost vytvářet pracovní místa (např. Cameron, 2011c; 2012f). Naplno při-
znává, že jednotný trh je „pro nás (Brity – pozn. aut.) základní pilíř Evropské unie a největší 
benefi t, který získáváme ze členství v EU“ (Cameron, 2012g), resp. že VB „benefi tuje z přístu-
pu na největší jednotný trh na světě“ (Cameron, 2015b). Jeho důležitost pro VB demonstruje 
např. poukazem na to, že na jeho otevřenosti a správném fungování přímo závisí tři milióny 
britských pracovních míst (Cameron, 2012g) a že od roku 2004 představuje Velká Británie 
destinaci pro celou pětinu všech příchozích investic do Evropy, přičemž klíčem k tomuto 
úspěchu je právě náležitost k jednotnému trhu (Cameron, 2013b). 

Cameron přitom vychází z  premisy, že jelikož EU uspěla v  zajištění míru po  druhé 
světové válce (což byl v očích otců zakladatelů jeden z ústředních důvodů pro iniciaci inte-
gračních snah na evropském kontinentu), nyní musí zajistit prosperitu. Její zásadní priorita 
tedy dle Camerona spočívá v  tom, aby se stala globálně hospodářsky konkurenceschop-
nou (Cameron, 2013b; velmi podobně též např. Cameron, 2011b; 2011d; 2011e; 2012b; 2012i; 
2012j; 2013c; 2014a). S  tímto ostatně koresponduje i  jeho stabilní preference „EU dělající 
obchody“ (the EU doing business) kontrastovaná k „EU dělající politiku“ (the EU doing po-
litics) (Wodak, 2016: 19). Podobně jako kdysi Margaret Th atcherová i Cameron utilitárně 
zdůrazňuje, že „pro nás je EU prostředkem ke splnění cíle“ (nikoli tedy cíl sám o sobě jako 
pro ostatní členské státy) (Cameron, 2013b). 

Paralelně s  tím chce ale Cameron ukázat, že VB a  EU nejsou prostými obchodními 
partnery, ale existuje mezi nimi zvláštní pouto. Proto tento diskurz obsahuje rovněž poli-
ticko-bezpečnostní, ale i jiné aspekty vzájemné spolupráce. Dokazuje to např. Cameronova 
refl exe spolupráce mezi VB a EU v oblasti boje proti terorismu (viz např. Cameron, 2015d), 
v  bezpečnostní oblasti obecně (viz např. Cameron, 2013c) či jeho následující prohlášení 
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z května 2015: „Coby členský stát EU můžeme učinit pokrok v oblastech, na kterých nám zá-
leží, jako jsou zelenější životní prostředí, vymýcení chudoby a zastávání se demokracie a pro 
nás důležitých hodnot“ (Cameron, 2015b; obdobně též Cameron, 2014d; 2014e). 

Patrná je v  tomto diskurzu i  rétorická elevace evropské agendy na  úroveň otázky ná-
rodního významu, zejména pak v intencích ochrany národního zájmu a zájmů lidu, s čímž 
souvisí i Cameronova nijak neskrývaná snaha prosazovat a zajišťovat v rámci EU britské ná-
rodní zájmy. Velmi jasně to artikuloval např. v prosinci 2010, když prohlásil, že jeho prací je 
„prosazovat britské zájmy v Evropě“, přičemž tomu vždy bude „naprosto oddán“ (Cameron, 
2010a; obdobně též např. Cameron, 2010a; 2011c; 2012f; 2013g). V  jiném projevu přiznal 
„využívání členství v EU za účelem obrany a prosazování britských zájmů“ (Cameron, 2010d); 
v lednu 2013 zase prohlásil, že hluboce věří, že „britský národní zájem je nejlépe naplňován 
ve fl exibilní, adaptabilní a otevřené EU a že taková EU je nejlepší s Británií jako svým členem“ 
(Cameron, 2013b). 

Do tohoto diskurzu spadá i Cameronovo úsilí přesvědčit britské voliče, aby v referendu 
konaném v červnu 2016 hlasovali pro zachování členství VB v EU; používá v tomto kontex-
tu i verbální prostředky persvaze. Prakticky ihned poté, co veřejně deklaroval svůj závazek 
vyhlásit referendum, dodal, že v referendu bude tvrdě hájit pokračování britského členství 
v reformované unii, za niž bude mezitím bojovat (Cameron, 2013b). Při vytyčování budoucí-
ho směřování země dává zřetelně najevo, že opustit EU by byla chyba, což ilustruje např. jeho 
následující výrok z ledna 2013: „Chci, aby byla EU úspěšná. Chci takový vztah mezi Británií 
a EU, který nás udrží uvnitř“ (Cameron, 2013b). Ve stejném duchu se vyjádřil i o rok („Chci, 
aby Británie byla pozitivním hráčem v reformované Evropské unii“ – Cameron, 2014a), resp. 
o tři roky později („Můj cíl je velmi jasný – rád bych zajistil budoucnost Británie v reformo-
vané Evropské unii“ – Cameron, 2016e; podobně též Cameron, 2016d).9 

2.2 / Diferenciační diskurz 

Diferenciační diskurz (v intencích navzájem se vymezujících entit) se od diskurzu inte-
gračního odlišuje v mnoha zásadních ohledech. K defi nici vztahu mezi národní a evropskou 
dimenzí politické identity využívá Cameron v rámci tohoto diskurzu velmi často tzv. vy-
mezující se koncept/koncept jinakosti (othering concept) (srov. Malmborg & Strath, 2002: 
23) – jedná se o tendenci diskurzivně konstruovat britskou národní identitu10 (resp. britství/
Britishness) v  opozici k  identitě evropské (resp. evropanství). Neznamená to nutně, že je 
EU portrétována výlučně negativisticky jako nepřítel či rival (jakkoli je povaha vzájemného 
vztahu v tomto diskurzu do značné míry antagonistická), spíše jde o to, že jakákoli repre-
zentace vztahu mezi VB a EU se odvíjí od předpokladu, že Velká Británie a EU jsou oddělené 
identity, což implikuje vztah založený na rozdílech spíše než na podobnostech.11 

V  diferenciačního diskurzu Cameron explicitně konstruuje jinakost mezi VB a  EU, 
přičemž ke konstrukci kolektivní (britské) identity a  jinakostí vis-à-vis EU využívá hned 
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několika nástrojů, mechanismů a  strategií. Prvním z nich je opakovaný akcent na  speci-
fi cký a  unikátní charakter Britů a  britství (tzv. britský excepcionalismus), přičemž velmi 
silný narativ identifi kace sebe-sama jakožto britského národa tvoří odkaz na ostrovní cha-
rakter země.12 Jeho prostřednictvím Cameron poukazuje na neslučitelnost britské a unijní/
evropské identity a do značné míry jím ospravedlňuje a přímo i nepřímo legitimizuje svo-
ji evropskou politiku. Cameron se přitom nevyhýbá expresivním přídomkům a  popisuje 
tuto ostrovní mentalitu jako „nezávislou, přímou a vášnivou v obraně své suverenity“, „více 
praktickou než emocionální“, „dlouhodobě vzdorující změně“ (Cameron, 2013b) a  dává ji 
do kontrastu vůči té kontinentální. 

Cameron v toto diskurzu staví Británii vně Evropy (byť někdy pozitivně označuje Evropu 
za své „geografi cké sousedství“) a uplatňuje praxi kontrastující etablace britské a evropské 
dimenze identity. Cameronově rétorice zřetelně dominuje důraz na  přináležitost nejprve 
k VB a až poté k EU (Británie není součástí Evropy, mají spolu zvláštní vztah a jsou portré-
továny jako separátní entity). Cameron se v tomto diskurzu rovněž spoléhá na konceptuální 
metaforu „Anglie coby pevnosti“ s padacím mostem, který může být – bude-li to nezbyt-
né – vytažen nahoru (byť Cameron deklaruje, že on sám si takový scénář nepřeje) (srov. 
Wodak, 2016: 18). Současně je diferenciační diskurz veden i argumenty o velmi nízké míře 
sebeidentifi kace britské společnosti s Evropskou unií. V roce 2013 např. Cameron prohlá-
sil, že podpora britské veřejnosti vůči projektu evropské integrace je „slabá jako moucha“ 
(Cameron, 2013b).

V souladu s ideologickým čtvercem van Dijka založeném na principu ideologické pola-
rizace dobra a zla (Van Dijk & Mendizábal in Fleissner, 2014: 21) lze u Camerona vysledovat 
dvě základní diskurzivní strategie uplatňované v  rámci diferenciačního diskurzivního 
komplexu: 1) pozitivní sebeprezentaci (zvýznamnění pozitivních a  skrývání negativních 
vlastností určitého já/my); 2) obvinění/diskreditaci (zvýznamnění negativ a skrývání pozi-
tiv „těch druhých“).

Silnou pozitivní sebeprezentaci přispívající ke konsolidaci společné britské identity lze 
odhalit např. v  pozitivních konotacích britské senzitivity jakožto ústředního národního 
rysu, která je podle Camerona neměnnou konstantou („Tuto britskou senzitivitu nemůže-
me změnit o nic víc, než můžeme vysušit Anglický kanál“ – viz Cameron, 2013b). Britský 
premiér vyobrazuje VB coby „kotvu svobody a demokracie jak v  rámci Evropy, tak mimo 
ni“ (Cameron, 2013b) a  londýnské City označuje za  „jedno z  největších aktiv EU“ hrající 
„klíčovou roli v pohánění ekonomiky EU“ (Cameron, 2012d). Cameron současně velmi pozi-
tivně vykresluje i sám sebe – coby „velmi zodpovědného politika, který je konstruktivní, ale 
zároveň dokáže artikulovat i antievropský sentiment a návrhy a navrhuje více demokraticky 
odpovědný systém vlády“ (Wodak, 2016). Stylizuje se do role toho, kdo dokáže nedostatky 
ve vzájemném vztahu mezi VB a EU napravit (explicitně viz např. Cameron, 2015a; 2015d), 
resp. do role vůdce s „pozitivní vizí pro budoucnost EU“ (Cameron, 2013b).

Co se diskurzivní strategie obvinění/diskreditace týká, pro tento diskurz je typické rá-
mování EU jako problematické entity (srov. Jokela, 2013). Cameron opakovaně kritizuje 
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nedostatky EU (a to jak na její vnitřní, tak vnější úrovni) a označuje je za „problémy v brit-
ském vztahu s  EU, které Brity velmi frustrují“ (Cameron, 2015a; podobně též Cameron, 
2015d). Jinými slovy, kvůli nim jsou Britové (včetně jeho samého – velmi zřetelně viz např. 
Cameron, 2015b) nešťastní se stávajícím statem quo. Za principiální problémy a výzvy, jimž 
EU čelí, považuje euro, nízkou míru globální hospodářské konkurenceschopnosti, nad-
měrnou byrokratizaci a  reglementaci, absenci demokratické odpovědnosti a  dramaticky 
narůstající propast mezi EU a občany, přičemž EU podle něj není „dostatečně konkurence-
schopná, otevřená, ani fl exibilní“ (Cameron, 2013i). Cameron se kategoricky vymezuje vůči 
centralizační politice EU, stejně jako dalšímu posilování politické moci unijních institucí 
a nadbytečnému sjednocování; ve stejné logice odmítá být součástí stále užšího politického 
svazku (viz např. Cameron, 2013b; 2014a; 2015b; 2015d; 2016e). Zároveň nesouhlasí s ideou 
„jednotného evropského dému“ a do popředí staví národní parlamenty (viz např. Cameron, 
2013b; 2014c), čímž privileguje národní sebe-sama a  odmítá sdílenou evropskou identi-
tu. Velmi často se vymezuje i vůči nadměrné migraci, kterou dává za vinu EU (viz např. 
Cameron, 2011g; 2013a; 2014f; 2015b; 2015d; 2015f; 2016e).

EU je v  Cameronově refl exi ve  většině případů diskurzivně konstruována jako to, co 
Gowland, Turner a Wright (2010: 213) klasifi kují termínem „nediferenciovaná cizina“ (an 
undiff erentiated abroad) (srov. Spiering, 2004: 144) – jako něco mimo dosah evropských 
občanů; něco, co se jim děje; něco nařízeného a nekontrolovatelného. Pro tento diskurzivní 
efekt je příznačné i to, že EU je v Cameronově pojetí antropomorfi zována – na straně jedné 
je pojímána jako abstraktní, homogenní entita, avšak na straně druhé nabývá personifi ko-
vané, lidské podoby a měla by vykonávat určité úkoly, resp. prochází procesem proměny 
apod. (srov. Wodak, 2016).13 

Občas lze v Cameronových projevech detekovat až kontradiktorní nádech vzájemných 
vztahů ve smyslu diametrálně odlišných zájmů VB a EU. Cameron někdy oba subjekty vnímá 
jako rivaly, jejichž vztahy se v některých ohledech blíží hře s nulovým součtem. Jako příklad 
lze uvést imigrační politiku, kdy VB usiluje o výrazné restrikce objemu migrantů, kdežto 
EU se jim brání. Ilustrující je i skutečnost, že zatímco představitelé EU a většina členských 
zemí inklinují k vytváření stále bližší unie, VB vůči ní stojí v přímé opozici, což Cameron 
komentoval slovy: „je to možná něco, co chtějí ostatní, ale pro nás to není“ (Cameron, 2015b). 
Velmi zřetelně se to projevilo i  v  případě jeho veta evropské dohody o  rozpočtové kázni 
v prosinci 2011, které zdůvodňoval tím, že by smlouva ohrozila britské zájmy: „Vetoval jsem 
tuto smlouvu, protože by poškodila britské zájmy (…) To je můj otisk v Evropě. Otisk, kdy 
se stavím za britský národní zájem a bojuji za Británii na každém kroku v Bruselu i jinde“ 
(Cameron, 2015e). 

Diferenciace britského „my“ (British self) od vnějšího, kontinentálního „oni“ (Continental 
other) se manifestuje i skrze výčet nejrůznějších rozdílů mezi VB a EU/Evropou, zrcadlících 
se v reálném životě a praxi. Příkladem budiž Cameronův projev z února 2015, v němž počet 
nově vytvořených pracovních míst ve VB staví do ostrého kontrastu se situací ve zbytku 
EU: „Od té doby, co se tato vláda ujmula funkce, denně vytváříme 1 000 pracovních míst. 
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Na zasedáních Evropské rady sedím u stolu s 27 ostatními zeměmi; byl jsem tam minulý týden. 
Británie za poslední čtyři roky vytvořila více pracovních míst než zbytek Evropy dohromady. 
Takže jsme na správné cestě“ (Cameron, 2015h). Situaci ve VB však kontrastuje se stavem 
v EU i v jiných kontextech, ať už se jedná např. o výkony ekonomik (např. Cameron, 2013d; 
2014e; 2015e), příliv zahraničních investic (Cameron, 2015j), postavení lesbické, gay, bisexuál-
ní a  transgender menšiny (Cameron, 2013h), množství podnikatelských incentiv a  index 
jednoduchosti podnikání (Cameron, 2010d) či velikost stavebně-inženýrských projektů 
(Cameron, 2012a). Zároveň je pro tyto vzájemně kolidující výčty typické, že VB si v nich 
vede lépe než EU a její členské státy. EU/Evropa tak představuje pro Camerona klíčový refe-
renční bod, vůči němuž poměřuje úspěch a výkon své země. 

2.3 / Reformistický diskurz 

Reformistický diskurz je zacílen na redefi nici statu quo, tedy reformulaci současné podo-
by vzájemného vztahu VB a EU. Hlavním mottem tohoto diskurzu je apel na nutnost úpravy 
vztahu mezi VB a EU, resp. reformy EU per se. Cameron mezi reformu EU a rekonfi guraci 
vzájemného vztahu mezi EU a VB de facto dává rovnítko (což je velmi zřejmé např. na ně-
kolika místech jeho projevu z května 2015 – viz Cameron, 2015b; stejně tak Cameron, 2013i; 
2015d), přičemž navrhované změny jsou prezentovány jako „nezbytně důležité“ (Cameron, 
2013b; 2014c; 2016e). Ostatně silný imperativ nezbytnosti reformy se v jeho projevech ob-
jevuje velmi často, a to jak ve smyslu změny EU samotné („EU se musí změnit“ – viz např. 
Cameron, 2013i; 2014a; 2014b; 2014c), tak jejího vztahu s VB („Postavení VB v Evropě potře-
buje reformu“ – Cameron, 2014c). 

Kýžená reforma přitom má modifi kovat vzájemný vztah VB a  EU „jednou provždy“ 
(Cameron, 2015e). Cameron se staví do role toho, kdo má plán, jak této změny dosáhnout 
(v  jednom projevu dokonce čtyřikrát zmiňuje, že tuto reformu myslí „smrtelně vážně“ – 
Cameron, 2014c), přičemž jej shrnuje pomocí tzv. 3R: „reforma, renegociace a referendum“ 
(Cameron, 2015d). Svoji pozici přitom legitimizuje jako „naprosto logickou, rozumnou 
a praktickou“ (Cameron, 2013i), resp. jako „správný přístup“, který „je optimistický spíše než 
pesimistický, ale zároveň naprosto dosažitelný“ (Cameron, 2013i). 

Zároveň interpretuje své reformní úsilí jako snahu o  nalezení dlouhodobého, obou-
stranně prospěšného řešení. Podobně jako v integračním diskurzu chce manifestovat, že při 
návrhu reforem EU nemá na mysli pouze zájem Spojeného království, ale rovněž zájem EU 
jako celku. Tento pozitivní efekt reformy pro oba aktéry ilustrují např. jeho výroky z ledna 
2013 („Nechci jen lepší dohodu pro Británii. Chci i  lepší dohodu pro Evropu“ – Cameron, 
2013b), ledna 2015 („Jde o zajištění toho, co je v nejlepším dlouhodobém zájmu pro Británii, 
ale také pro Evropu“ – Cameron, 2015a), června 2015 (nová podoba členství bude „lepší pro 
Británii a lepší pro Evropu“ – Cameron, 2015d) nebo ledna 2016 („…tyto věci (reforma EU – 
pozn. autorky) budou dobré nejen pro Británii, ale i pro EU“ – Cameron, 2016e). 
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Na straně druhé je ale tento diskurz veden výraznou snahou o maximalizaci hospodář-
ského, politického, ale i jiného užitku pro Velkou Británii. V Cameronových projevech lze 
detekovat silný prvek pragmatismu a obhajoby národních zájmů v tom smyslu, aby návrh 
postulovaných reforem odpovídal zájmům VB, s čímž koresponduje i zvolená terminologie. 
Příznačná je v tomto ohledu explicitní snaha zajistit, aby „Británie získala to nejlepší z obou 
světů“ (Cameron, 2016e). Cameron nezastírá, že hlavním smyslem reforem je „zohlednit 
obavy britských občanů“ (Cameron, 2015b) a jejich výsledkem má být „nové a odlišné člen-
ství (…) zakořeněné v našem současném národním zájmu, čímž je Británie v Evropě, nikoli 
Británie řízená Evropou“ (Cameron, 2015d; obdobně též např. Cameron, 2013f).

Pro Cameronův reformistický diskurz jsou podstatné stupňující se výzvy k  odstranění 
nežádoucích prvků EU (popř. minimálně k jejich neutralizaci) identifi kovaných v rámci dife-
renciačního diskurzu. Návrhu své vize „pro novou Evropskou unii, vhodnou pro 21. století“, jež 
by dovedla čelit globálním výzvám, se věnuje zejména v bloombergském projevu, jehož pod-
statnou část trvoří právě návrh reforem (o čemž ostatně svědčí i jedna z jeho úvodních vět: 
„Chci k vám dnes mluvit s naléhavostí a upřímností o Evropské unii a o tom, jak se musí změnit 
– jednak aby zajistila prosperitu, jednak aby si udržela podporu svých národů“ – Cameron, 
2013b). Navrhuje zde pět14 principů, které musí být v blízké budoucnosti refl ektovány a které 
jsou úzce propojeny s vládnutím (ve smyslu governance), ekonomikou a britskou identitou. 
Jsou jimi konkurenceschopnost, fl exibilita, větší míra autonomie pro národní státy (mj. 
i  v  otázce imigrace), demokratická odpovědnost a  spravedlnost. Právě tematika migrace, 
kterou označuje za „největší výzvu, jíž dnešní Evropa čelí“ (Cameron, 2015f), hraje v  jeho 
projevech značnou roli – dokonce lze s prodlužující se dobou jeho mandátu vysledovat stále 
četnější výskyt odkazů na tuto problematiku. Přestože deklaruje, že „Velká Británie podporuje 
koncept volného pohybu osob“ (Cameron, 2014f; 2016e), prosazuje takové reformy, které by 
umožnily omezení objemu migrantů (Cameron, 2011g; 2013a; 2014f; 2014h; 2015c; 2015d; 
2015f; 2016e). Pro Camerona je důležitá EU založená na silných národních státech se silnými 
národními parlamenty, které v jeho interpretaci zůstávají „pravým zdrojem reálné demokra-
tické legitimity a odpovědnosti v EU“ (Cameron, 2013b; obdobně též např. Cameron, 2014c; 
2015f), přičemž tento argument dále rozpracovává pomocí topoi národní odpovědnosti. 

Pro reformistický diskurz je symptomatický výrazný neoliberální prvek, jenž lze deteko-
vat v Cameronově úsilí o maximální možnou efektivitu sdíleného ekonomického prostředí; 
zrcadlí se i  v  důrazu na  fl exibilitu, konkurenceschopnost a  otevřenost jednotného trhu 
(Cameron, 2012f; 2012j; 2013i; 2014a; velmi podobně též Cameron, 2013e; 2016e). Cameron 
zastává pozici, že vzájemné hospodářské vazby je potřeba co nejvíce liberalizovat a oprostit 
od nadměrné regulace na úrovni EU, a tím dosáhnout toho, že budou co nejméně zatěžo-
vány zbytečnými a obtěžujícími intervencemi (Cameron, 2011d; 2011e; 2011h; 2013f; 2013g; 
2014e; 2014g; 2014j; 2015b). Právě v tom spatřuje řešení stávajících ekonomických potíží, a to 
nejen na straně VB, ale i v rámci EU. Podle jeho reformistického diskurzu má EU zajistit 
spravedlivá pravidla „jak pro země uvnitř eurozóny, tak pro země jako Británie, které se k eu-
rozóně nepřipojí, ale chtějí, aby byla úspěšná. (…) země stojící mimo eurozónu by neměly být 
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znevýhodněny a neměly by být povolávány k fi nanční podpoře eurozóny“ (Cameron, 2016e; 
srov. Cameron, 2012f). 

Podobně jako v integračním diskurzu se i zde objevuje akcent na vůdčí roli VB, kdy by 
v rámci nového uspořádání měla země stát „v popředí kolektivní akce v oblastech, jako jsou 
zahraniční politika nebo obchod“ (Cameron, 2013b), resp. v oblasti bezpečnostní (Cameron, 
2015c). Jako podpůrný argument fi guruje i snaha dopřát (navrátit) britským občanům pocit, 
že jsou v EU respektováni a že jim ze strany evropských partnerů není nic diktováno.

Od chvíle, kdy v bloombergském projevu učinil závazek o vyjednání nové podoby vztahu 
mezi VB a EU, Cameron systematicky upozorňuje na mimořádný význam těchto vyjednávání: 
„Renegociace ještě více nabyly na významu. Jelikož jsou pro budoucnost Británie tak nezbytně 
důležité, apeluji na Evropu, abychom to udělali správně“ (Cameron, 2015c). Jakkoli dával naje-
vo silné přesvědčení o možnosti vyjednání oboustranně prospěšné dohody (Cameron, 2015a; 
2015b; 2015d), zároveň si uvědomoval, že dosáhnout reformy nebude snadné a jednání něko-
likrát označil za náročná a obtížná (namátkou např. Cameron, 2014c; 2015b; 2015c; 2016e). 

Od  ledna 2013 využívá Cameron ve  své rétorice (explicitně i  implicitně) rovněž topoi 
hrozby a  urgence, které měly adresáty jeho projevů přesvědčit o  eminentní hrozbě a  ne-
zbytnosti úspěchu renegociací. Cameron se v tomto kontextu často odpoutává od střídmé 
deskriptivní roviny a  nezdráhá se použít i  expresivnější atributy typu: „Hrozí nebezpečí, 
že Evropa selže a Britové se přiblíží k odchodu“ (Cameron, 2013b). Poté, co 19. února 2016 
vedoucí představitelé EU v  závěrech summitu Evropské rady, který Donald Tusk označil 
za  „make or break summit“, schválili novou úpravu postavení Británie v  EU, akcentoval 
Cameron reformní charakter těchto úprav (tzv. renegotiation deal) a  prezentoval je spo-
lustraníkům i veřejnosti jakožto maximum možného (jakkoli byly tyto úpravy mnohými 
považovány pouze za kosmetické – k tomu blíže viz např. Greenslade, 2015; Foster, 2016; 
Miller, 2016; Pickard & Parker, 2016). 

V neposlední řadě je klíčovou součástí jeho návrhu nové architektury vztahu VB a EU 
i fi nální závazek vyhlásit referendum o setrvání země v EU, který učinil v lednu 2013 (poté, 
co jej předtím opakovaně odmítal). Logika argumentace se přitom nesla v tom duchu, že se 
všelidové hlasování bude konat v případě, že Konzervativní strana vyhraje většinu v nad-
cházejících parlamentních volbách, po  vyjednání nové dohody s  EU a  v  první polovině 
funkčního období následujícího parlamentu (tj. do konce roku 2017).15 Úzkou provázanost 
reformy uspořádání a závazku k vyhlášení referenda ostatně dokládá i fakt, že volba mezi 
setrváním v EU a jejím opuštěním je zcela jednoznačně formulována jako volba mezi od-
chodem a bytím součástí nového uspořádání (namátkou viz např. Cameron, 2015b). David 
Cameron ve svých projevech argumentuje suverenitou lidu (ale i národa) a způsobem jeho 
zapojení a proklamuje jeho práva vyjádřit v otázce členství VB v ES/EU svoji svobodnou vůli 
ve všelidovém přímém hlasování, což vystihují např. jeho následující slova: „Je načase, aby 
se Britové vyjádřili. Je načase vyřešit tuto evropskou otázku v britské politice. Říkám britskému 
lidu: bude to tvé rozhodnutí“ (Cameron, 2013b; podobně též Cameron, 2013c; 2015a; 2015b).
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***
Sumarizaci hlavních témat a obsahů jednotlivých diskurzů vzájemných vztahů VB a EU 

identifi kovaných v projevech Davida Camerona v letech 2010–2016 poskytuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Sumarizace hlavních témat a obsahů základních diskurzivních 
komplexů

Integrační diskurz Diferenciační diskurz Reformistický diskurz 
Hlavní 
témata 
a obsah

– Pozitivní potenciál 
vzájemného vztahu 
VB–EU

– Důraz na konstruktiv-
ní spolupráci 

– Odmítnutí britského 
izolacionalismu 

– Vzájemná 
interdependence

– Sdílené zájmy VB a EU
– Historické vazby mezi 

VB a EU
– Akcentace hospodář-

ských parametrů 
vztahu VB–EU

– Nesmírný přínos 
jednotného trhu pro 
britskou ekonomiku

– EU coby prostředek ke 
splnění cíle

– Politicko-bezpečnostní 
(ale i jiné) aspekty 
vzájemné spolupráce

– Snaha prosazovat v 
rámci EU britské 
národní zájmy

– Přesvědčování Britů, 
aby v referendu 
hlasovali pro zachování 
členství VB v EU

– Budoucnost VB 
v reformované EU

– Poukazování na rozdílnosti/
kontrastující charakteristiky 
VB a EU

– Kontrast britské a evropské 
dimenze identity

– Důraz na britské „my“ a jeho 
kontrastace s evropským/
unijním „oni“ 

– Pozicování VB vně Evropy
– Nízká míra sebeidentifi kace 

britské společnosti s EU
– Silná pozitivní 

sebeprezentace
– Problematizace a kritika EU

– Excesivní regulace 
a byrokratizace

– Nízká míra hospodářské 
konkurenceschopnosti

– Nedostatek demokratické 
odpovědnosti 

– Frustrace Britů ze členství 
v EU

– Nádech rivality ve vzájem-
ných vztazích 

– EU jako stěžejní referenční 
bod pro poměřování 
úspěchů VB

– Nutnost reformy EU 
– Změna statu quo
– Vize pro Evropu 

21. století
– Lepší podmínky pro 

VB i EU
– Snaha zohlednit obavy 

britských občanů
– Důraz na větší 

konkurenceschopnost 
a fl exibilitu EU

– Prosazování větší míry 
autonomie pro 
národní státy 
a parlamenty 

– Akcentace demokra-
tické odpovědnosti 
a spravedlnosti

– Restrikce objemu 
migrace

– Vůdčí role VB v refor-
mované Evropě

– Závazek k renegocia-
cím podmínek členství 
VB v EU

– Závazek k uspořádání 
referenda o setrvání 
VB v EU

Zdroj: Vlastní zpracování



118 | STATI / ARTICLES

Závěr 

Cameronův postoj k EU je nejčastěji kvalifi kován jako měkký euroskepticismus (viz např. 
Heppel, 2013: 340, 350); on sám sebe označuje za  „praktického a  rozumného euroskeptika“ 
(Kirkup, 2010). Jeho vnímání vztahů mezi VB a EU značně ovlivnilo vztahy mezi těmito dvěma 
aktéry, tedy aktuální (ale i budoucí) britskou politiku vůči EU a v konečném důsledku i unijní 
a evropskou politiku jako takovou. Ve snaze zodpovědět výzkumné otázky vymezené v úvodu 
tohoto článku byly na předchozích stránkách v relativní ucelenosti (přesto ne úplnosti) analyzo-
vány převládající diskurzivní komplexy, které ve svých ofi ciálních promluvách využíval David 
Cameron v  letech 2010–2016 ke konstrukci vztahu VB a EU. Autorka tak učinila prostřed-
nictvím tematické analýzy jeho rétorických odkazů na současnou i budoucí podobu vztahů 
VB a EU. Analýza prokázala přítomnost tří distinktivních diskurzů vztahů VB a EU, a sice 1) 
diskurzu integračního, 2) diskurzu diferenciační a 3) diskurzu reformistického, v jejichž rámci 
se autorka zaměřila na zkoumání jejich klíčových témat, obsahu a vzájemné kompatibility. 

Není překvapujícím zjištěním, že otázka vzájemného vztahu VB a EU ve zkoumaných 
projevech v daném období rezonovala velice silně. V přímé úměře k prodlužující se době 
Cameronova mandátu lze vysledovat dramaticky rostoucí prominenci evropské otázky, 
dlouhodobě význačné cleavage britského stranicko-politického systému, v jeho rétorice. Je 
tak paradoxem, že ačkoli David Cameron sliboval ukončit posedlost Konzervativní strany 
Evropskou unií, vyzýval stranu k tomu, aby „přestala neustále žvanit o Evropě“, a poté, co 
byl v roce 2005 zvolen předsedou Konzervativní strany, zvolil vůči evropské otázce prag-
matický přístup charakterizovaný slovy „raději nic nezmiňovat“ (Bale, 2006: 388). Vysoce 
zpolitizovaná evropská otázka nakonec jeho premiérství stigmatizovala, významně polari-
zovala jeho domovskou stranu a stala se multiplikátorem vnitrostranických tenzí (blíže viz 
Brusenbauch Meislová, 2017). 

Analýza poukázala na  relativně kontinuální charakter diskurzivní identity britského 
premiéra vůči vztahu VB a EU ve smyslu přítomnosti a koexistence všech tří diskurzivních 
komplexů v průběhu celého jeho funkčního období.16 Co se dynamické perspektivy a rela-
tivní váhy jednotlivých diskurzů v čase týká, integrační diskurz je patrný v Cameronových 
projevech zejména během jeho první vlády (především pak v její první polovině), kdy au-
tonomie Cameronova diskurzu byla do značné míry ovlivněna nutností refl ektovat realitu 
koaliční vlády s Liberálně-demokratickou stranou, a dále pak během předreferendové kam-
paně. Diferenciační diskurz silně prostupuje celé období jeho premiérství, a ačkoli v tento 
moment zacházíme již za  rámec této studie, je zajímavé poznamenat, že byl v  projevech 
Davida Camerona nejvýraznější (a zcela dominující) i v době, než se v roce 2010 stal pre-
miérem. Konečně, reformistický diskurz se stává nápadným především v období rámova-
ném Bloombergským projevem v lednu 2013 a oznámením výsledků renegociací mezi VB 
a Evropskou radou (přestože výzvy po určitých žádoucích změnách v architektuře vzájem-
ných vztahů VB a EU lze u Camerona zaznamenat v podstatě od počátku jeho funkčního 
období na postu britského premiéra). 
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Spojujícím elementem všech jeho tří diskurzů je národně ukotvená percepce vzájemných 
vztahů, pragmatický akcent na prospěch Velké Británie a prosazování jejích národních zá-
jmů. Konstruování jeho evropského diskurzu vždy implikuje britské „my“ a evropské „oni“, 
přičemž míra, v níž nabývají na významu rozdíly a podobnosti mezi britským „my“ a ev-
ropským „oni“, se liší v závislosti na zvoleném diskurzu (zatímco v integračním je nízká, 
v diferenciačním je vysoká). S určitou dávkou zjednodušení a schematizace tak může být 
Cameronův evropský diskurz do značné míry vnímán jako činnost produkce a reproduk-
ce identity, jejímž jménem Cameron – coby tvůrce a  stěžejní aktér britského evropského 
diskurzu – obhajuje národní zájmy. Všechny tři diskurzivní komplexy vykazují značnou 
podobnost i v tom, že v jejich rámci Cameron zdůrazňuje ekonomický/fi nanční charakter 
EU a defi nuje roli VB v rámci unie v ekonomických termínech. 

Z analýzy dále vyplynulo, že jednotlivé Cameronovy diskurzy se od sebe zároveň faktic-
ky i strukturálně odlišují, především pak svým hlavním zaměřením. Každý z nich rovněž 
zachycuje a zdůrazňuje jinou fasetu vztahu VB a EU i Evropské unie jako takové. V rámci 
integračního diskurzu (který je v porovnání s ostatními diskurzy méně výrazný, avšak ne-
absentuje zcela, jak by se na první pohled možná stereotypicky mohlo předpokládat) jsou 
vzájemné vztahy VB a EU konstruovány jako pozitivní a vzájemně komplementární. Na roz-
díl od diferenciačního diskurzu klade akcent na specifi ckou vazbu mezi VB a Evropskou 
unií a zdůrazňuje (zejména ekonomické, ale i jiné) benefi ty plynoucí ze členství země v EU. 

Hlavní myšlenka, kterou se diferenciační diskurz zásadně odlišuje od diskurzu integrač-
ního a reformistického, je akcent na přirozenou odlišnost zájmů VB a EU (resp. až jakýsi 
antagonismus) a sporné otázky vzájemných vztahů. Cameron zde explicitně konstruuje jina-
kost mezi VB a EU, přičemž ke konstrukci kolektivní (britské) identity a jinakostí vis-à-vis EU 
využívá hned několika nástrojů, mj. např. narativ ostrovního charakteru země či diskurzivní 
strategie pozitivní sebeprezentace a diskreditace EU. Občas lze detekovat až kontradiktorní 
nádech vzájemných vztahů ve smyslu diametrálně odlišných zájmů, kdy Cameron oba sub-
jekty vnímá jako rivaly, jejichž vztahy se v některých ohledech blíží hře s nulovým součtem.

Nosné téma reformistického diskurzu představuje apel na nutnost úpravy vztahu mezi 
VB a EU a z toho plynoucí reforma EU jako taková. S integračním diskurzem jej pojí po-
třeba integrace v  intencích vzájemného sbližování rozdílných pozic; oba sdílí pozitivní 
vnímání obou aktérů jakožto přirozených a stabilních politických a obchodních partnerů. 
V obou diskurzech chce Cameron shodně manifestovat, že mu nejde pouze o zájem VB, ale 
rovněž o zájem EU jako celku; oba diskurzy jsou si příbuzné i důrazem na vůdčí roli VB. 
Reforma EU je v rámci reformistického diskurzu zobrazována coby elementární předpoklad 
zachování členství země v integračním uskupení. Jinými slovy, reformovaná EU a následný 
kladný výsledek referenda se v Cameronově rétorice stávají klíčovým předpokladem setr-
vání platnosti (nikoliv neměnného) vztahu VB a EU, tedy VB coby člena EU. Překryv mezi 
diskurzem reformistickým a diferenciačním lze naopak najít v tom, že reforma akcentovaná 
v rámci reformistického diskurzu má odstranit negativa EU vyzdvihovaná v diskurzu di-
ferenciačním. Souhrnně řečeno, reformistický diskurz skýtá pozitivní i negativní potenciál 
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pro budoucnost vzájemných vztahů VB a  EU – pozitivní, pokud se reformu podaří rea-
lizovat a občané s ní vyjádří v  referendu souhlas; negativní, pokud se reformu realizovat 
nepodaří; resp. pokud občané vysloví se členstvím VB v reformované EU nesouhlas.

S ohledem na výše uvedené dochází autorka k závěru, že Cameronovy jednotlivé diskur-
zivní identity a rétorické pozice vůči vztahu VB a EU spolu ne vždy korespondují, naopak 
si ve  své komplexitě místy protiřečí, dostávají se do  určité kolize a  ukazují se jako těžko 
slučitelné. Zatímco reformistický diskurz je s oběma ostatními diskurzy komplementární, 
vzájemně se s nimi v některých ohledech doplňuje a lze si představit jejich podvojné užití 
jedním mluvčím, diskurz diferenciační je konstituován, až na některé výjimky (viz výše), 
výrazně odlišně a s diskurzem integračním vykazuje zřetelné prvky vzájemné inkompatibi-
lity, až protichůdnosti.17 Paralelní využití těchto nesourodých diskurzů v projevech jediného 
mluvčího a  s ním asociovaná vyšší míra ambivalence nicméně pomáhá alespoň částečně 
vysvětlit značné nepochopení, jemuž musel Cameron po čas svého mandátu čelit ze strany 
svých spolustraníků (ale i  širší veřejnosti), kteří jeho směrem adresovali výtky týkající se 
nečitelnosti, rozporuplnosti a nejednoznačnosti jeho evropské politiky (k tomu blíže namát-
kou viz např. Grant, 2013; Jennings, 2015; Lynch, 2011: 229; McTague, 2016; Oliver 2017: 2; 
Techau, 2013; Vasilopoulou, 2015). 

Na úplný závěr dodejme, že si v  rámci analýzy nešlo nepovšimnout i  významné kon-
textové dimenze jednotlivých diskurzů ve  smyslu korelace mezi výběrem dominantního 
diskurzu a  lokalitou realizovaného projevu, resp. jeho příjemci. Jinými slovy, Cameron 
pragmaticky přizpůsoboval svoji diskurzivní identitu/rétorickou pozici týkající se vztahu 
VB a  EU v  závislosti na  místě konání konkrétního projevu, resp. jeho publiku. Zatímco 
integrační diskurz byl typický pro jeho proslovy přednášené na zahraniční půdě (tematika 
vztahů VB a EU fi gurovala výrazně např. v projevech pronášených v souvislosti se zasedá-
ními Evropské rady), diferenciační diskurz charakterizoval projevy adresované domácímu 
publiku. Reformistický diskurz byl v  tomto kontextu distribuován rovnoměrněji. I  ten-
to aspekt napomáhá ilustrovat do  značné míry instrumentální a  příležitostný charakter 
Cameronova diskurzu i jeho komunikativní racionalitu jakožto individuálního aktéra.

Poznámky /

1  V souladu s britskou částečně psanou ústavou totiž leží pravomoc vypsat referendum na vládě 
Jejího Veličenstva (zejména pak premiérovi), která rozhoduje o jeho načasování i tematizaci. Jak 
zdůrazňuje Tim Oliver (2015: 82), pravomoc vyhlásit referendum ve Velké Británii nenáleží žád-
nému nestrannému orgánu. 

2  Pro úplnost dodejme, že jiným aspektem evropské politiky Davida Camerona, a sice jeho diskur-
zem vůči unijní imigraci v letech 2010–2015, se zabývá článek Réky Ágopcsa (2017).

3  Takové pojetí zahraniční politiky oponuje „přímočarým kulturalistickým vysvětlením, kte-
rá zahraniční politiku vysvětlují skrze objektivně existující národní nebo civilizační identity, jež 
jsou chápány jako od materiálních projevů zahraniční politiky separované nezávislé proměnné“ 
(Kalous 2010: 6).
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4  Výraznou metodologickou inspirací byly v  tomto ohledu stať Nika Hynka a Víta Střítezského 
o českém diskurzu o protiraketové obraně a národním zájmu (Hynek & Střítezský, 2010) a články 
Lukáše Tichého pojednávající o ruském diskurzu o energetických vztazích s EU v letech 2004–
2014 (Tichý, 2016), resp. o evropském diskurzu o energetických vztazích mezi EU a Ukrajinou 
(Tichý, 2013). Tyto články posloužily autorce jako inspirativní návod k tomu, jak prakticky pro-
vést výzkum v rámci metodologie diskurzní analýzy. 

5  Ačkoli by se v tomto kontextu nabízelo i doplňkové využití kvantitativních metod, takto pojatý 
výzkum již přesahuje hranice této kvalitativně orientované studie. Autorka však s aplikací kvan-
titativních metod počítá v rámci dalších fází svého výzkumu. 

6  Autorka si je vědoma toho, že vydělení užší výseče politického diskurzu je vždy obtížné a do znač-
né míry i umělé, avšak z praktického hlediska považuje tento krok za nutný. 

7  Při identifi kaci jednotlivých diskurzivních komplexů je těžké vyhnout se určitému zjednodušení 
a schematizaci. Navíc vzhledem k tomu, že je daná problematika zpracována na poměrně malém 
prostoru, může někdy působit zkratkovitě a uváděná fakta výběrově ve snaze uchopit elementár-
ní trendy a na několika konkrétních příkladech je názorně ilustrovat. Přesto však autorka věří, že 
by zvolený postup měl nakonec napomoci k objasnění základních rysů konstrukce bilaterálních 
vztahů VB a EU v Cameronových ofi ciálních projevech, a tím pádem i k většímu porozumění 
jeho evropské politice. 

8  K  identifi kaci klíčových slov je nutné připojit jednu důležitou metodickou poznámku. Pouhý 
výskyt určitého slova v  textu ještě neznamená, že se dané sousloví, část věty, věta či odstavec 
automaticky řadí do jednoho konkrétního diskurzu. Konkrétněji řečeno: např. spojení „národ-
ní zájem“ automaticky neznačí výlučnou příslušnost k diferenciačními diskurzu – v závislosti 
na širším kontextuálním rámci může být spjato i s diskurzem reformistickým či integračním. 

9  Během předreferendové kampaně, v květnu 2016, dokonce učinil ze členství VB v EU otázku 
míru a války v Evropě, když prohlásil, že „Klíčovým národním zájmem Británie je zachovat spo-
lečný smysl Evropy, tedy zabránit budoucímu konfl iktu mezi evropskými zeměmi. A to vyžaduje 
britské vůdcovství a to, aby Británie zůstala členem (EU – pozn. aut.)“ (Mance, 2016; srov. Oliver, 
2017: 2). 

10  Otázkou, nevyhnutelně spekulativní, samozřejmě zůstává, nakolik se v případě Spojeného krá-
lovství jedná o národní identitu, nebo o multiplicitu nejasně ohraničených národních identit. 

11  Toto ostatně koresponduje i  se závěry Spieringa (2015: 18), jenž tvrdí, že „samotná podstata 
britského euroskepticismu spočívá v dlouhodobé tradici kontrastu mezi britským my (British Self – 
pozn. aut.) a evropským oni (European Other – pozn. aut.). Britský euroskepticismus je do značné 
míry defi nován a inspirován kulturním excepcionalismem“. Daddow (2011: 109–134) zase označu-
je toto strukturální spoléhání se na EU jakožto toho „druhého“ při konstrukci své vlastní identity 
jako „permanentní stav diskurzivní války“.

12  V tomto kontextu je zajímavé zmínit, že David Cameron ve svých projevech přirozeně využívá 
i řady intertextů, přičemž koncept ostrovní mentality/země je jedním z těch stěžejních. Odkazuje 
v této souvislosti na válečné projevy Winstona Churchilla. Cameron tento narativ dále reprodu-
kuje; Mangold dokonce hovoří o konceptu ostrovní země a pocitu permanentní odlišnosti jako 
o „historických konstantách“. Dalšími významnými intertexty jsou např. Cameronovy odkazy 
na Shakespearovy hry, např. Jindřicha V. v jeho bloombergském projevu (Wodak 2016: 4).

13  Není bez zajímavosti, že Cameron v žádném z analyzovaných projevů nespecifi koval, z čeho se 
EU vlastně skládá, resp. kde a kým jsou opravdu činěna příslušná rozhodnutí. 
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14  Jak velmi trefně (a do značné míry i  ironicky) poznamenává Spiering (2015, 18–19), zdá se, že 
celá řada britských projevů cílených na  EU navrhuje právě pět bodů (viz např. projev Hugha 
Gaitskella v roce 1966, projev Harolda Wilsona v roce 1974, projev Margaret Th atcherové v roce 
1988 nebo projev Gordona Browna v roce 1997). 

15  Clarke (2015: 347) označuje tuto strategii za „strategii odkladu“.
16  Paralelně ale docházelo i k postupné evoluci a proměně hlavních témat artikulovaných v rámci 

jednotlivých diskurzů (viz např. akcent na topoi historie, resp. hrozby a urgence od ledna 2013); 
v některých případech je dokonce možné hovořit o zcela zásadních myšlenkových a názorových 
obratech (nejzřetelněji je to patrné v případě využití instrumentu referenda o setrvání země v EU, 
kdy jej Cameron zpočátku razantně odmítal).

17  Ostatně mj. i ve svém bloombergském projevu David Cameron osciloval mezi dvěma extrémy, 
kdy se na jedné straně pokoušel udržet co největší vzdálenost od EU a na straně druhé zajistit 
maximální možnou blízkost k jejím hospodářským politikám.
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Summary /

Th is article identifi es, classifi es and examines prevailing discourses used by the British 
Prime Minister David Cameron in his offi  cial speeches from 2010 to 2016 in order to construct 
the UK-EU bilateral relationship. Based on the thematic analysis of his offi  cial speeches, the 
existence of three distinctive discourses regarding UK-EU relations was identifi ed in his 
addresses, which the author calls 1) integration discourse; 2) diff erentiation discourse; and 
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3) reform discourse. Within each of these discourses, the author analyses and interprets 
their keywords, topics, and content and examines to what extent they are compatible with 
each other.

In terms of general research categories, this inquiry falls within constructivist, interpretative 
and critical research. Regarding its theoretical underpinnings, the text is based on the fi ndings 
of critical constructivism and its relation to discourse as the key concept. Foreign policy and 
relations of foreign policy makers are therefore understood as a discourse practice where 
language, argumentation, and rhetoric signifi cantly infl uence practice and reality of foreign 
policy. Methodologically, the text applies discourse analysis as a basic methodological tool 
which it perceives as a wider, umbrella methodology. Th e main data analysis method within 
the discourse analysis methodology is a  thematic analysis by means of which the author 
studies the content and central themes of Cameron’s discourses on bilateral relations between 
the UK and the EU. Th e thematic analysis is a  widely used qualitative analytical method 
off ering a fl exible approach to qualitative data analysis, as it identifi es and displays patterns 
(topics) in data, or goes even further and interprets various aspects of the research subject.  
Th e timeframe for the analysis is set from 11 May 2010 until 13 July 2016, covering the period 
when David Cameron held the post of the British Prime Minister.

Th e article is divided into two main parts: the theoretical-methodological and empirical-
analytical parts. Th e theoretical-methodological framework is divided into two sections. Th e 
fi rst one sets the research subject into an adequate theoretical and conceptual framework, 
presenting the fi ndings of critical constructivism and its relation to discourse. Th e following 
subchapter focuses on the methodological anchoring of the article, specifying the scope of 
the research and presenting the chosen methods of data analysis. Here, also the criteria for 
corpus selection are outlined and - on the basis of preliminary research - three dominant 
discourses of the UK-EU relations presented in Cameron’s offi  cial speeches are identifi ed: 
1) integration discourse; 2) diff erentiation discourse; and 3) reform discourse. Th e second 
part of the article provides qualitative in-depth interpretation of David Cameron’s speeches 
and systematic examination of keywords, topics, and content within each of the three 
discourses. Finally, the conclusion sums up the whole article and evaluates the extent to 
which Cameron’s discourses are compatible with one another. 

Th e analysis reveals that Cameron’s discourses on the British-EU relationship diff er 
signifi cantly from each other, both factually and structurally. Th e integration discourse 
constructs the UK-EU relationship as positive and complementary, grounded on the 
principles of mutually benefi cial, constructive cooperation and comparative advantages 
of both entities. Here, Cameron accentuates specifi c multi-level links between the UK and 
the EU and highlights benefi ts of the UK’s membership of the EU (in particular economic 
benefi ts but also other ones). At the same time, he does not hide the fact that the cooperation 
between the UK and the EU is mostly driven by economic considerations. 

Th e core theme of diff erentiation discourse which sets it fundamentally apart from 
the integration and reform discourses is the emphasis on the natural diff erences (or even 
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antagonism) between British and EU interests and the problematic issues of mutual relations. 
Indeed, the EU is oft en portrayed here as a problematic entity, with Cameron frequently 
deploying the “othering concept” in order to discursively construct Britain in opposition to 
the EU and Europe. Sometimes, both entities are depicted as rivals, whose relationship in 
some ways approaches a zero-sum game.

Th e central focus of Cameron’s reform discourse is the call for the need to change 
the relationship between the UK and the EU and, herewith, also the EU reform as such. 
Cameron positions himself in the role of someone with a clear plan to achieve the change. 
It was especially the 2013 landmark Bloomberg speech that draft ed his vision for a fl exible, 
adaptable and open European Union fi t for the 21st century. In terms of specifi c policy 
prescriptions on EU reform, Cameron formulates fi ve principles which need to be addressed 
in the near future: competitiveness, fl exibility, greater autonomy for national states, 
democratic accountability and fairness. 

Th e author comes to the conclusion that Cameron’s discourse on UK–EU relations 
is essentially marked by serious incompatibilities. Th e reform discourse is largely 
complementary with the other two discourses, thus making their dual use by one speaker 
at the same time imaginable. Th e diff erentiation and integration discourses are, however, 
comparatively diff erently constituted and display elements of serious incompatibility (and, 
oft en, even contradiction). Th e parallel usage of such confl icting discourses in the speeches 
of one speaker might thus lead to sending mixed messages, as exemplifi ed by Cameron’s 
case. 

Moreover, the analysis also reveals that Cameron’s discourse on the UK–EU relationship 
varies considerably depending upon the location of the particular speech. While the 
integration discourse is typical for his speeches given abroad (the issue of the UK–EU 
relationship features signifi cantly, for instance, in the speeches made in the context of the 
European Council meetings), the diff erentiation discourse was characteristic for speeches 
addressed to the domestic audience. In this context, the reform discourse was distributed 
more evenly. 

In the light of the above, the author argues that it is the incompatibility of his confl icting 
discourses on the UK–EU relationship that help (at least partly) explain the high degree of 
ambivalence associated with David Cameron’s European policy.
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