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Abstract: In my research I will deal with the specifics of the foreign policy of Brazil, which are 
determined by its ambition to establish itself as a new global superpower in international 
relations and its aspirations for changing international political and economic order 
according to its worth paradigm. I will point out its original soft power approach in its foreign 
policy, which is reflected by active presidential diplomacy, intensive regional policy, global 
energy geopolitics, specific geostrategic trade policy, nuclear diplomacy, its policy in the field 
of international institutions and groupings and its foreign policy engagement in the field of 
international policy issues. All these aspects I will explain in relation to the foreign policy of 
the BRICS grouping of states in which Brazil is member state and forms immanent 
determining broader context of foreign policy behavior of Brazil. The main aim of my 
research will be mainly to analyze in detail the changing geopolitical position of Brazil in the 
region and the world and based on empirical facts which will be discovered, to find out 
whether Brazil is capable to transform the international system according to its values and 
identity.  
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1. Vymedzenie prevádzaného výskumu  
 
1.1. Úvod 
V tomto článku a doktorskom výskume 
všeobecne sa budem zaoberať špecifikami 
zahraničnej politiky Brazílie, ktoré sú 
determinované jej ambíciou etablovať sa 
ako nová globálna veľmoc 
v medzinárodných vzťahoch a ašpiráciou 
zmeniť medzinárodný politický a 
ekonomický poriadok podľa jej hodnotovej 
paradigmy. Poukážem na jej originálny 
soft power prístup v zahraničnej politike, 
ktorý sa prejavuje aktívnou prezidentskou 
diplomaciou, intenzívnou regionálnou 
politikou, svetovou energetickou 
geopolitikou, špecifickou geostrategickou 
obchodnou politikou, jadrovou 
diplomaciou, jej politikou 
v medzinárodných inštitúciách a 

zoskupeniach a zvýšenou 
zahraničnopolitickou angažovanosťou 
v medzinárodných otázkach. 
Brazília v 21.storočí, a to najmä od 
nástupu prezidenta Lulu da Silvu v roku 
2003, uskutočňuje špecifickú zahraničnú 
politiku, ktorej cieľom je jej zviditelnenie 
v medzinárodnom prostredí a pevnejšie 
zakotvenie v medzinárodnej hierarchii. 
Brazília sa usiluje na základe jej vlastných 
národných záujmov zmeniť svetový 
poriadok, čo je cieľ typický pre veľmoc. Za 
tým účelom využíva aj medzivládnu 
spoluprácu s krajinami zoskupenia BRICS 
(tj. Ruskom, Indiou, Činou a Juhoafrickou 
republikou), ktoré využíva rôzne 
diplomatické mechanizmy, ktorých účelom 
je zmena svetového poriadku 
v budúcnosti. Zahraničná politika krajín 
zoskupenia BRICS, ktorého je Brazília 
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súčasťou, tvorí teda imanentný 
determinujúci širší kontext 
zahraničnopolitického správania sa 
Brazílie. Zahraničná politika Brazílie je úzko 
previazaná a podmienená vnútornou 
politikou a obe tieto politiky vychádzajú 
z tých istých záujmov. Keďže Brazília za 
vlády prezidenta Lulu da Silvu mocensky a 
ekonomicky vzostúpla aj na domácej 
politickej scéne, jej výrazný potenciál moci 
a vplyvu ju predurčujú k tomu, že 
v zahraničnej politike je aktívnejšia, 
iniciatívnejšia a úspešnejšia. 
Uvedenú problematiku je potrebné 
skúmať vzhľadom na turbulentné zmeny 
v medzinárodnej politike, ktoré sú 
evidentné v 21. storočí v kontexte 
narastajúceho potenciálu novo rastúcich 
štátov (BRICS) spôsobilých zmeniť režim 
svetovej politiky, medzi ktorými je Brazília. 
Táto skutočnosť je dôkazom transformácie 
medzinárodného politického systému 
z unipolárneho (keď vo svetovej politike a 
ekonomike dominovali USA) na 
multipolárny (diverzifikovanejšie 
rozloženie politickej a ekonomickej moci 
vo svete a s tým súvisiaci vznik nových 
centier politickej moci, ktoré konkurujú 
USA-jedná sa napríklad o zoskupenie krajín 
BRICS). V tomto kontexte je potrebné 
identifikovať a skúmať progresívne 
mechanizmy, ktoré sú aplikované 
úspešnou zahraničnou politikou Brazílie na 
medzinárodnom poli. 
 
1.2. Vymedzenie témy 
Zahraničná politika Brazílie sa vyznačuje 
určitými špecifikami. Tieto špecifiká 
vychádzajú z toho, že Brazília je 
prirodzeným leaderom Latinskej Ameriky a 
jej postavenie regionálnej veľmoci ju 
motivuje k tomu, aby sa stala významným 
svetovým politickým hráčom. Za účelom 
realizácie jej cieľa byť globálnejším hráčom 
na medzinárodnej politickej scéne využíva 
pomerne asertívny prístup v jej 
zahraničnej politike, ktorý nabral na 

intenzite od začiatku vlády prezidenta Lulu 
da Silvu v roku 2003, kedy Brazília 
naštartovala éru mocenského vzostupu. V 
kontexte týchto špecifík sú zvlášť 
relevantnými najmä brazílska prezidentská 
diplomacia, energetická a obchodná 
politika, aktívna regionálna politika, 
politika v medzinárodných inštitúciách a 
zoskupeniach a relevantná 
zahraničnopolitická angažovanosť ako 
súčasť diplomatickej aliancie v rámci krajín 
BRICS. 
Masívny politický a ekonomický vzostup 
Brazílie a jej relevantná rola v 
medzinárodnej politike súvisí 
predovšetkým so sociálnymi a 
ekonomickými reformami prezidenta Lulu 
da Silvu, prostredníctvom ktorých zbavil 
Brazíliu dlhov, ktoré mala v 
Medzinárodnom menovom fonde a 
Brazília sa stala veriteľskou krajinou so 
silným vplyvom v rôznych 
medzinárodnopolitických a 
medzinárodnoekonomických otázkach. 
Lulova zahraničná politika učinila z Brazílie 
dôležitého hráča rozvojového sveta a 
medzinárodného sprostredkovateľa s 
globálnym potenciálom, ktorý za účelom 
stať sa svetovou veľmocou skôr používa 
prostriedky soft power2 a nie hard power.3 
V rovnakom zahraničnopolitickom kurze 
pokračuje aj prezidentka Dilma 
Rousseffová, ktorá sa intenzívne angažuje 
hlavne vo vzťahu s Európou a Áziou 
v kontexte vyjednania lepších obchodných 
podmienok pre Brazíliu. 
                                                           
2 Soft power sa dá chápať ako diplomatický prístup 
štátu, ktorý k zaisteniu svojich cieľov vo svetovej 
politike využíva namiesto politického vplyvu a 
vojenskej moci skôr presvedčovanie, spoluprácu a 
ideový vplyv, ktorý je atraktívny pre ostatných 
aktérov. V tomto kontexte Brazília využíva na 
presadzovanie svojich záujmov diplomaciu, dialóg a 
medzinárodné právo. 
3 Jedná sa o vojenskú a ekonomickú moc, ktoré štát 
využíva na ovplyvňovanie správania ostatných 
aktérov. Takýto typ prejavu moci je 
charakteristický pri tradičných veľmociach, akými 
sú napríklad USA či Ruská federácia. 
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Brazília patrí medzi najväčšie 
poľnohospodárske veľmoci na svete. Má 
tiež značné zásoby ropy, je najväčším 
exportérom etanolu na svete a vlastní aj 
ďalšie významné komodity. Keď sa vezme 
do úvahy teória komplexnej vzájomnej 
závislosti a skutočnosť, že Brazília má 
bohaté zásoby nerastných surovín a 
energetických zdrojov a vzhľadom na 
súčasnú vzájomnú ekonomickú 
interdependenciu vo svetovej politike kde 
je významným fenoménom závislosť od 
komodít a energií, možno predpokladať, 
že sa jej geopolitický vplyv v 
latinskoamerickom regióne a jej 
postavenie vo svete bude stále zväčšovať. 
Možno preto predpokladať, že Brazília sa 
stane v nejbližších rokoch top exportérom 
strategických energetických komodít 
akými sú voda, ropa a etanol, čo môže aj 
používať jako politickú zbraň 
v medzinárodných politických a 
ekonomických vzťahoch.  
V roku 2013 Európska únia preklasifikovala 
Brazíliu na krajinu s vyššími strednými 
príjmami, čo znamená, že od roku 2014 
Brazília stratí status preferenčného 
obchodného partnera EÚ.4 Vzhľadom na 
tento fakt sa brazílske politické elity snažia 
o presadenie flexibilnej dohody o voľnom 
obchode medzi MERCOSUR-om a EÚ, 
v rámci ktorej by Brazília mala urýchlene 
postupovať s vlastnou bilaterálnou 
agendou. Takýto politický a ekonomický 
potenciál Brazílie presahuje región 
Latinskej Ameriky a snaží sa 
prostredníctvom významných 
medzinárodných inštitúcií presadzovať 
svoj vplyv na medzinárodnej politickej 
scéne. Toto Brazílii zaručuje, že jej postoje 
vo svetovej politike sú signifikantné v 
                                                           
4 Preferenčné obchodné režimy uplatňuje EÚ vo 
vzťahu k rozvojovým krajinám, čo uľahčuje týmto 
krajinám prístup na trh EÚ formou znížených 
colných sadzieb za ich tovar, čo týmto krajinám 
umožňuje viac participovať na medzinárodnom 
obchode, mať tak vyššie príjmy z vývozu a 
diverzifikovať ich hospodárstvo. 

takých oblastiach ako medzinárodný 
obchod a medzinárodné financie, energie, 
potraviny, klimatické zmeny a ľudské 
práva. 
 Brazília je charakteristická tiež svojou 
aktívnou regionálnou politikou a svoju 
úlohu regionálnej veľmoci potvrdzuje aj 
tým, že je vedúcou krajinou juhoamerickej 
integrácie v rôznych ekonomických, 
energetických, infraštrukturálnych, ale aj 
bezpečnostných regionálnych projektoch, 
akými sú napríklad MERCOSUR,5 
UNASUR,6 IIRSA7 a SADC.8 
Počas prezidentovania Lulu da Silvu v 
rokoch 2003–2010 Brazília začala výrazne 
prejavovať svoj záujem na tom, aby mala 
vo svetovej politike prominentnejšie 
miesto, čo sa prejavilo v jej úsilí o väčší 
vplyv v medzinárodných inštitúciách, ako 
to bolo evidentné v jej kampani, keď sa 
začala uchádzať o miesto stáleho člena 
Bezpečnostnej rady OSN. Uvedomujúc si, 
že reforma Bezpečnosnej rady OSN bude 
náročná, v jej zahraničnej politike bol 

                                                           
5 MERCOSUR je regionálna integrácia rozvojových 
krajín Južnej Ameriky a býva prirovnávaný k 
latinskoamerickej verzii Európskej únie. Okrem 
ekonomickej integrácie rozvíja spoluprácu aj v 
ďalších oblastiach a pomáha rozvíjať diplomatické 
vzťahy medzi jeho členskými štátmi. Členovia sú 
Brazília, Argentína, Paraguaj, Uruguaj. a Venezuela. 
V decembri 2012 protokol o pristúpení podpísala 
Bolívia, ktorá bude plne integrovaná po ratifikácii 
protokolu zo strany ostatných členov daného 
zoskupenia. 
6 Jedná sa o Úniu juhoamerických národov. Je to 
medzinárodná organizácia, ktorá integruje 
MERCOSUR a Andské spoločenstvo národov. 
Zakladajúca zmluva bola podpísaná v roku 2008 v 
Brazílii. Vedúci predstavitelia členských štátov 
prehlásili, že ich zámerom je vytvorenie nového 
spoločenstva po vzore Európskej únie, kde sa 
plánuje aj spoločná mena, parlament a voľný 
pohyb osôb. 
7 Je to Iniciatíva pre integráciu infraštruktúry 
regiónu Latinskej Ameriky. Hlavnou úlohou je 
fyzická integrácia daného regiónu. 
8 Jedná sa o regionálnu integráciu v obrane, kde je 
vojenským leaderom práve Brazília. Členmi sú štáty 
UNASUR, ktoré pod brazílskym vedením koordinujú 
svoju bezpečnostnú politiku. 
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kladený silný dôraz na tom, aby získala 
členstvo v nových formálnych a 
neformálnych zoskupeniach, ktoré sa 
objavili v medzinárodnom politickom 
poriadku. Vzhľadom na tieto skutočnosti 
brazílske začlenenie sa do BRICS9 a G2010 
bolo dôležitým politickým úspechom 
Brazílie, ktorá sa domnieva, že súčasná 
medzinárodná politická štruktúra sveta a 
jej inštitucionálne usporiadanie sú 
nespravodlivé. 
Členstvo Brazílie v zoskupení BRICS a G20 
(v G20 sa usiluje o väčšiu participáciu 
rozvojových krajín v globálnych 
inštitúciách ako Medzinárodný menový 
fond a Svetová banka) podstatne zmenilo 
                                                           
9 Rastúci mocenský potenciál krajín BRICS narušuje 
a mení rovnovahu vo svetovom politickom systéme 
a ohrozujú tak záujmy ešte súčasného, ale už 
upadajúceho hegemóna, teda USA, a sú ich 
vyzývateľom. Vplyv krajín zoskupenia BRICS je 
evidentný jednak v politicko-bezpečnostnej oblasti 
v relevantných svetovych makroregiónoch, kde 
využívajú svoj vplyv jednak v regionálnych 
inštitucionálych mechanizmoch (Brazília je 
leaderom juhoamerickej integrácie v rámci 
UNASUR, Rusko a Čína ako stáli členovia 
Bezpečnostnej rady OSN majú tiež výrazný vplyv v 
eurázijskom regióne v rámci Šanghajskej 
organizácie spolupráce, Juhoafrická republika má 
výrazný vplyv na africkom kontinente, kde aj 
ovplyvňuje chod Africkej unie), ale najmä v 
medzinárodnom finančnom systéme (kde na 
zaklade tlaku krajín BRICS došlo v Medzinárodnom 
menovom fonde k výraznému transferu 
hlasovacích práv z balíka rozvinutých krajín do 
balíka rozvíjajúcich sa krajín a takto všetky krajiny 
BRICS-u významne ovplyvňuju chod tejto inštitúcie) 
a v medzinaáodnom menovom systéme, kde 
cieľom týchto krajín je dedolarizácia svetovej 
ekonomiky, teda oslabovanie amerického dolára 
v medzinárodných menových vzťahoch (napríklad 
Brazília s Čínou obchodujú v ich vlastných menách 
v ekvivalente do 30 miliard amerických dolárov 
ročne, čo znamená, že takmer jedna polovica ich 
obchodných transakcií bude mimo dolárovej zóny; 
alebo kôli brazílskej neochote obchodovať 
v amerických dolároch sa v tejto krajine tiež 
podporuje objavovanie nových nálezísk zlata, ktoré 
by mali podporiť schopnosť Brazílie obchodovať 
s Čínou a inými krajinami vo vlastnej mene). 
10 Je to skupina najväčších ekonomík sveta. Je to 
hlavný koordinátor svetovej ekonomiky.  

jej rolu v globálnych politických 
záležitostiach, ako aj vnímanie jej úlohy a 
jej národného záujmu vo svetovej politike. 
V kontexte jej zahraničnopolitickej 
stratégie v BRICS Brazilia vytvára rôzne 
koalície s ostatnými členmi tohto 
zoskupenia, ktoré sa venujú špecifickým 
otázkam, napríklad IBSA Forum,11 Basic 
Coalition12 a realizujú aj spoločné postupy 
v rámci rôznych formálnych aj 
neformálnych inštitucionálnych 
mechanizmoch, ako napríklad v G20, 
spoločná aliančná politika Brazílie a Indie 
vo WTO v rámci G5 či v Bezpečnostnej 
rade OSN v rámci G4, etc. V jej záujme o 
reformu medzinárodnej politiky a 
medzinárodných inštitúcií sa však značne 
líši od niektorých členov zoskupenia BRICS-
najmä od Ruska a Číny, ktoré už majú 
svoje miesto a výrazný vplyv v 
medzinárodných politických a 
ekonomických záležitostiach a inštitúciách. 
Vzhľadom na tento fakt, brazílske záujmy 
sú viac zlúčitelné s inými členmi 
zoskupenia BRICS-Indiou a Juhoafrickou 
republikou, s ktorými intenzívnejšie 
spolupracuje v rámci aliancie IBSA. To sa 
však netýka medzinárodných 
ekonomických otázok, kde ma Brazília 
silnejšie väzby s Čínou. Je potrebné 
povedať, že keďže chce Brazília 
presadzovať svoje národné záujmy v 
globálnom rozsahu a zmeniť tak súčasnú 
medzinárodnú politickú a ekonomickú 
štruktúru sveta podľa jej predstáv, je vo 
veľkej miere závislá na tom, aby bola 

                                                           
11 IBSA Forum je užšia tripartitná skupina v rámci 
krajín BRICS, konkrétne sa jedná o Indiu, Brazíliu a 
Juhoafrickú republiku. Tieto tri krajiny realizujú 
medzi sebou užšiu medzinárodnú spoluprácu v 
rôznych oblastiach akými sú napr.obchod, 
poľnohospodárstvo, obrana, kultúra, etc. Zároveň 
koordinujú medzi sebou spoločný postoj na pôde 
medzinárodných inštitúcií. Jedná sa o tzv. koalíciu 
Juh-Juh. 
12 Sú tu členské krajiny BRICS okrem Ruska. Jedná 
sa o vplyvnú negociačnú skupinu najmä v oblasti 
medzinárodnej klimatickej politiky. 
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začlenená v medzinárodných 
inštitucionálnych zoskupeniach, keďže 
nedisponuje dostatočnou hard power.  
Brazília tiež vyjadrila signifikantný postoj 
k situácii v Líbyi, Iránu a Sýrie,13 ktorý bol 
v rozpore so zahraničnopolitickými 
záujmami USA, čo možno vnímať ako 
geopolitické vyvažovanie moci a vplyvu 
USA vo svete, v tomto prípade v regióne 
Blízkeho východu. 
Brazília je jedinou krajinou v histórii, ktorá 
deklaruje ambíciu byť globálnou 
mocnosťou a nemá pritom dostatočnú 
konvenčnú vojenskú spôsobilosť a 
nevlastní ani jadrové zbrane. Bez silného 
zastúpenia v multilaterálnych inštitúciách 
by sa z nej zrejme nestala tradičná 
globálna mocnosť s hard power. Toto je 
dôvodom toho, že Brazília intenzívne 
investuje do reformy Bezpečnostnej rady 
OSN a zaznamenala významný politický a 
ekonomický vzostup, ako bola začlenená 
do BRICS Forum.14 Preto je členstvo 

                                                           
13 Pokiaľ ide o líbyjskú otázku, tak Brazília spolu 
s ostatnými krajinami BRICS sa zdržala hlasovania 
rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá 
podporovala vojenský zásah cudzích štátov do 
Líbye v období líbyjskej občianskej vojny v roku 
2011. V prípade Iránu Brazília uznáva jeho právo na 
mierové využívanie jadrovej energie a vo veci jeho 
jadrového programu presadzuje politicko-
diplomatické riešenie a dialóg a odmieta 
jednostranné akcie (napr. vojenské) Západu. 
Brazília sprostredkovala dohodu o iránskom 
jadrovom programe medzi Teheránom a svetovými 
mocnosťami. Na základe tejto dohody Irán vyviezol 
do Turecka 1200 kilogramov obohateného uránu 
podliehajúci medzinárodnej kontrole, ktorý sa tam 
obohatil na vyššiu úroveň a výmenou za to dostal 
Irán 120 kilogramov jadrového paliva pre svoj 
reaktor, ktoré sa malo využívať na mierové účely 
Vo veci občianskej vojny v Sýrii Brazília vyjadrila 
spolu s Indiou a Juhoafrickou republikou neutralitu 
pokiaľ išlo o prijatie rezolúcie Valného 
zhromaždenia OSN, ktorá vyjadrovala odsúdenie 
režimu sýrskeho prezidenta. Kľúčovým prvkom 
zahraničnej politiky Brazílie a krajín BRICS je 
v tomto kontexte politika nezasahovania do 
vnútorných záležitostí štátov. 
14 BRICS Forum vzniklo v roku 2011, je to nezávislá 
medzinárodná organizácia, ktorá buduje 

Brazílie v BRICS a G20 kľúčové pre jej 
stratégiu stať sa globálnou mocnosťou. 
Brazília, ale aj iné krajiny zoskupenia BRICS 
sú dôkazom toho, že unilateralizmus USA 
postupne upadá a objavili sa nové centrá 
svetovej politickej moci. Vzhľadom na 
tieto uvedené skutočnosti je možné 
v tomto príspevku vychádzať z toho, že 
Brazília svojou špecifickou zahraničnou 
politikou sa snaží získať, zviditelniť sa a 
upevniť vlastnú pozíciu v rámci 
veľmocensky meniaceho sa sveta a za 
týmto účelom realizuje špecifickú formu 
geopolitiky a politicko-ekonomickej 
diplomacie prostredníctvom jej soft 
power. 
 
2. Ciele výskumu 
Cieľom výskumu je zodpovedať na 
nasledujúce výskumné otázky: 

1. Aké sú mechanizmy, ktorými 
prezident Lula da Silva nastolil silnú 
pozíciu Brazílie na medzinárodnej 
politickej scéne?; 

2. Ako konkrétne sa mení 
geopolitické postavenie Brazílie 
v regióne a vo svete?; 

3. Aké sú brazílske záujmy, jej 
nástroje politicko-ekonomickej 
diplomacie a jej agenda v rámci 
BRICS a v čom je Brazília špecifická 
v porovnaní s ostatnými krajinami 
zoskupenia BRICS?; 

4. Aká je kvalita a rozsah politických a 
ekonomických vzťahov medzi 
Brazíliou a ostatnými krajinami 
BRICS, ktoré oblasti sú pre Brazíliu 
najperspektívnejšie na 
medzinárodnom ekonomickom a 
politickom poli, a aké sú jej 
existujúce rezervy, v ktorých by 
Brazília mohla rozšíriť spoluprácu 
s krajinami zoskupenia BRICS?; 

                                                                                    
štrukturálne vzťahy v rôznych oblastiach medzi 
krajinami BRICS. Napríklad buduje inštitucionálne 
partnerstvá medzi krajinami BRICS v oblasti 
vládnych inštitúcií, obchodu, inovácií, vedy, a pod. 
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5. Aké sú hlavné geostrategické osy 
zahraničnopolitického pôsobenia 
Brazílie v kontexte obchodu, 
financií, investícií, energetických 
zdrojov, toku strategických surovín 
a celkového vyvažovania politickej 
a ekonomickej moci voči USA a 
doterajšiemu usporiadaniu 
systému medzinárodných vzťahov, 
ktorý je ešte stále pod hegemóniou 
USA, hoci sa už multipolarizuje?; 

6. Aký ďalší zahraničnopolitický vývoj 
Brazílie možno očakávať v kontexte 
veľmocensky meniaceho sa sveta, 
a to zvlášť vo vzťahu k USA a 
v kontexte krajín BRICS?; 

7. Má Brazília moc, vôľu a silu 
pretransformovať medzinárodný 
systém tak, aby zodpovedal jej 
hodnotám a identite? 

 
2.1. Stanovenie hypotéz 
Vo výskume uvedenej témy budem 
vychádzať z nasledujúcich hypotéz: 

1. Lula da Silva a jeho vláda priviedli 
Brazíliu medzi najvýznamnejšie 
rozvojové ekonomiky s reálnou 
negociačnou silou i v rámci G20, 
kde Brazília aplikuje svoje národné 
záujmy a presadzuje ich 
v globálnom rozsahu, čím je 
schopná transformovať 
medzinárodnú politickú a 
ekonomickú štruktúru sveta podľa 
jej predstáv; 

2. Za účelom zvýšenia svojho 
geopolitického vplyvu a 
mocenského vzostupu 
v medzinárodných vzťahoch 
Brazília využíva aliančnú politiku so 
štátmi zoskupenia BRICS, a to 
hlavne v rámci medzinárodných 
inštitúcií; 

3. Zastupovanie záujmov rozvojových 
krajín nie je primárnym záujmom 
Brazílie. Jej primárnym záujmom je 
predovšetkým mocenský vzostup 

v medzinárodnej politike a 
určovanie medzinárodných 
pravidel hry, k čomu iba využíva 
svoje vodcovské postavenie voči 
rozvojovým krajinám. 

 
3. Teoretický a metodologický rámec 
práce 
 
3.1. Teoretický rámec práce 
V uvedenom výskume bude vychádzať 
z realistických teórií medzinárodných 
vzťahov-predovšetkým z teórie politického 
realizmu a teóre politického neorealizmu, 
vzhľadom na to, že zahraničná politika 
Brazílie vychádza predovšetkým z jej moci 
a národného záujmu, čo spadá pod 
realistickú paradigmu. Dotknem sa aj 
geopolitiky, teórie ofenzívneho realizmu a 
teórie presunu moci. 
Na rozdiel od politického idealizmu 
národný záujem nie je totožný so 
záujmami celého ľudstva, ale treba ho 
chápať prostredníctvom osvieteného 
egoizmu konkrétno štátu, ktorý činí túto 
politiku realistickú. V tomto kontexte 
vyplýva jedna z parciálnych otázok15 ktorú 
budem skúmať, a sice, skutočne je 
primárnym zahraničnopolitickým záujmom 
Brazílie v kontexte rozvojovej tematiky 
presadzovať a hájiť záujmy rozvojových 
krajín, alebo Brazília len využíva rozvojovú 
agendu týchto krajín na presadzovanie jej 
záujmov? 
V rámci tejto teórie ciele štátu musia byť 
definované v pojmoch moci, pretože inak 
než mocou štát nemôže dosiahnúť ani 
obhájiť svoje ciele. Na tomto mieste si 
môžeme položiť ďalšiu parciálnu otázku, a 
sice, aký vplyv má brazílska soft power na 
súčasné usporiadanie medzinárodných 
vzťahov a na správanie ostatných aktérov, 

                                                           
15 Parciálne otázky nebudú hlavné výskumné 
otázky, ktoré sú formulované v 2. kapitole tohto 
príspevku, ale ich výskum a zodpovedanie umožní 
lepšie uchopiť problematiku na teoretickom 
základe. 
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keďže Brazília nedisponuje dostatočnou 
kapacitou prostredníctvom hard power? 
Svetový politický systém sa dotvára 
vzťahmi, ktoré vznikajú z konfrontácie 
moci a ambícií jednotlivých štátov a takto 
vzniká mocenská rovnováha, ktorá je však 
len dočasná, pretože obsahuje 
permanentnú mocenskú konkurenciu. 
V 21. storočí je evidentná zmena 
mocenskej rovnováhy, kde je evidentný 
pokles hegemoniálnej moci USA a 
mocenský vzostup Brazílie a krajín BRICS, 
ktorých možno definovať za vyzývateľov 
USA. A preto sa ďalej parciálne pýtam, aké 
nové usporiadanie mocenskej rovnováhy 
vo svete sa rysuje v kontexte 
zahraničnopolitického pôsobenia Brazílie 
v BRICS a samotného zoskupenia BRICS 
ako takého? 
Politický neorealizmus (štrukturálny 
realizmus) v porovnaní s klasickým 
politickým realizmom nevychádza 
z pesimistickej filozofickej antropológie 
človeka, ale zo štruktúry medzinárodného 
politického systému, ktorý 
zahraničnopolitické správanie sa štátov 
určuje viac ako túžba po moci, čím táto 
teória reaguje aj na rozvoj systémovej 
teórie. V kontexte tejto teórie je 
zahraničnopolitická činnost štátu len 
vektorovým výsledkom stretu mocenských 
potenciálov konkurentov a preto 
zahraničnopolitická činnost aktéra je len 
málokedy totožná s jeho pôvodným 
zámerom. Preto sa znova parciálne pýtam, 
v ktorých otázkách je Brazília a aj celkovo 
zoskupenie BRICS asertívnejšia 
v zahraničnej politike a v čom je 
rezervovanejšia v kontexte toho, čo jej 
momentálne umožňuje medzinárodný 
politický systém v rámci jej moci, a najmä 
ďalší vplyvní aktéri vo svete, akými sú USA 
či Európska únia? Zároveň sa pýtam, aká je 
miera pravdepodobnosti, že v ďalších 
rokoch sa z regionálnej veľmoci z Brazílie 
stane svetová veľmoc, prípadne 
superveľmoc, respektíve má na to 

dostatočný potenciál? Podľa tejto teórie 
štáty Juhu, medzi ktoré patrí aj Brazília, 
ktoré chcú zmeniť praktiky a inštitúcie 
svetovej ekonomiky a politiky, sú 
motivované ani nie tak chudobou, ale skôr 
záujmom získať viac moci 
v medzinárodnom rozhodovaní.  
Vo výskume sa dotknem aj geopolitiky a 
geostratégie, ktorá predstavuje 
zahraničnopolitickú stratégiu v globálnom 
rozmere. V intencii tejto teórie možno 
preto očakávať, že Brazília sa bude snažiť 
rozšíriť svoju momentálnu geopolitickú 
pozíciu a bude sa usilovať o väčšie 
geopolitické presadenie sa. Preto na 
tomto mieste si kladiem ďalšiu parciálnu 
otázku, a sice, aká je trajektória a intenzita 
pohybu moci a sily Brazílie v globálnom 
geopolitickom priestore v kontexte jej 
politického a ekonomického vplyvu?  
V kontexte teórie ofenzívneho realizmu sa 
štáty vo svojej zahraničnej politike 
správajú agresívne len v situácii, keď 
očakávaný zisk prevýši náklady. Na tomto 
mieste sa preto pýtam, možno očakávať 
agresívne zahraničnopolitické správanie sa 
Brazílie, a to najmä za situácie keď 
spolupracuje so štátmi zoskupenia BRICS 
aj v oblastiach, v ktorých sa doteraz 
nesprávala agresívne, akými sú bezpečnost 
a vesmírny geopolitický priestor? 
Podľa teórie presunu moci, ktorá operuje 
aj s pojmom „rovnováha moci“, je 
dôvodom jej zmeny v medzinárodnom 
systéme a zmeny pozície dominantného 
aktéra dynamika posilňovania jednotlivých 
štátov, ktoré môžu vytvárať aj aliancie 
(Organski a Kugler 1981) Preto sa pýtam, 
aké intenzívne je posilňovanie Brazílie ako 
aktéra v relevantných oblastiach, akými sú 
ekonomika, technológie a úroveň 
vojenskej moci a aká intenzívna je aliančná 
dynamika Brazílie s ostatnými štátmi BRICS 
v kontexte spôsobilosti na zmenu 
medzinárodného politického systému? 
 
 



16 
 

 
 

3.2. Metodologický rámec práce 
Metodologicky bude táto práca 
spracovávaná na základe využitia 
kvalitatívnej jedinečnej prípadovej štúdie, 
pri ktorej je vybratý fenomén a teórie, 
ktoré zatiaľ pre daný prípad neboli 
aplikované (Kořan 2008: 34) V tomto 
kontexte zahraničnopolitické správanie sa 
Brazílie a najmä jeho pôsobenie 
v zoskupení krajín BRICS možno považovať 
za jedinečný fenomén skúmania 
v medzinárodných vzťahoch, kde sa dá 
aplikovať teória politického realizmu 
v medzinárodných vzťahoch, respektive 
teória neorealizmu. Podľa Kořana je 
prípadová štúdia „detailná analýza 
prípadu, ktorý bol zvolený ako objekt 
výskumu. Jej cieľom je poskytnúť hlboké 
porozumenie alebo príčinné vysvetlenie 
vybratého prípadu“ (Kořan 2008: 33). Musí 
vziať do úvahy celkový kontext – sociálny, 
politický, historický – so snahou obsiahnúť 
celý pohľad na predmet štúdia (Hendl 
2008: 50; Kořan 2008: 34), ktorý by 
vychádzal z definovaných predpokladov 
Yina o využití zdrojov dát kvalitatívneho a 
kvantitatívneho charakteru a s využitím 
predchádzajúcich teoretických tvrdení pre 
analýzy v kontexte viac premenných 
(Hendl 2008: 106–107). Ide teda o 
zachytenie zložitosti prípadu v jeho 
celistvosti (Hendl 2008: 102). Mojím 
cieľom v rámci tohoto metodologického 
postupu je popísať danú realitu a 
predovšetkým objasniť principy, na 
základe ktorých sa táto realita formuje. 
Pokiaľ ide o premenné, tak nezávislé sú 
tie, ktoré spôsobujú daný efekt – v tomto 
prípade pôjde o rastúci politický a 
ekonomický potenciál Brazílie a jej 
vyjednávacia pozícia v medzinárodných 
inštitúciách a rôznych medzinárodných 
režimoch.  
Závislá premenná je tá, ktorá sa zmení 
v dôsledku vplyvu nezávislej premennej – 
v tomto prípade pôjde o geopolitickú rolu 
Brazílie vo svetovej politike a jej snaha o 

zmenu medzinárodného politického 
systému, teda jej zahraničnopolitické 
správanie. 
Sprostredkujúca premenná je chápaná ako 
spojnica medzi nezávislou a závislou 
premennou. V tomto kontexte bude 
sprostredkujúcou premennou využívanie 
členstva Brazílie v zoskupení krajín BRICS, 
ktoré Brazília využíva ako svoj 
diplomatický a mocenský nástroj na 
ovplyvňovanie medzinárodných 
politických a ekonomických procesov. 
Na základe analyzovaných empirických 
skutočností za využitia uvedenej metódy a 
teoretických nástrojov budem môcť 
zodpovedať stanovené výskumné otázky. 
 
4. Rozbor plánovaných kapitol 
V úvode dizertačnej práce vymedzím jej 
ciele, výskumné otázky a hypotézy, 
metodológiu práce, vysvetlím motiváciu a 
zhodnotím zdroje. 
Obsahová časť práce bude rozdelená do 
štyroch hlavných kapitol, pričom prvá 
kapitola bude teoretická časť práce a 
druhá, tretia a štvrtá kapitola budú 
empirickou časťou práce, kde budem 
skúmať parciálne otázky výskumnej 
problematiky.  
Teoretická časť, teda prvá kapitola práce, 
bude venovaná vymedzeniu teórie 
realizmu v medzinárodných vzťahoch v 
jeho klasickej aj neoklasickej podobe, v 
kontexte tejto teórie bude vymedzený tiež 
ofenzívny realizmus, geopolitika a 
geopolitické teórie a dotknem sa aj teórie 
presunu moci. V kontexte politiky 
mocenskej rovnováhy, ktorá je jednou z 
kľúčových kategórií politickeho realizmu, 
teoreticky vymedzím zahraničnú politiku 
štátov vrátane ich možných stratégií a 
techník. 
Druhá kapitola bude venovaná výskumu 
faktorov, ktoré determinujú 
zahraničnopolitické správanie Brazílie. 
Identifikácia a analýza týchto faktorov je 
nevyhnutná na to, aby sme pochopili 
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súčasné postavenie Brazílie v 
medzinárodných vzťahoch, jej stratégiu a 
medzinárodnopolitické ašpirácie. 
V tretej kapitole už budem skúmať 
konkrétne zahraničnopolitické pôsobenie 
Brazílie voči konkrétnym aktérom svetovej 
politiky. Zamerám sa jednak na zahraničnú 
politiku Brazílie voči jej susedom, ktorí sú 
okrem Brazílie najkľúčovejší 
v juhoamerickom regióne, teda 
v najbližšom geopolitickom prostredí 
Brazílie, akými sú Argentína a Venezuela a 
jednak na zahraničnú politiku Brazílie voči 
najrelevantnejším aktérom medzinárodnej 
politiky, akými sú USA, Európska únia a 
Organizácia spojených národov. 
Zahraničnú politiku Brazílie v tejto kapitole 
nebudem rozoberať vo vzťahu k Rusku či 
Číne vzhľadom na to, že keďže Rusko a 
Čína sú súčasťou zoskupenia BRICS, tieto 
vztahy voči týmto aktérom budem 
rozoberať vo štvrtej kapitole, ktorá bude 
venovaná pôsobeniu Brazílie v zoskupení 
štátov BRICS. 
Vo štvrtej kapitole budem teda analyzovať 
zahraničnopolitické pôsobenie Brazílie 
v politicko-ekonomickom zoskupení BRICS. 
V krátkosti sa dotknem vzniku, cieľom a 
významu tohoto zoskupenia ako celku 
v kontexte zmeny globálnej rovnováhy 
moci v medzinárodných vzťahoch, avšak 
jadrom mojej analýzy bude politicko-
ekonomická diplomacia Brazílie a jej 
geopolitické pôsobenie v rámci tohoto 
zoskupenia, ktoré Brazília využíva ako svoj 
nástroj na presadzovanie jej globálnych 
záujmov. Keďže sa Brazília nachádza 
v juhoamerickom regióne, nevyhnem sa tu 
ani širšej analýze vplyvu Číny v tomto 
regióne a analýze strategických brazílsko-
čínskych vzťahov. 
V závere práce zhrniem výsledky výskumu, 
zodpoviem výskumné otázky, potvrdím, 
prípadne vyvrátim moje hypotézy a 
pokúsim sa načrtnúť prognózu ďalšieho 
vývoja s implikáciou na globálny politický 
systém. Súčasťou práce budú aj prílohy. 

5. Zhrnutie doterajšieho výskumu a 
dostupných zdrojov a prínos 
prevádzaného výskumu 
Súčasný stav poznania riešeného 
problému je v Českej republike, Slovenskej 
republike, ale aj inde v zahraničí na 
minimálnej úrovni; v česko-slovenskom 
prostredí takmer žiadny, tu neexistuje 
žiadna monografia, ktorá by skúmala danú 
tému výskumu. Existujú tu síce niektoré 
študentské kvalifikačné práce hlavne z VŠE 
Praha ktoré sa zaoberajú zahraničnou 
politikou Brazílie, ale sa zaoberajú len 
parciálnými otázkami, akými sú napr. 
postavenie Brazílie v medzinárodnom 
obchode, nezachytávajú teda kompletnú 
problematiku. Pokiaľ ide o stav poznania 
riešeného problému v zahraničí, tak 
výskumu zahraničnej politiky Brazílie sa 
venujú napríklad autori jako Amorim, 
Lafer, Almeida a Hurrell. Postavením 
Brazílie špecificky v zoskupení BRICS sa 
venujú napríklad Baumann a Stuenkel, ale 
aj to nie v ucelenej podobe, pretože v ich 
výskume nie je dostatočne reflektovaný 
kontext presunu globálnej moci 
z unipolárneho systému v prospech 
multipolárneho a nezachytávajú 
komplexne najaktuálnejšie svetové 
systémové zmeny, ktoré sú evidentné aj 
pod vplyvom zahraničnopolitického 
správania sa Brazílie. V dôsledku tohoto 
pôsobenia (aj Brazílie) ide o zmeny 
v oblasti medzinárodných bezpečnostných 
vzťahov, svetových menových a 
finančných vzťahov, presuny moci 
v medzinárodných inštitúciách a tiež 
praktikovaný regionalizmus Brazílie (a 
ostatných členov BRICS), čo má isté 
konzekvencie pre svetový systém.  
Každý tento výskumný deficit by som chcel 
v dizertačnej práci doplniť vlastným 
empirickým výskumom, čím by finálny 
výstup bol originálny a prelomový, a to 
nielen v Českej republike, ale aj 
v zahraničí. Prínosom tohoto výskumu 
bude teda na jednej strane spoznanie 
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výnimočného a vo svetovej politike vysoko 
aktuálného, ale v českom, slovenskom a 
zahraničnom akademickom prostredí málo 
preskúmaného fenoménu, akým je 
zahraničná politika Brazílie, ktorá je 
relevantnou hybnou silou v súčasných 
medzinárodných politických a 
ekonomických vzťahoch. Na strane druhej 
bude prínosom na vedeckej a originálnej 
báze odhalenie, podrobná analýza a najmä 
pochopenie toho, ako sa mení a vyvíja 
geopolitická štruktúra sveta ako výsledok 
pôsobenia zahraničnej politiky Brazílie, jej 
záujmov a cieľov, ako aj hlavných 
geostrategických osí jej pôsobenia, a to 
najmä v kontexte používania brazílskej soft 
power pre zmeny geopolitického 
postavenia Brazílie, čo je jej originálnym 
prístupom v zahraničnej politike. 
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