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Anotace 
 
Stručný příspěvek je věnován konceptu „lidské bezpečnosti“ (Human security) jako 
specifického pojmu či rozměru, rozšiřujícího původní úzké chápání bezpečnosti. 
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Human security jako pojem 
 
Čím extenzivněji však vymezíme „pole“ bezpečnosti, tím větší je překryv mezi konceptem 
bezpečnosti a konceptem kvality života1. A právě tato otázka, co je problémem specificky 
bezpečnostním, a kde už jde víceméně o uspokojivé životní podmínky, resp. kde je hranice 
mezi bezpečností člověka a jeho blahobytem, je podle odborníků klíčová pro porozumění 
konceptu lidské bezpečnosti (viz ilustrace). Pojem „kvalita života“ operacionalizuje 
kvalitativní stránky životních procesů. Kritéria jejich hodnocení jsou posuzována především 
podle indikátorů životního prostředí, ukazatelů stavu zdraví a nemoci, úrovně bydlení 
a rekreace, mezilidských vztahů, volného času, sociálních i technologických charakteristik 
práce, možností podílet se na řízení společnosti, podle osobní i kolektivní bezpečnosti, 
sociálních jistot a občanských svobod2. Objektivní stránku kvality života na mezinárodní 
úrovni pravidelně monitoruje Organizace spojených národů. Rozvojový program Organizace 
spojených národů sleduje od roku 1990 kvalitu života ve více než 150 zemích světa. 
Každoročně tato organizace zveřejňuje pořadí států na základě posouzení objektivní stránky 
kvality života podle indikátorů: výška hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele, 
průměrný stupeň dosaženého vzdělání, očekávaná délka života. Subjektivní stránka kvality 
života vyjadřuje životní pocit, pohodu a spokojenost s věcmi okolo nás. Údaje o tomto pocitu 
se získávají především na základě výzkumů veřejného mínění. Syntetickým ukazatelem 
subjektivní stránky kvality života je pocit štěstí (happiness), resp. míra spokojenosti 
s vlastním životem3. 

 
Tato analogie k modelu lidských potřeb Abrahama Maslowa umisťuje bezpečnost na 
vertikální osu lidských potřeb a životních podmínek, a vymezuje tak, co ještě je a co už není 
bezpečnostním problémem. Sféra bezpečnosti je ta, kde se jedná o existenční zájmy lidského 
jedince, přičemž čím více se posouváme směrem k vrcholu pyramidy, tím méně lze hovořit  
o bezpečnosti referenčního objektu.  
 
Při vymezení pojmu „lidská bezpečnost“ je nutné vycházet z interpretace jednoho z klíčových 
dokumentů Evropské unie týkajícího se evropské bezpečnostní politiky, z Doktríny lidské 
bezpečnosti pro Evropu4. Zde je lidská bezpečnost akcentována jako osvobození jednotlivců 
od základních nejistot a ohrožení způsobovaných hrubým porušováním lidských práv. Podle 
prvního vymezení, obsaženého ve Zprávě o lidském rozvoji z roku 1994 (United Nations 
Development Programme, Rozvojový program Organizace spojených národů)5, existují dvě 
složky lidské bezpečnosti: svoboda (osvobození) od strachu a svoboda od nedostatku. 

                                                 
1
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2007, s. 26. 
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Osvobození člověka od strachu, osvobození člověka od nouze, tedy potažmo rovnost  
a sociální spravedlnost, dodržování práv, zákonnost a svoboda člověka, to jsou hlavní 
atributy konceptu „Human Security“. Zpráva dále obsahuje sedm dimenzí lidské bezpečnosti: 

 
 ekonomická bezpečnost (ochrana před chudobou, nezaměstnaností, tematizuje např. 

rozdíly v příjmech); 
 potravinová bezpečnost (dostupnost potravin); 
 bezpečnost zdraví (přístup k lékařské péči, ochrana před nemocemi); 
 bezpečnost životního prostředí (znečištění, vyčerpání zdrojů); 
 osobní bezpečnost (násilí, válka, kriminalita, dopravní nehody); 
 bezpečnost společenství (kulturní, etnická); 
 politická bezpečnost (ochrana před útlakem, porušování lidských práv). 

 
Obrázek: Bezpečnost jako složka kvality života.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V novém globálním kontextu tedy došlo k revizi důrazu na národní bezpečnost, dosud 
spojovanou s rovnováhou moci a jadernými zbraněmi7 a formování unijní bezpečnostní 
politiky na principech lidské bezpečnosti, nikoli pouhé bezpečnosti států. Působení Evropské 
unie v bezpečnostní oblasti má přispívat k ochraně každého jednotlivce a nesoustřeďovat se 
jen na ochranu unijních hranic, tak jak to činily bezpečnostní strategie národních států. 
„Human Security“, lidská bezpečnost, vyžaduje, aby každý jednotlivec byl chráněn před 

                                                 
6
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2005. Upraveno a publikováno In: BALABÁN, Miloš, DUCHEK, Jan a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. 
Praha: Universita Karlova v Praze, 2007, s. 27. 
7
 Human Development Report 1994. United Nations Development Programme. New York: Oxford University 

Press, 1994, s. 22-33. 
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základními druhy ohrožení, tedy před popíráním univerzálních lidských práv a svobod. 
Zatímco tradiční uvažování o bezpečnosti se v minulosti soustřeďovalo na strategické výhody 
a strategické hrozby, dnes, při stávající propustnosti hranic a propojování vnějších a vnitřních 
aspektů bezpečnosti, se zdůrazňuje role Evropské unie jako gestora globální „lidské“ 
bezpečnosti. 
  
Tento přístup tedy oproti tradiční „národní“ bezpečnosti zřetelně reflektuje změnu 
referenčního objektu. Referenčním objektem není v prvé řadě stát, jeho suverenita, územní 
celistvost a strategické zájmy státu, ale jsou jím lidé, jednotlivci – primárním referenčním 
objektem je člověk, respektive i společenství, v němž je zakotven jeho život. Tím se Human 
Security radikálně vymezuje oproti tradičnímu realistickému konceptu národní bezpečnosti8. 
Tradiční pojetí národní bezpečnosti bere v potaz primárně hrozby vojenského, respektive 
vojenskopolitického charakteru, bezpečnost tedy spojuje jen s tímto vojenskopolitickým 
sektorem, v němž za nositele hrozeb považuje jiné státy. Různá pojetí Human Security usilují 
o stanovení relevantních sektorů, v nichž může dojít k ohrožení bezpečnosti lidí. Nejčastěji je 
tematizována fyzická, ekonomická, societální, environmentální, politická a lidskoprávní 
dimenze Human Security; ve velmi širokém záběru jsou za segmenty lidské bezpečnosti 
pokládány i otázky výživy, zdraví, kvality života či psychické pohody jednotlivce. Ale je to 
především pokus o pozitivní vymezení, „naplnění“ pojmu „lidská bezpečnost“ konkrétním 
obsahem namísto obvyklého negativního vymezení s důrazem kladeným na nepřítomnost 
hrozeb či připravenost a ochotu referenčního objektu hrozbám čelit, které vydělují tento 
koncept z homogenní skupiny nejrůznějších přístupů k uchopení pojmu bezpečnost, jenž byly 
v průběhu let tematizovány. Ze stejného důvodu je však kritizován a „obviňován“ 
z rozplizlosti, bezbřehosti a sekuritizace témat, která nespadají do „tradičního“ rámce 
bezpečnostního sektoru.  
 
O užší vymezení obsahu kategorie Human Security se pokusili Gary King a Christopher 
Murray9 a vytyčili pět klíčových faktorů lidské bezpečnosti: ekonomický příjem, zdraví, 
vzdělání, politickou svobodu a demokracii; které považují za natolik stěžejní, aby za ně 
jedinec bojoval. Hraniční míru ohrožení respektuje také pojetí Taylora Owena10: „Lidská 
bezpečnost znamená ochranu minima nutného pro život každého člověka před kritickými  
a agresivními hrozbami spojenými s ekonomickou situací, osobním bezpečím, politickým 
prostředím, výživou, zdravím a životním prostředím člověka“. V jeho pojetí se tedy 
problémový jev stává hrozbou ve smyslu Human Security až překročením určité kritické 
hranice. 
 
Odpovědnost za takto pojatou bezpečnost už nemůže ležet výhradně na národním státu, 
aktéry se stávají i mezinárodní organizace, nevládní organizace, samosprávy, soukromé 
komerční subjekty, komunity i občané. Dochází k prolínání nejrůznějších rovin zajišťování 
bezpečnosti a aktérů, kteří do tohoto procesu vstupují. Vzájemná propojenost nástrojů 
„tvrdé“ a „měkké“ bezpečnosti je patrná jak při zajišťování vnitřní bezpečnosti na národní 

                                                 
8
 Ovšem bezpečnost státu je také důležitou součástí bezpečnosti jednotlivce. 

9
 KING, Gary a Christopher MURRAY. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly, 2001, vol. 116, no. 

4, s. 585-610. 
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 OWEN, Taylor. Challenges and Opportunities for Defining and Measuring Human Security. Disarmament 
Forum, 2004, no. 3, s. 20. 
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úrovni jednotlivých členských států Evropské unie, tak i Evropské unie jako celku. Koncepce 
lidské bezpečnosti vyjadřuje způsob, jakým se Evropská unie snaží uspokojit lidské potřeby 
v krizových situacích, kdy lidé trpí v důsledku válek, ale také v důsledku přírodních či 
člověkem způsobených katastrof. Základem evropského přístupu k lidské bezpečnosti je 
soustava pravidel navržených v Barcelonské zprávě. Zpráva11 dochází k závěru, že Evropská 
unie by měla definovat specifickou evropskou koncepci bezpečnosti založenou na zásadách 
lidské bezpečnosti, která by umožňovala v krizových situacích zasahovat účinněji a využívat 
své zahraniční a bezpečnostní politiky způsobem, jenž by se těšil podpoře občanů a zároveň 
by se zaměřil na potřeby zranitelných komunit. Lidská bezpečnost by se dle autorů 
Barcelonské zprávy měla stát novým operačním rámcem zahraničních akcí vedených 
Evropskou unií. Postupující globalizace a relativní zmenšování významu národního státu jako 
jednotky v systému mezinárodních vztahů vedou k diskusím o nadřazenosti lidských práv nad 
suverenitou státu a dochází k historicky významnému průlomu, kdy mezinárodní organizace 
ve jménu universálních hodnot zasahují do dosud vnitřních záležitostí národních států. Vize 
Evropské unie jako propagátora norem a garanta bezpečnosti v nejširším měřítku vychází 
z teze, že pokud chtějí Evropané bezpečnost sami pro sebe, musejí být ochotni investovat do 
lidské bezpečnosti jako takové, neboť zóny konfliktů, v nichž se roztáčejí spirály násilí 
primárně, již dávno nejsou izolované, ale následky můžeme pociťovat např. v podobě 
teroristických útoků i v rámci „našeho“ relativně bezpečného evropského prostoru.  

 
Tradiční bezpečnostní politika založená na obraně, nepropustnosti hranic a zadržování 
hrozeb se neosvědčila, často vedla k podpoře autoritářských režimů. Ozbrojené konflikty 
mezi evropskými státy jsou díky systému kolektivní bezpečnosti téměř vyloučené, ale 
konflikty mimo Evropu jsou čím dál více zdrojem ohrožení občanů členských států Evropské 
unie. Konflikt států je vystřídán vnitrostátními konflikty nebo asymetrickým konfliktem státu 
a nestátního aktéra. Mnoho lidí na světě žije v podmínkách neustálého ohrožení, útoky 
válčících stran se stále více dotýkají civilních osob. Žádná z nových hrozeb není čistě 
vojenská, žádné z nich nelze čelit čistě vojenskými prostředky. Dramaticky rovněž roste 
význam nevojenských hrozeb vymykajících se tradičním představám o ohrožení a roste  
i jejich vzájemná provázanost. Existence a význam globálních hrozeb vyvolává v řadě případů 
otevřený násilný konflikt, jehož řešení není možné pouhou vojenskou silou, ale vyžaduje 
komplexní, často multilaterální přístup. 

 
Širokému spektru aktuálních hrozeb může čelit pouze bezpečnostní systém, který je řízený 
státem, dostatečně centralizovaný a přitom flexibilní, zajišťující jednotný a koordinovaný 
postup na všech úrovních při realizaci potřebných opatření, který zároveň poskytuje dostatek 
prostoru, aby bylo problémy možné řešit v co nejnižších „patrech“ tohoto systému.12 
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