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Anotace
Tato práce se zabývá proměnami prezidentského úřadu v Irsku během vlády prezidentky
Mary Robinson v letech 1990-1997. Post irského prezidenta má velmi omezené pravomoci a
tradičně byl vždy vnímán jako funkce symbolického a ceremoniálního charakteru. Robinson
však od počátku svého mandátu byla velmi aktivní a tím narušila tehdejší precedens pasivních
prezidentů. Cílem práce je vymezení konkrétních nástrojů a mechanismů, kterých Robinson
využila k proměně prezidentského úřadu a dále zhodnocení, zda prezidentka zůstala v mezích
ústavy. První část práce se tak zaměřuje na analýzu prezidentských pravomocí v ústavě. Dále
už se zabývám samotnou činností Robinson. Jádro výzkumu spočívá v analýze činnosti
Robinson během prezidentského mandátu, kdy se ve vybraných situacích snažím definovat
jednotlivé nástroje, které vedly k posílení prezidentské funkce a dále hodnotím, zda Robinson
zůstala v mezích ústavy.

Annotation
This thesis deals with changes in the presidential office in Ireland during the presidency of
Mary Robinson between 1990-1997. The presidential office holds very few powers and it has
been always perceived more as ceremonial and symbolic function. Robinson had been very
active during her reign since the beginning, thus breaking the precedence given by former
presidents. The goal of this thesis is to define both, particular tools and mechanisms which
Robinson had used to transform the nature of the office. Moreover, the thesis aims to examine
whether Robinson stayed within the constitutional boundaries. The first part of my thesis
focuses on the analysis of the constitutional presidential powers. Further, in the thesis, I deal
with Robinson’s presidency. The main research consist of Robinson’s activity during her
presidency. My aim is to define the particular tools which Robinson used to enhance the
importance of the office and to evaluate whether Robinson remained within the constitutional
boundaries.
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1.
1.1

Úvod
Základní charakteristika tématu

Postu prezidenta republiky v Irsku přísluší ze všech evropských zemí s přímo voleným
prezidentem nejméně pravomocí (Elgie, Fitzgerald, 2004). Ústava z roku 1937 mu přisuzuje
zejména ceremoniální funkce a jeho vměšování do politiky je nepřijatelné. Symbolickou roli
tohoto úřadu podpořilo zvolení Douglase Hyda jako prvního irského prezidenta, který ve svých
78 letech bez politických zkušeností představoval spíše kulturní symbol země. Jeho minimální
politická aktivita fungovala jako precedens a očekávala se i od dalších politiků v této funkci.
K omezené roli prezidentského úřadu přispívá volební systém a samotný výběr kandidátů, který
je zcela v režii politických stran. Mezi lety 1937 až 1990 byli všichni irští prezidenti z řad irské
politické strany Fiánna Fail. Volební kampaň provázel minimální politický souboj a v několika
případech se navíc volby vůbec nekonaly. Tato situace nastala ve chvíli, kdy byl do voleb
postaven pouze jeden kandidát a do úřadu byl poté dosazen automaticky bez volebního souboje.
Zdánlivá bezvýznamnost prezidentského postu tak vedla ke konci 60. let k spekulacím o jeho
zrušení (Gallagher, 1999). Počátek změn předznamenalo oznámení kandidatury Mary Robinson
v roce 1989, které porušilo několik dosavadních zvyklostí. O post irského prezidenta se
ucházela žena, oficiálně vystupující jako nezávislá kandidátka za Labouristy, stranu, která měla
na celostátní úrovni podporu na hranici 10 %. Není tedy divu, že ještě několik měsíců před
volbami se Robinson nacházela v pozici outsidera. Její politický slogan „Hlas pro němé“1
zastřešující úspěšnou kontaktní volební kampaň jí postupně získával stále větší podporu a
v listopadu 1990 těsně porazila kandidáta za stranu Fianna Fáil a stala se irskou prezidentkou
(Finlay, 1990).
Neobvyklé okolnosti vítězství Mary Robinson předznamenaly postupnou transformaci
prezidentské funkce. Její právnické vzdělání, dlouholeté působení v Senátu a perfektní znalost
ústavního prostředí jí umožnily, aby plnohodnotně naplnila roli „Strážce ústavy“, kterou
prezidentskému postu přisuzuje irská ústava. Poselství, které se neslo její kampaní, tedy snaha
o vybudování obrazu moderního, tolerantního a sjednoceného Irska úspěšně naplňovala po celé
volební období (Galligan, 2012). Přestože Robinson prokazatelně zviditelnila prezidentský post
a její působení mělo větší dosah v porovnání s předchozími prezidenty, podařilo se jí to
dosáhnout bez zneužívání prezidentských pravomocí. V mé práci později představím nástroje
1

V or. „Voice for the Voiceless“
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a mechanismy, které Robinson využila k proměnám prezidentského úřadu bez toho, aniž by
překročila ústavu.
K volbě tématu mě povzbudilo roční studium na Univerzitě v Anglii s jedinečným přístupem
ke zdrojům, které mi vytvořily kvalitní podklad pro výzkum. Sledování proměn obsahu
jednotlivých politických funkcí podle aktuálního držitele mandátu je v současném politickém
dění velmi cenné. Navíc v případě Robinson tyto změny nastaly bez překročení ústavy a je tedy
nutné pátrat po sofistikovanějších mechanismech, které byly spouštěčem těchto změn.

1.2 Cíle, výzkumná otázka a metodologie
Mým cílem bude vymezit konkrétní nástroje a mechanismy, kterých Robinson využila
k proměně povahy prezidentského úřadu směrem k aktivnější a dynamičtější funkci. Dále se
budu na základě irské ústavy snažit o kritické zhodnocení, zda Robinson skutečně zůstala
v mezích ústavy a jestli během činnosti prezidentky nastaly nějaké ústavně sporné momenty.
Důležitá vodítka k vyřešení těchto výzkumných cílů leží nejen v analýze irské ústavy a samotné
činnosti Robinson v prezidentské funkci, ale i v obdobích, která tomu předcházela. Jedná se
zejména o prezidentskou kampaň a politickou i právnickou kariéru Robinson před
prezidentskou kandidaturou. Jako výzkumnou otázku si definuji, zda Robinson posílila význam
prezidentského úřadu, aniž by skutečně porušila ústavní rámec a jakých nástrojů k tomu
využila? Dále budu pracovat s hypotézou, že hlavním nástrojem, který Robinson využila
k proměně prezidentského úřadu, byl aktivismus v prezidentské funkci nabývající mnoha
různých podob.
Zde bych ráda podrobněji vymezila pojem aktivismus, kterým se Robinson výrazně odlišila od
svých předchůdců. Robinson se aktivismus snažila vnést do každodenního chování, a tak
přiblížit prezidentský úřad lidem. Každý měsíc navštěvovala desítky společenských událostí,
kde se setkávala s místními obyvateli. Stejně tak rapidně zvýšila počet přijatých návštěv
v prezidentském sídle a sama vykonala mnoho zahraničních cest. Robinson také v porovnání
se svými předchůdci v prezidentské funkci aktivněji využívala své pravomoci. Toto pojetí
prezidentské funkce vytvořilo velký kontrast se zvyklostmi danými předchozími prezidenty,
kteří během svého mandátu byli pasivní.
Vzhledem k omezenému rozsahu práce a ve snaze vyvarovat se tematické roztříštěnosti, se
primárně budu soustředit na prostředky, kterých Robinson k proměně úřadu využila a na její
činnost ve vztahu k ústavním limitům. V mé práci se tak nebudu uchylovat k vyjmenování
2

jednotlivých oblastí, ve kterých se úřad proměnil, tak jak je původně uvedeno v tezích. Po
hlubším proniknutí do samotného výzkumu jsem navíc došla ke zjištění, že tuto problematiku
je velmi těžké přesněji definovat či dokonce měřit.
Vzhledem k tomu, že cílem mé práce bude vyřešit specifický případ, bez snahy testovat již
existující hypotézu či aplikovat závěry na obecnější fenomén použiji metodu intrinsitní
případové stude blíže vymezenou v typologii R. E. Stakea. Jedná se o typ případové studie, kdy
případ je primárním zájmem výzkumu a výzkum samotný je prováděn za účelem porozumění
unikátnosti daného případu. Záměr výzkumu není budování nové teorie či rozšíření stávající,
ani generalizace na další případy. Jde o holistické porozumění unikátnímu případu (Grandy in
Mills, 2010). V samotné práci budu postupovat metodou kritické diskurzivní analýzy textů a
následné evaluace primárních i sekundárních zdrojů, což povede k ověření či vyvrácení mé
hypotézy.

1.3. Zdůvodnění výběru tématu a použité zdroje
Zkoumání prezidentských pravomocí a jejich proměna odvíjející se od jednotlivých
vykonavatelů mandátu je s ohledem na českou politickou situaci velmi živé a relevantní téma.
Rozpor mezi ústavním zakotvením prezidentských pravomocí a skutečnou politickou praxí není
ojedinělým jevem. Mary Robinson je příkladem dokazujícím, že individuální pojetí
prezidentského úřadu může mít rozhodující dopad na význam a reálnou politickou váhu úřadu.
V mé práci budu pracovat, jak s primárními zdroji, kterými jsou zpravodajské servery a
jednotlivé politické projevy Robinson, tak se sekundárními zdroji, mezi které se řadí
monografie, odborné články i další internetové zdroje. V teoretické části práce bude mým
stěžejním zdrojem irská ústava a dále monografie a odborné články věnující se postavení
prezidenta v irském politickém systému, zejména monografie a odborné texty Michaela
Gallaghera, jednoho z největších expertů na irský politický systém působícího na Trinity
College v Dublinu. Dále články od Yvonne Galligan, profesorky z Královské Univerzity v
Belfastu, která se mimo jiné věnuje transformaci irských politických reálií z genderové
perspektivy, a také články právního profesora a ústavního znalce Davida Gwynna Morgana
působícího na University College Cork v Irsku.
Mezi základní monografie, s kterými budu pracovat v další části práce patří publikace od Lorny
Siggins – The Woman Who Took Power in the Park: Mary Robinson (1997) a dílo od Johna
Horgana – Mary Robinson: An Independent Voice (1997). Jedná se o biografie podrobně
3

mapující veřejnou činnost Robinson, přičemž oba autoři se řadí mezi nejznámější irské
novináře. Nepostradatelným zdrojem bude také autobiografie Robinson Everybody Matters: A
Memoir (2013). Novinové články i rozhovory budu čerpat především z globální databáze zpráv
Factiva shromažďující zpravodajství hlavních světových deníků. Samotné projevy Robinson
jsou zveřejněné v online databázi irské prezidentské kanceláře, některé z nich spolu s rozhovory
poskytnutými prezidentkou lze nalézt na serveru Youtube.

1.4

Předpokládaná struktura práce

V teoretické části mé práce se budu věnovat analýze ústavního zakotvení prezidentského úřadu
s rozborem jednotlivých prezidentských pravomocí a jejich užití v praxi v historii úřadu irského
prezidenta. Tento vytvořený podklad mi umožní zachytit kontrast mezi přístupem a zvyklostmi
předchůdců Robinson v prezidentské funkci a samotnou Robinson. V další části práce už budu
zkoumat jednotlivá období v životě Robinson, tak abych odhalila prvky a mechanismy, které
Robinson pomohly vybudovat pevný základ pro aktivistický přístup v prezidentské funkci.
Postupně tak analyzuji kariéru Robinson před jejím zvolením do prezidentské funkce a následně
prezidentskou kampaň. V části věnované samotnému prezidentskému období Robinson se budu
soustředit na konkrétní prezidentské aktivity poukazující na proměny v prezidentském úřadu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o široké spektrum událostí zahrnující projevy, setkání s politiky,
zahraniční návštěvy a další veřejnou činnost, rozhodla jsem se zde zohledňovat chronologickou
i tematickou posloupnost. Během prvního roku mandátu Robinson se událo mnoho změn, a
tudíž zkoumané množství aspektů je vyšší v porovnání s dalšími léty, proto jsem v tomto
případě zvolila chronologický postup. Další kapitoly už budou řazeny do tematických celků
podle konkrétní problematiky, které se prezidentská činnost týká nebo podle jednotlivých
pravomocí, jejichž využití budu zkoumat. Pevně věřím, že tento postup usnadní čtenáři
snadnější vhled do celkové problematiky.
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2.

Ústavní zakotvení prezidentského postu

Podrobná analýza ústavního vývoje a prezidentských pravomocí provedená v této kapitole bude
stěžejní ve vztahu k oběma částem mé výzkumné otázky. Teoretické poznatky nabyté
zkoumáním jednotlivých prezidentských pravomocí pro mě budou klíčové při posuzování, zda
Robinson zůstala svou činností v rámci ústavy. Analýza ústavního vývoje prezidentského postu
a prezidentských voleb ukážou kontrast mezi okolnostmi provázející zvolení předchozích
prezidentů a jsou tak důležité ve vztahu k pozdějšímu aktivistickému přístupu Robinson
v prezidentské funkci.

2.1 Formování ústavy
Slabou pozici irského prezidenta určuje hned několik faktorů, řadí se mezi ně stranická
dominance ve výběru kandidáta, absence ústavních pravomocí a tradice limitovaného
prezidencialismu platící jako norma už od počátku zřízení prezidentského úřadu v roce 1937.
V této kapitole se budu postupně věnovat každému z nich.
Zřízení postu irského prezidenta bylo schváleno spolu s přijetím nové ústavy nezávislého
irského státu v roce 1937. Ta nahrazovala předchozí ústavu z roku 1922, která v mnoha bodech
kopírovala britský model. Mezi lety 1922–1937 tak funkci prezidenta nahrazoval post
Generálního guvernéra, oficiálně reprezentujícího britskou královnu. Fakticky byl ale tento
úřad bezvýznamný, vzhledem k nově nabyté nezávislosti Irska na Velké Británii na něj navíc
většina obyvatel nahlížela jako na cizí element vnucený proti jejich vůli (Elgie, Fitzgerald,
2004). 2 Nová ústava schválená v celonárodním referendu v roce 1937, která platí až dodnes,
představovala pro většinu obyvatel definitivní oproštění od politického vlivu Velké Británie.
Post generálního guvernéra byl zrušen a vystřídán přímo voleným prezidentem. I přesto, že
nová ústava přisuzuje irskému prezidentu jen několik reálných pravomocí, v zemi panovaly
obavy ze zneužití prezidentského postu nejsilnější stranou Fianna Fáil a jejím lídrem a současně
tehdejším premiérem de Valerou.
Během výběru kandidátů před prvními prezidentskými volbami v roce 1937 volba nakonec
padla na Douglase Hyda, apolitického kandidáta nepropojeného s žádnou politickou stranou,
navíc oblíbeného veřejností. Jeho výběr byl přirozeným kompromisem pro všechny subjekty
2

Post generálního guvernéra byl zřízený na základě podmínky zakotvené v Anglo-irské dohodě nařizující, že v
zemi musí být politický úřad oficiálně reprezentující britskou královnu.
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podílející se na politickém souboji z důvodů obav, že post by mohl být zneužit kandidátem silné
strany Fianna Fáil, která v té době jasně dominovala na politickém poli. Bývalý univerzitní
profesor Hyde se tak v roce 1937 v téměř 80 letech stal prezidentem (Elgie, Fitzgerald, 2004).
Ve výkonu funkce se od něj neočekávalo nic víc než symbolická reprezentace země. Toto
ceremoniální pojetí stanovilo precedens pro jeho následovníky. Irskému prezidentu byla
přiřazena funkce kulturního symbolu odosobněného od skutečné politiky. V roce 1967 se
dokonce uvažovalo o zrušení úřadu z důvodu jeho minimálních pravomocí a navrhovalo se, aby
funkci prezidenta vykonával Taoiseach (premiér). Síla argumentů proti nakonec zvítězila –
(přílišná zátěž premiéra, kontroverzní propojení funkce hlídače ústavy s funkcí premiéra a
ušetřené náklady by byly minimální) (Gallagher, 2012). Někteří autoři se shodují (Elgie,
Fitzgerald 2004, Gallagher, 2012), že pokud by strany postavily vážnější kandidáty a o post by
se uskutečnil skutečný politický souboj, reálná podoba prezidentského úřadu by mohla být
značně odlišná.

2.2

Volby

Irský prezident je volen přímo na dobu 7 let, zvolený může být maximálně dvakrát. Kandidát
musí být nominován alespoň 20 členy Oireachtas (irský výraz pro parlament)3 nebo alespoň 4
členy lokálních vlád (Irská ústava, odst. 12). Problematické je, že tyto podmínky mohou
v realitě splnit jen 3 nejsilnější strany: Fianna Fáil, Fine Gael nebo Labouristi.4 V minulosti se
tak často stávalo, že strany vytvořily kartel a jednoduše zamezily nominaci nevítaného
kandidáta.
Od roku 1937 proběhlo 5 prezidentských voleb bez jakéhokoliv politického souboje. Dvakrát
se strany dohodly na nominaci jednoho kandidáta (1937 a 1974), ve dvou případech byl
postaven jediný kandidát za stranu Fianna Fáil (1952, 1983) a jednou strany nabídly nového
kandidáta po rezignaci předchozího prezidenta Ó Dálaigha v roce 1976. Prezidentský úřad byl
výsadní doménou Fianna Fáil, všichni prezidenti mezi lety 1946-1990 pocházeli z této strany
(Gallagher, 1999). Z důvodu absence voleb s regulérním politickým soubojem se z politického
úřadu postupně vytrácela podstata mandátu lidu a prezidentský úřad nebyl veřejností vnímán
jako velká politická autorita. Prezidentské volby v roce 1990 přinesly první opravdový politický
souboj po 17 letech. Robinson svým zvolením jako nezávislá kandidátka s podporou Labouristů

Oireachtas se skládá z dolní komory parlamentu – Dáil Éireann, horní komory parlamentu – Seanad Éireann a
prezidenta, má tedy 3 složky (Irská ústava, odst. 15.2).
4
V roce 1997 byly poprvé jmenováni dva kandidáti poprvé členy lokálních vlád.
3
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dokázala všechny do té doby platné normy vyvrátit a vybudovala si politický prostor
umožňující její aktivistickou pozici.

2.3 Ústavní pravomoci
V irské ústavě jsou věnovány postu prezidenta články 12, 13 a 14. Některé jeho pravomoci jsou
ale vypsány dále v článcích 16, 26 a 27. Ústava přisuzuje prezidentu dohromady 5 diskrečních
pravomocí (pravomoci, ve kterých má správní orgán možnost věc samostatně posoudit a
rozhodnout o ní) (Skulová, 2004).
1. Prezident má právo odmítnout rozpustit Dáil (dolní komora parlamentu, dále jen jako Dáil),
poté co obdrží žádost na rozpuštění od premiéra, který nezískal většinovou podporu dolní
sněmovny (Irská ústava, odst. 13.2.2)

2. Prezident vždy podepisuje zákony po jejich schválení parlamentem. Ve většině případů má
prezident právo zákon nepodepsat a předat ho Nejvyššímu soudu5 k ústavnímu
přezkoumání (výjimku tvoří ústavní a rozpočtové zákony a zákony, které jsou předloženy
k urgentnímu schválení). Jakmile Nejvyšší soud rozhodne o ústavnosti zákona, prezident
musí jednat v souladu s tímto rozhodnutím. Pokud Nejvyšší soud rozhodne, že zákon je
v souladu s ústavou, zákon už nikdy nemůže být předložen k opětovnému přezkoumání
(Irská ústava, odst. 26).
3. Prezident má právo rozhodnout, zda budou určité zákony předloženy veřejnosti ke schválení
v referendu. O tento krok ho může požádat většina senátorů spolu s třetinou členů dolní
komory parlamentu. Prezident pak může zákon podepsat jen za předpokladu, že bude
schválen v obecném referendu vypsaném ve lhůtě 18 měsíců (Irská ústava, odst. 27).
V referendu ovšem není uplatňován princip klasické většiny (viz kap. 2.3.4).
4. Prezident může svolat jednání jedné či obou komor parlamentu (Irská ústava, odst. 13.2.3.).
5. Prezident může po konzultaci s Radou státu komunikovat prostřednictvím sdělení s oběma
komorami parlamentu. Sdělení se může týkat důležité záležitosti národního či veřejného

5

Ústava používá termín „Supreme Court“, což lze nejpřesněji přeložit jako Nejvyšší soud.
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významu. Prezident může také na obdobné téma po konzultaci s Radou státu kdykoliv sdělit
zprávu veřejnosti. Každé takové sdělení ale musí být předem schváleno vládou (Irská
ústava, odst. 13.7.).
Prezident má dále dle ústavy tyto pravomoci:
1. Je vrchním velitelem ozbrojených sil (Irská ústava, odst. 13.4).
2. Reprezentuje zemi v zahraničí, avšak vycestovat ze země může jen s předchozím souhlasem
vlády (Irská ústava, odst. 12.9).
Ústava nařizuje prezidentu předchozí konzultaci s vládou při užití všech jeho pravomocí
s výjimkou těch, kde mu ústava ukládá absolutní svobodu v rozhodování (Odst. 13.9 a 13.11).
Tato podmínka byla vytvořena, aby nenastal konflikt mezi vládou a prezidentem v záležitostech
oficiální politiky (Morgan, 1997). Prezident má tedy absolutní svobodu v rozhodování jen
v první z pěti výše vypsaných pravomocí. Zbylé čtyři vyžadují konzultaci s Radou státu,
tj. tělesem složeným z premiéra a vicepremiéra, předsedy Nejvyššího soudu, předsedy
Vrchního soudu, generálního prokurátora,

6

z předsedů obou komor parlamentu a dalších

maximálně 7 členů vybraných prezidentem. Prezident musí Radě státu naslouchat a
spolupracovat s ní, není ovšem vázán jejími rozhodnutími, ač mu to ústava doporučuje (Irská
ústava, odst. 32).
Prezident dále nedisponuje žádnou formou veta, nemá vliv na formování vlády a ani na
rozpočtovou politiku. Prezident nemůže bez souhlasu vlády opustit zemi ani pronést projev na
veřejnosti. Před rokem 1991 byl navíc prezident limitován velmi nízkým rozpočtem na
zahraniční reprezentaci, ten byl od roku 1973 stanoven na 15 tisíc liber ročně. V roce 1991
premiér schválil nový zákon navyšující rozpočet na 100 tisíc liber ročně, s tím, že částka se
může navýšit podle potřeb prezidenta. V důsledku toho měla Robinson i její následovníci
daleko vyšší frekvenci zahraničních cest v porovnání s jejími předchůdci.
2.3.1 Pravomoc v odstavci 13.2.2
První z pravomocí opravňující prezidenta odmítnout žádost premiéra rozpustit Dáil je
pravděpodobně nejmocnější nástroj v rukou prezidenta. Jedná se o jediný případ, kdy prezident
může nezávisle konat proti vůli premiéra a jeho rozhodnutí zároveň není možné zvrátit
V or. „Attorney General“, který je oficiální poradce vlády v právních záležitostech, v zásadě se jedná o
nejvyššího právního úředníka v Irsku (Irská ústava, odst. 30).
6
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(McDunphy in Gallagher, 2012). Ústava navíc blíže nespecifikuje, za jakých podmínek by měl
prezident tuto pravomoc užívat. Gallagher (2012) nabízí dva případy, kdy by prezidentovo
rozhodnutí nerozpustit Dáil bylo plně akceptovatelné bez podezření ze zneužití pravomoci.
První z nich by nastal, pokud by vláda ztratila podporu parlamentu, ale stále by existoval
potenciál na zformování alternativní vlády skládající se například z opozičních stran. V druhém
případě by podporu musel ztratit samotný premiér, ale vládní strana by byla schopna
pokračování ve vládě s jiným lídrem.
Tato pravomoc zatím nikdy nebyla prezidentem využita i přesto, že okolnosti to v historii
umožňovaly několikrát (Gallagher, 2012). V letech 1944 a 1982 byli prezidenti Hyde a Hillery
požádání předsedy vlády o rozpuštění Dáilu a oba tak učinili. Ve druhém případě u prezidenta
intervenoval samotný lídr opozice, aby tuto pravomoc využil (Elgie, Fitzgerald, 2004). V roce
1994 ztratil podporu v dolní komoře parlamentu lídr Labouristů Reynolds. V očekávání, že
Reynolds Robinson požádá o rozpuštění dolní komory, se Robinson nechala slyšet, že by
premiérovu žádost o rozpuštění odmítla (Hogan, 1997). Reynolds se tak rozhodl o rozpuštění
nepožádat a rezignoval. Novou vládu utvořili Labouristi s dalšími dvěma opozičními stranami
(Elgie, Fitzgerald, 2004). Výše popsaná situace dokazuje, že tato pravomoc v rukou prezidenta
může sehrát důležitou roli bez toho, aniž by byla přímo využita a vládní aktéři s vědomím jejího
možného využití musí rozvažovat svá jednání.
2.3.2 Pravomoc v odstavci 26
Druhá z jmenovaných pravomocí, možnost podávat zákony schválené parlamentem k
ústavnímu přezkoumání také není v ústavě přesněji vymezena. Prezident může s výjimkou
zákonů navrhujících ústavní změny, rozpočtových zákonů a zákonů navržených k urgentnímu
schválení podat k přezkoumání jakýchkoliv zákon. Prevencí proti přílišnému zneužívání této
pravomoci je podmínka, že takový zákon, který Nejvyšší soud shledá ústavním, už nemůže být
nikdy znovu navržen k ústavnímu přezkoumání (Irská ústava, odst. 34.3.3). Tato pravomoc
byla jako jediná v minulosti využita všemi prezidenty, dohromady byla uplatněna 12x (Elgie,
Fitzgerald, 2004). Využití této pravomoci vždy předchází konzultace s Radou státu, která byla
za účelem uplatnění této pravomoci svolána 26x. Podle statistik je zjevné, že Robinson se
k užívání této pravomoci uchylovala daleko častěji v porovnání se svými předchůdci. V období
mezi lety 1990-2011 byla Rada státu svolána vícekrát, než v předchozím období počínaje
vznikem prezidentského úřadu (v letech 1937-1990 byla svolána 13x, mezi lety 1990-2011 byla
svolána 14x) (Gallagher, 2012).
9

Konzultace s Radou státu jen předjímá možné podání zákona k přezkoumání, ale neznamená,
že zákon bude skutečně k přezkoumání předložen. V případě Robinson se tomu tak stalo
například 4x ze šesti svolaných porad s Radou státu, její nástupkyně McAleese Radu svolala
8x, ale jen 3x skutečně předložila zákon k přezkoumání. Obě prezidentky byly tak výrazně
aktivnější v užívání této pravomoci, než jejich předchůdci a neváhaly Radu svolat i v případě
malých pochybností o ústavnosti daného zákona.
Samotný akt svolání Rady státu už může vyvolat změnu v chování politických aktérů, to
potvrzuje případ prezidenta de Valery, který se v roce 1967 obrátil na Radu státu
s pochybnostmi o ústavnosti daňového zákona, vláda vzápětí představila nový zákon upravující
nejkontroverznější opatření předešlého zákona (Gallagher, 2012).
V roce 1976 dokonce dovedlo podání zákona k Nejvyššímu soudu prezidenta Ó Dálaigha
k rezignaci. Ó Dálaigh se rozhodl podat k přezkoumání zákon o vyhlášení výjimečného stavu,
Nejvyšší soud ale potvrdil jeho ústavnost. Ó Dálaigh rozlítil vládu tímto krokem natolik,7 že
byl pod tlakem donucen rezignovat pouhé dva roky od začátku svého funkčního období (Lee,
1989).
Z 12 zákonů podaných k přezkoumání mezi lety 1937-1997, bylo 6 zákonů prohlášeno za
protiústavní a zrušeno, u zbývajících Nejvyšší soud protiústavnost neprokázal. Sama Robinson
podala k přezkoumání dohromady 4 zákony, 3 z nich byly shledány Nejvyšším soudem jako
protiústavní (Gallagher, 2012). Jediný, u něhož byla ústavnost potvrzena, byl kontroverzní
zákon zakazující šíření informací o potratech (Horgan, 1997).
2.3.3 Pravomoc v odstavci 13.7
V případě pravomoci v odstavci 13.7 umožňující prezidentu „doručit sdělení veřejnosti“8 či
parlamentu na libovolné téma, ústava ukládá, že takové konání ať už prostřednictvím slov nebo
akce musí být vždy předem schváleno vládou a konzultováno s Radou státu (Irská ústava, odst.
13.7). Ústava však blíže neurčuje, jakým způsobem může vláda zakročit proti prezidentu, který
nečekal na pokyn vlády či neuposlechl její rozhodnutí. V případě Robinson se například
ukázalo, že pokud se i přes zjevný nesouhlas vlády prezident rozhodne konat podle svého
uvážení, vláda nedisponuje žádnými účinnými prostředky, jak by mu v takovém jednání

Tehdejší ministr obrany Paddy Donegan nazval prezidenta „ohromující ostudou“ (v or. „thundering disgrace“)
(Black, 2006).
8
Ústavní formule je v originále: „Address a message to the Nation“.
7
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zabránila. Robinson tak podnikla návštěvu do Severního Irska, kde si potřásla rukou s Gerrym
Addamsem, lídrem Sinn Féin i přes výslovný nesouhlas tehdejšího ministra zahraničních věcí
(viz kap. 9.4) (Siggins, 1997).
Tato pravomoc také způsobila mnohé rozepře mezi Robinson a tehdejším premiérem
Haugheym na začátku volebního období. Ukázalo se totiž, že pravomoc může být zároveň
omezením, kdy se Haughey pomocí rigidního výkladu ústavy snažil zabránit jakémukoliv
veřejnému vystoupení Robinson bez jeho předchozího schválení a tím omezit aktivistický styl
Robinson (The Guardian, 1991). Nakonec byl ale stejně donucen zejména kvůli vysoké
popularitě Robinson napříč veřejností svou rétoriku zmírnit a ustoupit do pozadí. Ukázalo se
také, že premiér kromě osobního nátlaku nedisponuje žádným účinným prostředkem, jak
vynutit na prezidentovi striktní dodržování této pravomoci (The Guardian, 1991). Vývoji
vztahu mezi Haugheym a Robinson se budu zvláště věnovat v pozdější kapitole pojednávající
o samotném působení Robinson v prezidentské funkci.
V případě využití pravomoci v odst. 13.7 zejména ve formě „doručení sdělení veřejnosti“ lze
nalézt v ústavě určité šedé zóny, ve kterých je ponechána volnost výkladu. Nejen, že ústava
nenařizuje, zda prezident musí schválení vlády uposlechnout, ale také přesněji nespecifikuje,
co přesně ono „doručení sdělení veřejnosti“ znamená. Například jeden z bývalých prezidentů
Childers posílal automaticky všechny své projevy vládě, naopak Ó Dálaigh údajně jednal
daleko nezávisleji a s vládou nespolupracoval tak často. (Elgie, Fitzgerald, 2004). Zde je
důležité zahrnout do interpretace i historický kontext, v jehož rámci byla podmínka vyžadující
schválení vládou vytvořena. Cílem bylo zamezit situaci, kdy premiér a prezident budou jednat
protichůdně v důležité oblasti, což by působilo negativně v očích veřejnosti (Morgan. 1997).
Pravomoc v podobě doručení oficiálního sdělení oběma komorám parlamentu irští prezidenti
využívali jen velmi zřídka. Z prezidentů předcházejících Robinson této pravomoci využil pouze
de Valera v roce 1969. Robinson pak tuto pravomoc využila ve svém mandátu hned 2x, a to
v roce 1992, kdy promluvila na téma irské identity v Evropě, a poté v roce 1995, kdy pronesla
řeč o významu irské diaspory ve světě (Houses of the Oireachtas, 1995). Podrobněji se této
problematice budu věnovat v dalších kapitolách, ve kterých budu analyzovat užití této
pravomoci v reálných situacích.
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2.3.4 Další pravomoci
Třetí pravomoc je takřka bezvýznamná vzhledem k jejímu využití za velmi specifických
okolností. Pouze zákon schválený dolní komorou parlamentu a odmítnutý většinou senátorů
může prezident předložit veřejnosti ke schválení v následném referendu. Tato situace je velmi
nepravděpodobná, protože 11 ze 60 senátorů jmenuje samotný premiér a Senát se v Irsku
nenachází v dominantním postavení, a tudíž má jen velmi malou šanci, že by se mu podařilo
zamítnout zákon, který už byl schválen v poslanecké sněmovně. Žádnému prezidentu zatím
žádný takový zákon předložen nebyl. V samotném referendu by bylo navíc velmi těžké takový
zákon odmítnout, protože Ústava stanovuje počet hlasů potřebných k odmítnutí zákona – musí
to být alespoň 1/3 registrovaných voličů (Irská ústava, odst. 47.2.1.).
Čtvrtou ze jmenovaných pravomocí, (pravomoc svolat k jednání jednu či obě komory
parlamentu), využili doposud 3 prezidenti, (de Valera, Robinson a McAleese), nicméně
pokaždé ve spolupráci s vládou (Harvey, 2008). 9
Na závěr je důležité si připomenout, že nejasné vymezení většiny z výše popsaných pravomocí
(zejména pravomoci v odstavci 13.2.2 a 13.7), prezidentu umožňuje poměrně velkou flexibilitu
v jejich využívání. Jejich potenciální sílu lze vysledovat z chování dalších politických aktérů,
kteří své jednání uzpůsobili během klíčových momentů s ohledem na tyto pravomoci.
Pro lepší vykreslení možných dopadů si lze představit dva modely prezidentské funkce
odvíjející se od toho, jak aktivní by prezident byl ve své funkci. Na jedné straně spektra by tak
mohl prezident pojmout funkci maximalisticky a své postavení by využil k podpoře vládní
strany nebo naopak ke ztěžování pozice vlády. Naopak v minimalistickém pojetí by funkce
prezidenta byla čistě ceremoniální se snahou vyvarování se jakýchkoliv konfrontací (Gallagher,
2012).
Celkově je ale výčet exekutivních pravomocí v rukou prezidenta velmi omezený, a i kdyby se
snažil jejich častým využíváním svou roli rozšířit, stále by v očích vlády neznamenal reálnou
politickou protiváhu. Pokud by prezident navíc sklouzl k zneužívání pravomocí, riskoval by
ztrátu kredibility v očích veřejnosti a nepřátelský postoj ze strany vlády. Možnosti prezidenta
se ale neomezují jen na využívání výše zmíněných pravomocí, prezident disponuje i širokou
škálou tzv. „měkkých sil“10 v podobě veřejného vystupování a projevů, ve kterých může sdílet
9

Robinson svolala parlament za účelem vyřešení otázky postavení Irska v rámci Evropy a masové emigrace lidí
ze země.
10
V or. „soft powers“.
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své hodnoty a postoje (Daly, 2012). Tuto oblast na maximum využila Robinson, když si byla
vědoma, že chce za každou cenu zůstat v mezích ústavy, ale i přesto si zachovala aktivismus
během vykonávání funkce.
Historie poukazuje na to, že precedent ceremoniálního pojetí prezidentské funkce vytvořený
prvním prezidentem Hydem, zůstal zakořeněný i během dalších let a ani jeho následovníci se
neuchylovali k častému využívání svých pravomocí a k politickému aktivismu. Ten se projevil
až s nástupem Robinson, nejen v podobě častého veřejného vystupování a zahraničních
návštěv, ale také v podobě častějšího využívání pravomocí. Zde je ale nutné zahrnout i faktor
voleb, kdy se Robinson stala prezidentkou po opravdovém politickém souboji a ve své funkci
se tak mohla opřít o skutečnou legitimitu odvozenou od jejích voličů.
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3.

Kariéra Mary Robinson před prezidentskou kandidaturou

Robinson už od svých univerzitních let a později během kariéry senátorky a advokátky
zastávala vytrvalý aktivistický přístup a zaměřovala se na oblasti, které jí byly blízké i během
prezidentského mandátu. Kvůli snaze o odstranění diskriminačních zákonů stavějících do
znevýhodněné pozice určité skupiny obyvatelstva si Robinson získala kredibilitu potřebnou jak
během kampaně, tak i v samotné prezidentské funkci. Profesní minulost tedy připravila
Robinson jedinečnou startovní pozici pro aktivistický přístup k prezidentskému úřadu.
Právnické vzdělání a s tím spojená perfektní znalost ústavy jí navíc umožnily využívat ústavní
prezidentské pravomoci na maximum a dodaly potřebné sebevědomí, které ji pomohlo si takové
konání obhájit i před nejvyššími ústavními činiteli (viz kap. 6.3).

3.1 Počátky kariéry Mary Robinson
Obhájkyně lidských práv je role, která byla od počátku spjatá s kariérou Mary Robinson.
Robinson už během studia práv na Trinity College představila myšlenku využití práva jako
nástroje pro sociální změnu (Robinson, 1991). Vzhledem k povaze irské společnosti se silně
zakořeněnou katolickou morálkou, jejíž zásady byly pevně zakotveny v Ústavě, byly často ženy
postaveny do nerovnoprávného postavení, odtud také pramenil zájem Robinson o problematiku
lidských práv. Neřadila se ale mezi feministky, obávala se škatulkování, které by jí toto
označení přineslo a chtěla si ponechat širší oblast působení v rámci lidských práv. Na univerzitě
se například výrazně angažovala v oblasti zlepšení postavení romských kočovníků (Robinson,
2012). V posledních letech svého studia se jako historicky první žena stala auditorkou prestižní
Trinity Law’s Society (Siggins, 1997). Její inaugurační řeč poukazovala na mnohá tabu tehdejší
společnosti. Robinson hovořila o nutné změně ústavy a vybraných zákonů, tak, aby byl
ponechán prostor i pro individuální lidskou morálku. Upozorňovala, že ústava by neměla
reflektovat učení výhradně jednoho náboženství bez ohledu na jiná náboženství.11 Kritizovala
tak například kriminalizaci homosexuality a sebevražd a ústavní zákaz rozvodů. Její řeč v té
době sklidila kladné ohlasy a nabila ji optimismem do budoucna. Až později během své

Robinson byla vychována ve striktně katolickém prostředí, až během studentských let zaujala kritičtější postoj
vůči katolické církvi. V mládí například velmi podporovala myšlenky Hanse Künga, myslitele, který propagoval
univerzální morálku založenou na směsi všech náboženství. Později s ním navázala přátelský vztah a vstoupila do
hnutí proti Apartheidu, které Küng založil se svou manželkou.
11
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senátorské kariéry si uvědomila, že převést slova v činy je v irské politice s dominancí
konzervativních stran velmi obtížné (Robinson, 2012).
První politické zkušenosti začala Robinson sbírat už v 25 letech, kdy byla zvolena do Senátu
jako kandidátka Trinity College.12 Robinson se stala nejen nejmladší členkou Senátu v historii
Irska, ale i první katoličkou zastupující Trinity College a nejmladší držitelkou profesorského
titulu v historii koleje. Během působení v Senátu Robinson pokračovala v agendě, které se
věnovala již na univerzitě a prostřednictvím práva usilovala o změny v sociálních oblastech
(Finlay, 1990). Bezprostředně po vstupu do Senátu začala pracovat na pozměňovacím návrhu
k zákonu, který kriminalizoval distribuci a prodej antikoncepce (Associated Press, 1990).
Tento návrh vyvolal už před tím, než byl oficiálně představen, obrovskou vlnu kritiky
podporovatelů tradiční strany Fianna Fáil,a církve.13 Robinson pocházející z konzervativně
založené katolické rodiny se s touto kritikou dlouho vyrovnávala. Ve svých memoárech se
svěřila s množstvím anonymních vzkazů s vulgárním obsahem, které každodenně dostávala, a
s pocity viny vůči svým silně věřícím rodičům (Robinson, 2012). Kvůli snaze o zahájení slušné
diskuze dokonce v této záležitosti osobně navštívila kardinála katolické církve Williama
Conwaye. Potkala se však s velmi chladným přijetím. Pozměňovací návrh nakonec v Senátu
nedosáhl ani prvního čtení a většina senátorů odmítla jakoukoliv konstruktivní diskuzi na toto
téma (Siggins, 1997). Robinson (1991) později přiznala, že tato situace jí přinesla ponaučení o
důležitosti politického aspektu ve snaze o sociální změnu, jelikož předtím se soustředila
výhradně na právní aspekt, který ale v prostředí Senátu nebyl dostačující (Robinson, 2012).
Vlna negativních reakcí na problematiku kriminalizace antikoncepce ji ovšem neodradila od
toho, aby se k ní v budoucnu vrátila. V roce 1973 podala podobný návrh, který došel až
k prvnímu čtení, kde byl opět zamítnut. Vláda místo toho představila zákon, který
dekriminalizoval prodej antikoncepce, ale jen pro manželské páry14 (Office of the Attorney
General, 1979).

3.2 Kariéra advokátky
V roce 1976 Robinson vstoupila do Labouristické strany a opustila dráhu nezávislé političky.
Již v předchozích letech odmítla vstoupit do Fine Gael, zejména kvůli tradičním postojům a

12

3 z 60 senátorů jsou přímo voleni výhradně absolventy Trinity College, Robinson se tak stala jednou ze
zástupkyň této koleje.
13
Populární deník Sunday Press sympatizující s politickou stranou Fianna Fáil se vyjádřil o návrhu Robinson jako
o „kletbě pro Irsko“.
14
Prodej antikoncepce všem osobám nad 18 let byl povolen až v roce 1985.
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neakčnosti stranické základny. Pro Robinson byli Labouristé jedinou možnou volbou vzhledem
k vzájemné blízkosti v myšlenkách socialismu a k férovému přístupu v sociálních oblastech
(Robinson, 2012). Vstup do politické strany navíc Robinson přinesl reálnou možnost úspěchu
ve volbách do Dáilu, kde by jako poslankyně disponovala daleko více politickými
pravomocemi v porovnání s funkcí senátorky. Robinson vnímala Dáil jako vhodnější platformu
k dosažení sociální změny (Horgan, 1997). Nebyla však zvolena. O 4 roky později svou
kandidaturu opakovala, ale neuspěla ani napodruhé. Vzhledem k omezeným pravomocím
Senátu se rozhodla, že se více zaměří na kariéru advokátky a svůj vytyčený cíl sociální změny
a odstranění diskriminačních zákonů bude prosazovat z pozice obhájkyně v jednotlivých
právních případech (Robinson, 2012). Robinson figurovala jako obhájkyně fyzických osob
žalujících stát hned v několika velkých případech, které postupně doputovaly až k Evropskému
soudu pro lidská práva ve Štrasburku (Johnston vs. Irsko, Norris vs. Irsko a Airey vs. Irsko)
(Galligan, 2012).
V prvním případě Robinson zastupovala muže a ženu, kteří spolu nemohli vstoupit do
manželského svazku vzhledem k jejich předchozím ztroskotaným manželstvím.15 V důsledku
této právní úpravy měla jejich dcera oficiálně nelegitimní status a v irském právním systému
neměla rovnocenná práva s dětmi narozenými v manželství. Evropský soud tuto situaci shledal
jako porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a Irsko muselo uznat stejnou legitimitu
i dětem narozeným v nemanželském svazku (Evropský soud pro lidská práva, 1986). 16 Krátce
na to v zemi proběhlo rozvodové referendum (1986), ve kterém byly rozvody veřejností
zamítnuty. K jejich legalizaci došlo až v dalším referendu v roce 1995.
V druhém případě Robinson zastupovala Davida Norrise, stojícího v čele Hnutí za práva gayů,
který u Evropského soudu žaloval Irsko za porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
z důvodu existence zákonů kriminalizující homosexualitu. Irsko bylo v tomto případě znovu
shledáno vinným a muselo tyto zákony zrušit (Evropský soud pro lidská práva, 1988).
V posledním případě Robinson zastupovala paní Airey, usilující o anulaci manželství, ve
kterém byla nucena setrvat i přes alkoholismus a násilnické sklony svého manžela. U irských
soudů však opakovaně neuspěla, zejména proto, že si nemohla z finančních důvodů dovolit
adekvátní právní pomoc. Hlavním tématem tedy nebyla rozluka manželství, ale poskytování
bezplatné právní pomoci potřebným. Verdikt evropského soudu ve Štrasburku rozhodl ve

Irská ústava až do roku 1995 nedovolala rozvod, bylo možné provést pouze soudní separaci manželství, s tím,
že dotyčný nemohl vstoupit do nového manželského svazku.
16
Na základě zákona o statutu dětí z roku 1987 (Status of Children Act).
15
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prospěch paní Airey a Irsko tak muselo začít v některých civilních případech poskytovat
bezplatnou právní pomoc (Evropská komise lidských práv, 1977). Ve všech výše popsaných
případech se Robinson podařilo skrze právo docílit sociální změny, což byl cíl, který si vytyčila
už během svých studentských let. Tedy pomocí znalosti ústavy a právní teorie odstranit
diskriminační zákony znevýhodňující určitou skupinu obyvatel.17
Jedním z důležitých aspektů kariéry Robinson byla tedy advokacie v oblasti lidských práv, kde
se jí pomocí trpělivé práce a veřejného aktivismu podařilo dosáhnout významných změn.
V politické činnosti byla Robinson omezena limitovanou funkcí Senátu, navíc po vstupu do
Labouristické strany se nemohla vyjadřovat stejně svobodně jako nezávislá politička. Jak sama
zdůraznila, účast v zákonodárném orgánu pro ni byla stejně důležitá jako právní kariéra, pozice
senátorky jí dovolala jednat jako zástupkyně lidu a poukazovat na nedostatky v některých
zákonech (Robinson, 1991). Její kandidaturu do Dáil poháněla především touha stát se součástí
orgánu s větší politickou váhou, který by jí umožnil silnější mandát z pozice reprezentantky
lidu (Robinson, 2012). Disponovat „hlasem veřejnosti“ pro ni představoval jeden z motorů
v politické činnosti a později se stal i tématem její prezidentské kampaně. Aktivistickou politiku
ale zastávala i v Senátu navzdory jeho omezené roli. V 70. letech byla zvolena v komunálních
volbách jako radní v dublinském okrsku, hlavním účelem její kandidatury bylo zastavení
výstavby v historické části Dublinu, což byl rozsáhlý projekt, kterému společně s manželem
věnovala mnoho času.18 Na pozici radní Robinson nakonec rezignovala, kvůli velké časové
vytíženosti, kterou přinášelo členství v Senátu a zároveň právní případy, ve kterých figurovala
jako obhájkyně.

3.3 Zahraničně-politické postoje Mary Robinson
Robinson se na počátku 70. let stala členkou Evropského hnutí, jehož hlavním cílem byl vstup
Irska do Evropského hospodářského společenství (později EU). Její postoj byl jednoznačně
proevropský.

Přestože byla vlastenkou a později v prezidentské kampani zdůrazňovala

důležitost irské identity a konceptu „Irství“19 vyznačujícího se úzkým vztahem k irským
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Mezi vyhrané případy Robinson na domácí půdě patří například zrušení zákona, který ženám zakazoval sedět v
soudních porotách, nebo zrušení zákona, který neumožňoval adopci dětí manželským párům, kde muž a žena jsou
každý rozdílného náboženského vyznání - (např. žena katolička a muž protestant).
18
Během rozsáhlé kampaně proti výstavbě se Robinson seznámila s Bride Rosney, která se později velkou měrou
podílela na kampani Robinson. Později se Rosney dokonce stala speciální poradkyní prezidenta, funkce, kterou
Robinson sama nově založila.
19
V or. „Irishness“.
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kořenům a ke kultuře, neměla Robinson nacionalistické názory.20 Svým postojem Robinson
reflektovala myšlenku otevřeného a pluralistického státu pevně zakotveného v rámci silného a
jednotného evropského společenství, který si je ale stále vědom vlastní identity a snaží se ji
aktivně podporovat i u vlastních obyvatel (Siggins, 1997). Robinson věřila, že Irsku by vstup
do společenství pomohl posílit národní sebevědomí a země by se lépe vypořádala s komplexy
méněcennosti ve vztahu k Velké Británii. Dále si od vstupu do Evropského hospodářského
společenství (dále jen EHS) slibovala zajištění lepších podmínek pro odstraňování
diskriminačních práv a svobod jednotlivců v Irsku.21 Později také jako první v zemi vyučovala
na Trinity College předmět věnující se výhradně evropskému právu (Robinson, 2012).
Robinson byla také členkou Fóra nového Irska, demokratické platformy fungující jako
protiváha proti radikální, nacionalistické straně Sinn Féin, což korespondovalo s jejím
otevřeným proevropským postojem a snahou o nalezení nové irské identity. Irská zahraniční
politika 70. a 80. let byla velmi poznamenána vleklými spory v Severním Irsku mezi unionisty
a nacionalisty. Problematickou situaci měla řešit Anglo-irská dohoda z roku 1985 uzavřená
mezi Velkou Británií a oběma částmi Irska. Pro Robinson znamenala výsledná podoba této
dohody velké zklamání. Podle ní bylo uzavření dohody příliš uspěchané a text dohody se
nesnažil o nalezení kompromisu mezi nacionalisty a unionisty. Dohoda vytvářela příliš
výhodné podmínky pro nacionalisty na úkor unionistů. Robinson vyjadřovala podporu
unionistům strachujícím se o budoucnost Severního Irska v rámci Spojeného Království
(Horgan, 1997). Tento názor ale tehdy v Irsku sdílelo jen minimum jednotlivců, většina
obyvatel se radovala nad konečným uzavřením dohody s Velkou Británií, což se do té doby
zdálo jako nemyslitelné. Robinson se v reakci na neúspěch z výsledné podoby Anglo-irské
dohody vzdala členství v Labouristické straně a po vypršení svého volebního období v Senátu
se rozhodla znovu nekandidovat (Siggins, 1997).

20

V tomto ohledu je často srovnávána s prvním irským prezidentem Hydem, který pocházel z Trinity College,
stejného akademického prostředí jako Robinson. I on jako historik a lingvistický znalec prosazoval koncept
„Irství“, ale spíše ve smyslu zdůraznění exkluzivity Irska jako státu. Například prosazoval výsadní postavení
irského jazyka za účelem postupného zbavení se anglického vlivu, naopak Robinson nikdy nehovořila o výlučnosti
irštiny, i když ji sama hojně používala.
21
Robinson několikrát žalovala Irsko u evropského soudu za neuposlechnutí nařízení vydaných Evropskou unií,
týkajících se z velké částí odstrnanění genderově diskriminačních zákonů (viz případ Cotter ans McDermott v
Ireland).
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4.

Okolnosti vedoucí k prezidentské kandidatuře Robinson a
průběh volební kampaně

Okolnosti vedoucí ke kandidatuře Robinson, a především samostatná kampaň jsou pro význam
mého výzkumu a odpověď na výzkumnou otázku dva nepostradatelné faktory. Na irské poměry
unikátní prezidentská kampaň Robinson, která zapříčinila strmý vzestup jejích předvolebních
preferencí, je jedním z mechanismů stojících za proměnami v úřadu prezidenta. Kampaň
zároveň spoluvytvořila základ pro aktivismus Robinson v prezidentské funkci.

4.1 Okolnosti vedoucí k prezidentské kandidatuře Robinson
Ke konci 80. let Robinson neplánovala návrat do aktivní politiky. Její činnost zcela pohltilo
založení Centra pro evropské právo v Dublinu, na jehož chodu se podílela se svým manželem.
Získala také členství v prestižní advokátní komoře Chambers v Londýně (Robinson, 2013).
Robinson cítila, že role advokátky ji dopomůže k dosažení větších změn v sociálních oblastech.
Členství v Senátu už ji nenaplňovalo a tušila, že tam vyčerpala veškeré své možnosti (Robinson,
2013). O to více byla překvapena, když ji jeden z dávných přátel z řad Labouristů oslovil
s návrhem na prezidentskou kandidaturu. Zpočátku se k nabídce postavila negativně, především
z důvodu neatraktivity samotné funkce a času, který by musela obětovat prezidentské kampani
na úkor právních případů. Post prezidenta měl do té doby pověst záslužné funkce pro dlouholeté
vrcholné politiky, kteří překročili hranici důchodového věku. Robinson se však cítila na vrcholu
své kariéry a obávala se, že funkce prezidentky jí zabrání v úspěšném pokračování právnické
kariéry vedoucí k reálným sociálním změnám (Robinson, 2013). Po zralejší úvaze a hlubší
reflexi nad prezidentskými pravomocemi zakotvenými v ústavě nabídku přijala: „Zamyslela
jsem se nad tím, toto byl prezident přímo volený lidmi, což mělo značný dopad“22 (Robinson,
2012). Uvědomila si pole působnosti, které úřadu propůjčuje mandát získaný přímou volbou.
Robinson pochopila, že i když je prezidentský post limitován omezenými prezidentskými
pravomocemi, jeho velký potenciál se nachází ve vlivu morálním, který může vyvážit
nedostatek exekutivních funkcí (Robinson, 2012). Po několikadenní úvaze se rozhodla, že
nabízenou kandidaturu přijme, ale trvala na tom, že zpět do Labouristické strany nevstoupí a
bude kandidovat pouze jako nezávislá s podporou Labouristů. V dubnu roku 1990 byla její

22

V or. „I began to think. This was a president elected directy by the people, that had a significant impact“.
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kandidatura oficiálně schválena administrativní radou labouristické strany a její volební
kampaň tak mohla být oficiálně spuštěna (Horgan, 1997).

4.2 Průběh prezidentské kampaně Robinson
Jedinečná podoba prezidentské kampaně Robinson byla odrazem hned několika faktorů.
Jednalo se o první opravdový politický souboj po 17 letech (viz kap. 1.2). Neobvyklá byla také
nadstandardně dlouhá kampaň trvající 7 měsíců. Ve své kampani Robinson plynule navázala
na aktivistický přístup, který ji provázel po celou dobu své předchozí kariéry. Jedním ze
stěžejních programových bodů kampaně tak přirozeně bylo rozpoutání debaty o rozšíření
prezidentské role a o zapojení aktivismu v prezidentské funkci. Je nutné také pamatovat na
jedinečnost samotné kandidatury Robinson, kdy se volebního boje účastnila jako vůbec první
žena, navíc bez členství v některé z politických stran (Horgan, 1997).23
Robinson oficiálně zahájila svou kampaň 1. května v Limericku za přítomnosti zástupců
z místních spolků a organizací. Na místě ji přímo podpořil Jim Kemmy, poslanec bez stranické
příslušnosti a zakladatel lokální strany Demokratických socialistů. Během dalších měsíců
Robinson procestovala 25 tisíc mil po celém Irsku včetně nejodlehlejších oblastí a setkávala se
se zástupci místních komunit, spolků a organizací (Robinson, 2013). Osobní kontakt s místními
a snaha o porozumění problémům na lokální úrovni byly klíčové v její kampani, jejíž hlavním
sloganem bylo heslo „President with a Purpose“ neboli prezident s posláním. Obsah tohoto
hesla reflektoval myšlenku aktivismu ve funkci prezidenta odvozenou zejména od přímé volby
lidu, což byl nástroj, s kterým se rozhodla Robinson pracovat už ve chvíli, kdy přijala
kandidaturu: „Pochopila jsem význam skutečnosti, že lidé mají právo si v celostátních volbách
přímo zvolit prezidenta, který si může uvědomit plný potenciál a důstojnost úřadu a utvořit
moderní smysl irské identity“24 (Robinson, 2013). Podle tohoto výkladu dodává přímá volba
prezidentskému úřadu velký potenciál ve smyslu reprezentace národa nad rovinou politiky,
osobnost prezidenta tedy působí jako morální vzor, s kterým mají obyvatelé možnost se
ztotožnit. Po celou dobu své kampaně tak Robinson zdůrazňovala důležitost sjednocujícího
prvku v rámci národa a vyzdvihovala, že se chce stát prezidentkou reprezentující celý irský lid.

Labouristé měli poprvé dostatek poslanců na to, aby mohli jmenovat vlastního kandidáta.
V or. „I grasped the significance of the fact, that the people had a right to directly elect their head of state in a
nationwide poll, someone who could realise the full potential and dignity of the office, and shape a modern sense
of Irish identity“
23
24
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Robinson chtěla v kampani vyzdvihnout myšlenku otevřeného prezidentského úřadu sloužícího
lidem, proto jako hlavní strategii v kampani zvolila co možná nejužší kontakt s místními
obyvateli. Během kampaně Robinson překročila hranice liberálně-intelektuálního tábora
cílícího na městské voliče, kam byla obvykle zařazována, a snažila se nalézt hlubší, společné
téma blízké všem obyvatelům. Často hovořila o solidaritě a sounáležitosti jako o vlastnostech
mnoha irských komunit a zdůrazňovala, že chce být aktivní prezidentkou pro všechny bez
výjimky. Jako ústavní právnička si uvědomovala limity prezidentského úřadu, ale onen
aktivismus měl pramenit z přímé volby, aktivismus vycházející z lidu za účelem konat ve jménu
lidí.

4.3 Cesta k vítězství
Samotné oznámení prezidentské kandidatury Robinson bylo veřejností přijato pozitivně, ale
téměř nikdo jí nepřikládal velký význam.25 Jasným favoritem voleb byl kandidát Fianna Fáil a
populární politik Brian Lenihan, v té době místopředseda vlády a ministr obrany. (Siggins,
1997). Robinson si však usilovnou prací během dlouhé kampaně budovala každým měsícem
stále větší okruh podporovatelů. Slušnou síť podporovatelů po celém Irsku už měla Robinson
vybudovanou z dob kariéry senátorky a advokátky, kdy se angažovala v několika občanských
organizacích a podílela se na mnoha veřejných aktivitách.26 Kandidaturu Robinson oficiálně
podpořily i další politické subjekty jako levicová Worker’s Party a Strana Zelených. Ke zvýšení
jejích preferencí nadále přispěly i Lenihanovy přešlapy v kampani a také vstup třetího kandidáta
do souboje o politické křeslo Austina Currieho za Fine Gael (Siggins, 1997). Šance Robinson
na poražení Lenihena byla velmi malá, ona i její tým si však dobře uvědomovaly, že pokud by
ve volbách skončila druhá za Lenihanem, mohla by při přepočítávání hlasů stále kalkulovat
s preferenčními hlasy od Curriera a stát se tak konečným vítězem voleb. Samotný Lenihan se
nevyvaroval skandálu měsíc před konáním voleb, kdy byl prostřednictvím telefonních nahrávek
odhalen jeho pokus o manipulaci tehdejšího prezidenta Hilleryho. Jen o několik týdnů později
k dalšímu zvýšení preferencí Robinson dopomohl člen Fianna Fáil a vládní ministr Flyn, který
ostře kritizoval Robinson za oportunistické chování a předstíraný zájem o vlastní rodinu, tak
aby se uměle vžila do role matky. Tento útok byl však až příliš kritický a Robinson přidal velké
množství protestních hlasů proti Fianna Fáil zejména od ženské části voličů (Galligan, 2012).

Kurz sázkových kanceláří na výhru byl ještě v zimě roku 1990 100:1 (Siggins, 1997).
Robinson byla jedna ze zakládajících členek Women’s Political Association a 20 let působila jako prezidentka
organizace Cherish pro matky samoživitelky.
25
26
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Podpora Robinson tak v posledním měsíci před volbami vzrostla téměř o 10 % na úkor obou
dalších kandidátů (Walshe, Coghlan, 1990). Souboj mezi Robinson a Lenihanem těsně před
volbami byl v očích veřejnosti souboj představitele starých návyků patřících minulosti versus
představitelky nového obrazu otevřeného, pluralitního Irska (Walshe, Coghlan, 1990).
Robinson se totiž v kampani neobávala dotknout i kontroverzních témat. Několikrát upozornila
na problém irské emigrace a uvedla, že pro ni reprezentace z pozice prezidenta neznamená jen
zastupování lidí žijících v Irsku, ale i těch za hranicemi.27 Aktivní postoj zastávala i
v problematice vztahů se Severním Irskem, hovořila o nutnosti navázání přátelských kontaktů
s tamní protestantskou komunitou.
I přesto, že Lenihan ve volbách získal vyšší procento preferenčních hlasů, než Robinson
(Lenihan 44,1 % a Robinson 38,9 %), volby nakonec celkově vyhrála Robinson kvůli
preferenčním hlasům převedených od třetího z kandidátů Currieho (17 %).28 Výhře Robinson
přikládala velkou důležitost irská média. Ta shodně referovala o malé revoluci provázející celou
společnost, která umožnila, aby se novou hlavou státu stala žena nepatřící ani k jedné ze dvou
tradičních politických stran. Robinson za sebou navíc neměla žádnou oslnivou politickou
kariéru, dvakrát neúspěšně kandidovala do Dáilu a své jediné politické zkušenosti nabyla jako
senátorka zvolená výhradně absolventy Trinity College. Naopak většina předchozích
prezidentů za sebou měla dlouholeté kariéry vrcholných politiků. Výměnu na postu novináři
shodně označovali za změnu celého politického systému a důkaz toho, že Irsko je připraveno
na novou budoucnost nezatíženou traumaty minulosti. V mnoha novinových titulcích se
objevila věta z akceptační řeči krátce po zvolení do prezidentské funkce, prostřednictvím které
Robinson děkovala ženám Irska: „Ženy Irska místo kolébky rozhoupaly celý systém.”29 (např.
The Globe and Mail, Financial Times, Gorman, 1990). Ženy se dokázaly stmelit a vykročit ze
své tradiční role žen v domácnosti, které ve všem následují své muže. V době zvolení Robinson
jen 30 % žen pracovalo mimo domov, žena nikdy nebyla členkou Nejvyššího soudu, ani dalších
nejvyšších ústavních orgánů a rozdíl v ženských a mužských platech byl nejvyšší v Evropě.30
Roli matky v domácnosti jejichž hlavní úlohou je vytvořit stabilní rodinné zázemí, ženám
přisuzuje samotná irská ústava (Podle ústavy žena v domácnosti podporuje stát a přispívá tak
k obecnému dobru. Ženy by také nikdy neměly být nuceny z ekonomických důvodů pracovat,

27

V době zvolení Robinson do funkce prezidentky žilo po světě dohromady 70 milionů irských emigrantů.
Finální procento hlasů pro Robinson bylo 51,9 %.
29
V or. „The women of Ireland, instead of rocking the cradle, rocked the system“.
30
Podle oficiálních statistik z roku 1991 473 tisíc vdaných žen v Irsku bylo v domácnosti, zatímco 168 tisíc
pracovalo (Hussey, 1994).
28
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a tak zanedbávat péči o rodinu – viz odst. 41.2. Po několik desítek let ženy tiše naplňovaly
úlohu matek v domácnosti, během prezidentských voleb se mnohé z nich spojily a daly hlas
Robinson jako zoufalé volání za důstojnost a nezávislost, kterých se jim nedostávalo ve
společnosti kontrolované muži (Phillips, 1991).31
K přiblížení tehdejší atmosféry v irské společnosti po zvolení Robinson slouží svědectví ženy
z chudé části Dublinu, která uvedla v krátkém rozhovoru pro novináře: že všichni tancovali na
ulicích a v očích měli slzy štěstí (Phillips, 1991).32 Novináři si byli vědomi limitů funkce a často
poukazovali na to, že lidé oslavují novou prezidentku, která ve skutečnosti má pravomoci
podobné britské královně, tedy téměř žádné. Důležité je, že Robinson se stala symbolem, který
představuje velkou sílu, možná větší, než jeden hlas v parlamentu (Phillips, 1991). Cullen
(1991) použil přirovnání pro vztah voličů Robinson ke své favoritce: „Jako když se lidé podívají
do zrcadla a vidí odraz, který mohou obdivovat se všemi atributy, které si vysnili“.33 Mnoho
novinových článků tak s vědomím aktivistického stylu Robinson předvídalo možnou změnu
v pojetí úřadu (Irish Times, Sunday Times, The Globe and Mail, 1990).

31

Svůj volební potenciál mezi ženami už si Robinson dobře uvědomovala během kampaně. Na jednom z jejích
volebních billboardů byla použita fotografie, kde Robinson debatuje v kruhu dalších žen a pod tím byl slogan: „Vy
máte hlas, já ho nechám slyšet“ (v orig. „You have a voice, I will make it heard“) (Spillane, 1996).
32
V or. „Everyone was crying with joy when she was elected; we were literally out on the streets dancing“.
33
V or. „When the people elected her, it was as if they had looked into a mirror and admired the reflection.. In
some ways the image wasn't their own at all, but no matter: it was how they wanted to see themselves.“
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5.

Období krátce po vítězství Robinson a výzvy do budoucna

Vzhledem ke znění mé výzkumné otázky je důležité zanalyzovat akceptační i inaugurační řeč
prezidentky, neboť v obou případech Robinson promluvila o myšlenkách aktivismu a
formulovala oblasti, kterým se z prezidentského úřadu chtěla zvláště věnovat. Obsah těchto řečí
tak tvoří tematickou osnovu, kterou prezidentka následovala po celou dobu trvání mandátu.

5.1 Akceptační řeč
Krátce po volbách Robinson pronesla svou akceptační řeč, ve které jasně vyznačila linii
budoucího směřování prezidentského úřadu. V jejím úvodu využila paralelu s pádem Berlínské
zdi, který nastal přesně rok před začátkem prezidentského mandátu (Robinson, 1990). Zde je
důležité do perspektivy zahrnout kontext celé situace. Robinson se stala na poli velkých
politických i společenských změn na začátku 90. let symbolem nových impulsů a nadějí pro
moderní a otevřené Irsko mající své pevné místo v integrované Evropě. Irsko stejně jako Evropa
stálo na prahu další éry, se sebevědomím a s optimismem připraveno čelit novým výzvám.
V kontrastu s tímto postojem se nacházeli dosavadní vrcholní irští političtí představitelé v čele
s Haugheym, kteří byli zastánci tradičního nacionalismu bez snahy o usmíření a navázání
nového kontaktu se severní částí irského ostrova.
V další části řeči Robinson vyjádřila poděkování svým voličům a zdůraznila, že jako
prezidentka chce sloužit skutečně všem lidem, nejen svým názorovým příznivcům. Tento postoj
podpořila poděkováním, ale zároveň i symbolickým rozloučením se svými spolupracovníky i
přáteli podílejícími se na její kampani (The President’s Establishment, 2018).
V závěru řeči Robinson promluvila o změně v rámci prezidentské funkce: „V rámci ústavy mám
mandát k tomu, abych změnila přístup“,34 věta svědčící o odhodlání transformovat
prezidentskou funkci, ale stále v rámci ústavy. Robinson už během kampaně otevřeně mluvila
o změně a těsně po svém vítězství uvedla, že na platformě změny byla zvolena všemi lidmi
napříč politickými stranami. Zopakovala, že klíčové pro ni budou hodnoty usmíření, tolerance
a míru na celém irském ostrově, přičemž načala i pro Irsko citlivé téma týkající se rozsáhlé
emigrace, kterému se tehdy politici spíše vyhýbali.35 Dopomohla si opět symbolismem, kdy

34

V or.: „I have a mandate for a changed approach within our Constiution“.
V roce 1990 žilo po celém světě 70 milionů irských emigrantů a jejich potomků, z toho 8 milionů držitelů irských
pasů žije ve Velké Británii) (CSO, 2009).
35
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slíbila, že v prezidentském sídle bude vždy rozsvícená olejová lampa pro všechny obyvatele
irského původu žijících v exilu.36
Symbolismus byl pro Robinson obzvlášť důležitý v počátcích jejího mandátu, když ještě přesně
nevěděla, jak ztvární myšlenku aktivního prezidentství. Na počátku devadesátých let během
bouřlivých politických změn, kladla velký důraz na nový, společenský rozměr v Irsku v rámci
moderní a otevřené Evropy, který Irsku přinášel naději, že je také připraveno na změny. Tento
společensko-politický kontext vytvořil v zemi dobrý podklad pro přijímání nových impulsů a
symbolismus vynahradil Robinson limitované prezidentské pravomoci (Siggins, 1997). Kvůli
výše zmíněnému symbolismu a morálním hodnotám byla Robinson často přirovnávána k
Václavu Havlovi (Brest, 1994, Conor, 1996). Irská prezidentka byla sama jeho velkým
obdivovatelem a později se s ním osobně několikrát setkala.37 V jednom z rozhovorů uvedla,
že si na něm nejvíce cení hlubokomyslných komentářů ohledně moderní společnosti a
schopnosti donutit lidi k zamyšlení prostřednictvím svých her (MacEoin, 1997). Robinson i
Havel byli také označování za představitelé nového středo-levicového směru v politice, který
překračuje tradiční ekonomické štěpení a důležitými se stávají i morální postoje a prosperující
občanská společnost (Conor, 1996).

5.2 Inaugurační řeč
Jen několik dní po akceptační řeči Robinson přednesla za přítomnosti nejvyšších státních
činitelů, rodiny i blízkých přátel svou inaugurační řeč (3. prosince 1990). Ta byla výsledkem
několikaměsíční práce, přičemž prezidentská kampaň sloužila jako hlavní zdroj námětů pro její
vznik. Podobně jako v akceptační řeči vyznačila Robinson ve svém proslovu imaginární linii
zobrazující směřování prezidentské funkce. Robinson sama později uvedla (2013), že
inaugurační řeč vnímala jako vážnou deklaraci věnovanou lidem Irska s vyznačením cílů,
kterých by ve své prezidentské funkci ráda dosáhla. Robinson ve své řeči postupně zmínila
všechna klíčová témata v budoucím vykonávání svého mandátu. Jednalo se o oblasti, ve kterých

36

Robison skutečně během celé své funkce udržovala v prezidentském sídle rozsvícenou elektrickou lampu
postavenou před oknem, tak aby byla vidět i z veřejného prostranství. Tato lampa měla symbolizovat pocit
blízkosti a domova pro všechny žijící za hranicemi Irska. Postupně se tato zvyklost stala obecně známou a
charakteristickou pro přístup Mary Robinson, která se snažila otevřít prezidentské sídlo všem potřebným (The
Globe and Mail, 1992).
37
Robinson se poprvé setkala s Havlem v roce 1991 na jedné z jejích prvních zahraničních návštěv v Londýně,
kde společně rozhodovali o podobě loga pro novou banku pro rekonstrukci Východní Evropy (Robinson, 2013).
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nalezla potenciál ke změně bez ohledu na omezené pravomoci, a zároveň cítila, že v nich má
vzhledem ke své předchozí kariéře čím přispět (např. problematika vztahu se Severním Irskem).
Inaugurační řeč byla unikátní i svou délkou, do té doby bylo zvykem, že nově zvolení irští
prezidenti vystoupili jen se stručným proslovem a s krátkým poděkováním, bez otevírání
jakékoliv hlubší problematiky (např. Childers a Hillery, dva poslední prezidenti před Robinson,
nebyli výjimkou) (Robinson, 2013).
Robinson chtěla ve své řeči zachytit především ideu nového Irska otevírajícího se výzvám a
přibližujícímu se Evropě. Zároveň ale chtěla, aby si obyvatelé byli dobře vědomi své minulosti
a byli na ni hrdí. Jejím cílem tak nebylo oproštění od všeho minulého a tradičního (Robinson,
1990). Čerstvá prezidentka uvedla, že Irsko nejlépe obohatí novou, více integrovanou Evropu,
pokud si každý obyvatel bude dobře vědom svého „Irství“, tzn. svého původu a bude na něj
hrdý: „Nejlepší cesta, jak můžeme přispět k nové, integrované Evropě 90. let je prostřednictvím
našeho sebejistého smyslu Irstvi“.38 V postoji Robinson byl tak zřetelný patriotismus, ale bez
obav vůči novým výzvám, naopak, byl otevřený a jasně podporující irskou integraci v rámci
Evropy. Někteří novináři hovořili o přístupu Robinson jako o „nové irské identitě“, vytvářející
kontrast k přežitému nacionalismu, který choval příliš velký respekt k Velké Británii a byl
příčinou irského komplexu vůči Spojenému Království. Patriotismus po vzoru Robinson byl
moderní a nezávislý a pomáhal Irsku identifikovat se s Evropou a nalézt v ní právoplatné místo
(Phillips, 1991).
K principům tolerance a empatie se Robinson vracela na více místech svého projevu a jako
symbolické přirovnání použila koncept Páté provincie, která byla poprvé představena v dílech
irských filosofů (Hederman, Kearney, 1977-1985). Pátá provincie má představovat imaginární
místo v srdci každého obyvatel pocházejícího z Irska, kam se kdykoliv může každý uchýlit
v případě potřeby (McCarthy, 2010).39 „Je to místo uvnitř každého z nás – místo, které je
otevřeno pro druhé, aby mohli kdykoliv vniknout dovnitř a poté ven“40 (Robinson, 1990).
38

V or. „The best way we can contribute to a new integrated Europe of the 1990s is by having a confident sense
of our Irishness“.
39
Irsko má nyní čtyři provincie a není známo, zda někdy v historii pátá provincie existovala, nicméně v irštině se
provincie označuje termínem „coiced“, což je také ekvivalent pro slovo pátý. Později irští filosofové Hederman a
Kearney ve svých pracích označili pátou provincii za provincii patřící představivosti jako imaginární místo v srdci
každého jednotlivce. Místo, které nemá fyzický, geografický ani politický rozměr a leží za hranicemi vědeckého
chápání. Později autoři použili výraz páté provincie pro jimi založené literární fórum, kde lidé z rozličného
náboženského, kulturního i náboženského prostředí mohli v harmonii koexistovat a spolutvořit. Tato analogie byla
později použitá Robinson pro označení místa plného tolerance a navazování dialogů bez vzájemného napadání
(McCarthy, 2010).
40
V or. „It is a place within each one of us - that place is open to the other, that swinging door which allows us to
venture out and other to venture in“.
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Robinson (2013) později vysvětlila, že tento koncept měl také sloužit jako prostředek na
posílení pocitů sounáležitosti a ztotožnění se s hlavou státu, protože chtěla reprezentovat
skutečně všechny obyvatele. Zároveň nechtěla být prezidentkou, která bude upínat pozornost
jen vpřed bez ohledu na minulost, ani perfektní typ liberální a inteligentní prezidentky vzdálené
od běžných obyvatel.
I přesto, že v době inauguračního projevu měla Robinson v mysli určitou ideu o aktivismu
v prezidentské funkci, nevěděla přesně, jak takového aktivismu dosáhne a jakých konkrétních
podob bude nabývat. Bylo jí ale jasné, že může čerpat ze své minulosti obhájkyně lidských práv
v roli advokátky a senátorky a z úspěšné aktivistické kampaně. V inauguračním projevu se tak
vracela k tématům provázejícím její minulost. Zaměřila se na důležitost spočívající v
rozmanitosti irské komunity. Upozornila, že nereprezentuje obyvatele jen na národní, ale i na
globální úrovni, tedy všechny irské emigranty žijící v zahraničí. Zároveň, ale vyzdvihla úlohu
lokálních komunit, které označila za jednu z tváří moderního Irska. Uvedla, že se ze své pozice
se bude snažit podporovat lokální, participativní demokracii pomáhající k seberozvoji a
k sebevyjádření obyvatel nehledě na jejich geografickou polohu (Robinson, 1990).
Robinson se vyjádřila i k problematice vztahů s Velkou Británií a Severním Irskem, když
symbolicky nabídla obyvatelům Severního Irska nezištně a bez jakékoliv skryté agendy
přátelskou ruku i lásku: „Chci nabídnout ruku přátelství i lásku oběma komunitám v severní
části ostrova, bez skryté agendy a postranních úmyslů“.41 Dále uvedla, že se zasadí o co největší
míru vzájemného porozumění a tolerance mezi komunitami žijícími na jednom ostrově. Ač se
Robinson k této problematice vyjadřovala během inaugurační řeči poměrně opatrně, na zlepšení
vztahů mezi oběma částmi ostrova a Velkou Británií ji velmi záleželo a také cítila, že toto je
oblast, ve které by prezidentský úřad mohl velkou měrou přispět ke zlepšení situace (Horgan,
1997). Zároveň kvůli svým názorům během jednání o Anglo-Irské dohodě v 80. letech měla
důvěru unionistů, když se přiklonila na jejich stranu a označila podmínky vyjednané v dohodě
za neférové vůči nim.
Ze své funkce se Robinson později v této oblasti skutečně zasadila o velké změny. Severní
Irsko navštívila dohromady 18x, navíc se stala prvním irským prezidentem, který oficiálně

41

V or. „I want to extend the hand of friendship and of love to both communities in the other part. And I want to
do this with no hidden agenda, no strings attached“.

27

navštívil Velkou Británii a později se dokonce osobně setkala s britskou královnou (Siggins,
1997).
Ve své řeči se dotkla i oblasti lidských práv, kde chtěla využít dědictví Irska v podobě
morálního a politického vědomí v politickém dění s bohatou historií humanitární asistence
rozvojovým zemím. Byla si jistá, že se chce jako prezidentka Irska zasadit o podporu a ochranu
lidských práv, ačkoliv při čtení projevu ještě neměla promyšlené, jakým způsobem a zda to
vůbec z výkonu její funkce bude možné (Robinson, 2013). Ve své prezidentské funkci nakonec
podnikla mnoho návštěv zemí třetího světa. O tamních podmínkách mluvila na světových
konferencích. Jako jedna z prvních hlav státu navštívila například Rwandu krátce po genocidě
(Robinson, 2013).
V závěru své řeči Robinson opět hovořila o důležitosti symbolů. Uvedla, že se bude spoléhat
na jejich význam a sílu: „Symboly jsou nástrojem, který spojuje i rozděluje lidi. Symboly nám
dávají identitu, obraz o nás samých a způsob, kterým si vysvětlujeme vlastní jednání sobě, ale
i druhým. Symboly rozhodují o příbězích, které vyprávíme a příběhy, které vyprávíme rozhodují
o historii, kterou za sebou zanecháváme“42 (Robinson, 2013). Robinson tak vyslovila přání,
aby se „Áras an Uachtarián“ (irský výraz pro oficiální sídlo prezidenta v Dublinu, dále jen jako
Áras), stal místem, kde si lidé budou vyprávět příběhy s vědomím, že tam vždy bude někdo,
kdo jim bude naslouchat (Robinson, 2013). Touto analogií se navrátila ke konceptu 5.
provincie, tedy imaginárnímu místu uvnitř každého člověka, kam se kdykoliv může kdokoliv
uchýlit, bez obav vyprávět a být vyslyšen. Symbolismus tak byl klíčový zejména na začátku
funkčního období Robinson, v momentě, kdy ona ani její voliči netušili, zda prezident může
z pozice takřka apolitické funkce s minimálními pravomocemi docílit nějakých změn.

42

V or. „Symbols are what unite and divide people. Symbols give us our identity, our self image, our way of
explaining ourselves to ourselves and to others. Symbols in turn determine the kinds of stories we tell and the
stories we tell determine the kind of history we make and remake“.
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6.

První rok Robinson v úřadu prezidenta

Během prvního roku v prezidentském úřadu Robinson podnikla několik kroků, které jí
připravily půdu pro snadnější vykonávání aktivismu po celou dobu mandátu. Tyto změny se
týkaly například přetvoření podoby prezidentské kanceláře či frekvence navštěvování
veřejných akcí. Ve vztahu k výzkumné otázce je pro mě důležité zaměřit se na vývoj a rozuzlení
vztahu mezi prezidentkou a premiérem Haugheym, který zpočátku neschvaloval aktivistický
přístup Robinson. Dále se budu soustředit na první kontroverzní událost během prezidenství
Robinson, kdy došlo k názorovému střetu mezi prezidentkou a vládou a prezidentka se tak octla
na hraně ústavních limitů. Zde se budu snažit posoudit, zda prezidentka skutečně nepřekročila
ústavní rámec, což je jeden z aspektů mé výzkumné otázky.

6.1 Změny v úřadu bezprostředně po nástupu Robinson do prezidentské
funkce
Robinson se nespoléhala pouze na sílu symbolů. Hned na začátku svého funkčního období
podnikla kroky, které dopomohly k alespoň částečné proměně úřadu a bezpochyby jí usnadnily
její aktivistický přístup v prezidentské funkci. V tomto případě se jednalo o skutečné, fyzické
změny, které dodaly prezidentskému úřadu novou a svěží podobu. Ještě ke konci roku 1990 od
základu změnila Áras, který chtěla skutečně zpřístupnit a otevřít lidem. Nebyla spokojená s jeho
strojeností a příliš velkým důrazem na tradice. Najala tak kompletně nový personál, za což byla
široce kritizována, protože mnoho tamních pracovníků působících v sídle po několik dekád
přišlo o práci (Cullen, 1991).43

Ze stejného důvodu do funkce jmenovala i nového

prezidentského tajemníka Petera Ryana, protože podle Robinson jeho předchůdce příliš trval
na dodržování přežitých tradic (Robinson, 2013).44 Robinson dále zřídila nový úřad osobního
poradce, do kterého jmenovala svou dlouholetou přítelkyni Bride Rosney.45 Přesný důvod, proč
Robinson zřídila tento úřad není jasný. Prezidentka sama jmenování Rosney zdůvodnila slovy:
„Potřebovala jsem někoho, komu můžu důvěřovat a bude mi hlídat záda“.46 Robinson
43

Robinson později uvedla, že většině z nich byla nabídnuta jiná pracovní místa (Robinson, 2013).
Robinson (2013) později uvedla, že její první střet s původním tajemníkem nastal, když měla podepsat zákon
schválený v parlamentu – (ve většině případů se jednalo o rutinní záležitost), tajemník trval na tom, ať se Robinson
podepíše v irštině, ale Robinson to odmítala, protože to tak neurčuje ústava a neshledala k tomu, žádný jiný
racionální důvod.
45
Bride Rosney původem učitelka v 70. letech aktivně působila v organizaci “Přátelé středověkého Dublinu”
bojující proti developerské výstavbě ohrožující původní část Dublinu, kde také poprvé potkala Robinson, která se
v těchto aktivitách také angažovala.
46
V or. „I need somebody to guard my back, a trusted adviser“.
44
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pravděpodobně cítila, že pro svůj aktivismus v prezidentské funkci bude obzvlášť potřebovat
osobu, kterou zná dostatečně dlouho na to, aby jí mohla plně důvěřovat.
Robinson také rozšířila málo využívanou Radu státu, do které zvolila 7 nových členů, tak aby
orgán více reprezentoval zájmy žen, mladých lidí a farmářských komunit (Siggins, 1997).
Jedna z hlavních změn, která Robinson umožnila daleko aktivnější vystupování ve své funkci
oproti jejím předchůdcům, bylo navýšení rozpočtu určeného na reprezentaci prezidentské
kanceláře. Irský prezident byl vždy limitován nízkými prostředky na reprezentaci. Od roku
1973 až do roku 1990 byla zákonem stanovená částka na zahraniční reprezentaci 15 000 liber
na rok, která se nezměnila navzdory vysoké inflaci v dalších letech (Horgan, 1997). V roce
1991 Haughey schválil zákon měnící výši rozpočtu na 100 000 liber ročně, s tím, že se do
budoucna může dále zvyšovat podle potřeby prezidenta.47 Ač mezi Haugheym a Robinson
panovaly během prvních dvou let prezidentského mandátu neshody, protože Haughey od
počátku nesouhlasil s aktivistickým přístupem Robinson v prezidentské funkci, sama Robinson
později uvedla (2013), že tímto krokem jí velmi dopomohl k aktivistickému pojetí funkce. Už
během prvních 9 měsíců svého mandátu Robinson navštívila například Afriku, Austrálii, Nový
Zéland, Singapur a Spojené Státy (Horgan, 1997). Četné zahraniční návštěvy v dalších letech
zejména z humanitárních a lidsko-právních účelů přispěly Robinson k celosvětovému uznání
(viz kap. 10) (Siggins, 1997).

6.2 Aktivismus ve funkci Robinson
Jedna z věcí, kterou se Robinson už od počátku diametrálně lišila od svých předchůdců byl
aktivismus v prezidentské funkci. Většina předchozích prezidentů vnímala prezidentský úřad
jako pohodlné místo ke stárnutím, které bylo odměnou za dlouholetou službu ve vysoké
politice. Robinson se již během kampaně odlišila svým aktivismem, když každý den
navštěvovala nová místa a potkávala místní obyvatele. Poté co začala vykonávat svůj mandát,
bojovala zpočátku s pocitem odtažitosti od běžných lidí a přemýšlela, jak jim úřad více přiblížit.
Ze všeho nejdříve zmodernizovala a zpřístupnila Áras, který se postupně stal místem, kde se
každý týden střídaly návštěvy zejména lidí z vyloučených skupin obyvatel. Kromě toho v něm
například zřídila návštěvnické centrum (Horgan, 1997). Aktivismus ve funkci se ale snažila
vnést do svého každodenního chování. Ukázkou je vystoupení na jedné z jejích prvních
veřejných akcí, kdy navštívila sociální bydlení pro chudé. Původně vůbec nebylo v programu,
47

Rozpočet byl tak zhruba zvýšen o 15 tisíc liber více, než by zvedla míra přirozené inflace (Horgan, 1997).
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aby přednesla formální projev, součástí akce mělo být jen fotografování. Z této příležitosti se
však rozhodla vytěžit maximum, a nakonec přednesla aspoň krátký a spontánní projev (Siggins,
1997). Později zdůraznila, že během prvního roku u sebe vždy nosila kopii ústavy a dávala si
velmi záležet na tom, aby zůstala v jejích mezích, zároveň chtěla posunout hranice dosavadních
zvyklostí a být co možná nejaktivnější prezidentkou (Robinson, 2013). Jen během roku 1991
přednesla 700 projevů a týdně zvládla navštívit 25-30 veřejných akcí (Holland, 1991).
Svým aktivismem chtěla Robinson také dosáhnout cíle, o kterém mluvila už v inauguračním
projevu, a to podpory komunit a participativní demokracie na lokální úrovni. Prostřednictvím
častých návštěv po celém Irsku se snažila o probuzení sounáležitosti a sebevědomí místních
obyvatel. Robinson si byla vědoma, že demokracie pocházející zdola od lidí je klíčová pro
zdravý rozvoj země. Dbala také na to, aby frekvence a rozvržení návštěv byly v každém okrese
stejné. Později Robinson uvedla, že z těchto návštěv si bude navždy pamatovat: „zápach čerstvé
barvy.“48 Tím poukázala na to, jak se místní obyvatelé snažili svépomocí vylepšit jejich veřejné
prostory s vidinou brzké návštěvy prezidentky, a to pomohlo i celkovému rozvoji komunity.

6.3 Problematika vztahu Robinson vs. Haughey
Vzhledem k mé výzkumné otázce, která se snaží o určení nástrojů stojících za proměnami
v prezidentském úřadu, je pro mě důležité analyzovat vztah Robinson s tehdejším premiérem
ze strany Fianna Fáil Charlesem Haugheym. Haughey byl konzervativní politik a zastánce
tradiční linie irské politiky a negativně vnímal aktivistický přístup Robinson v prezidentské
funkci (Haughey údajně označil prezidentský aktivismus Robinson za „nebezpečný nesmyl“)49
(Phillips, 1991). Vůči Robinson zpočátku uplatňoval dominantní přístup a snažil se detailně
monitorovat veškeré její aktivity, tak, aby zabránil případným odchylkám z klasického pojetí
prezidentského úřadu. Novináři často přirovnávali střet Haugheyho a Robinson ke středu dvou
proměňujících se společností. Haughey jako představitel přežité společnosti lpící na minulosti
stále se vypořádávající s následky občanské války, tudíž neschopné se přizpůsobit změnám
probíhajícím ve světě. Naopak Robinson jako ztělesnění společnosti mířící sebevědomě do
budoucnosti bez ohledu na břemena minulosti (Phillips, Guardian, 2011). Haughey z tohoto
střetu vycházel jako poražený. V době nástupu Robinson do prezidentské funkce mu bylo 65
let a ve vrcholné politice se pohyboval už po několik desítek let (poprvé se stal premiérem

V jednom z rozhovorů ke konci jejího prezidentského mandátu v odpovědi na otázku, co bude její navždy
přetrvávající vzpomínka na prezidentský úřad odpověděla: „The smell of the fresh paint“ (Robinson, 2013).
49
V or. „Dangerous nonsense“.
48
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v roce 1979 a od stejného roku byl i předsedou Fianna Fáil). Obecně byl vnímán jako téměř
vysloužilý politik za zenitem své moci, který neblaze nese rapidně stoupající popularitu
Robinson (Horgan, 1997). Prezidentské volby navíc znamenaly pokles volebních preferencí pro
celou stranu Fianna Fáil, kdy se vůbec poprvé v historii nestal prezidentem kandidát z této
strany. Z tohoto důvodu mnoho politiků i novinářů střet mezi prezidentem a premiérem
předvídalo ještě předtím, než Robinson začala vykonávat svůj mandát.
Problém nastal nad výkladem prezidentské pravomoci obsažené v článku ústavy 13.7 ukládající
prezidentu právo kdykoliv doručit sdělení oběma komorám parlamentu nebo veřejnosti po
předchozí konzultaci s Radou státu. Poslední část tohoto článku ovšem obsahuje podmínku, že
taková zpráva musí být předem schválena vládou, které se později striktně držel Haughey a
s její pomocí se snažil omezit prezidentský aktivismus Robinson. Tento dovětek byl původně
schválen z důvodu, aby zamezil situaci, kdy premiér a prezident vystoupí ve stejný den před
veřejnost s důležitými zprávami, které si kompletně odporují (viz kap. 2.3.3). Interpretace
pozdějších prezidentů však tuto podmínku změnila do takové míry, že prezidenti vyhledávali
schválení vlády v případě téměř každého projevu a k politickým záležitostem se vyjadřovali
zcela výjimečně. Jeden z členů parlamentu se dokonce vyjádřil o držitelích prezidentské funkce
jako o „trapistech v politice“ (Mitchell in Horgan, 1997).
Existoval ale i další důvod stojící za Haugheyho odporem vůči myšlence aktivního
prezidencialismu. Podle ústavy měl prezident oficiálně přednost před každým dalším občanem
v zemi, tudíž i před premiérem. Teoreticky tak na každé akci, kde jsou současně přítomni
prezident i premiér, musí premiér zaujmout až druhé místo po prezidentovi. Předchůdce
Robinson Hillery v tomto ohledu Haugheymu většinou vyhověl, kdy se akcím, na kterých se
předpokládala i přítomnost premiéra až na výjimky vyhýbal. U Robinson se účast na mnoha
akcích vzhledem ke stylu kampaně a aktivistickému přístupu očekávala a Haughey věděl, že
v tomto ohledu mu Robinson rozhodně nevyjde vstříct (Horgan, 1997).
Na jaře roku 1991 Haughey podnikl první kroky k omezení aktivismu Robinson, kdy poslal
prezidentce dopis s posudky dvou generálních prokurátorů (Johna Murryho a jeho předchůdce
Declana Costelleho), odvolávající se na článek ústavy 13.7. Haugheyho oficiální stanovisko
obsahovalo znepokojení nad pokračováním aktuální frekvence veřejného vystupování
Robinson, a hlavně poskytování rozhovorů do médií. Podle Haugheyho každé interview
poskytnuté Robinson mělo status „poselství národu“,50 a podle ústavy by tedy vždy mělo být

50

V or. „Message to the nation“.
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předem schváleno vládou (Guardian, 1991, Horgan, 1997). Vzápětí přišla asi nejvýraznější
konfrontace mezi Robinson a vládou, když Haughey zamítl účast Robinson na konferenci
v Londýně konané na počest novináře BBC Dimblebyho, kde měla Robinson vystoupit
s přednáškou. Zamítnutí vládou pobouřilo pořadatele, kteří tvrdili, že obsah přednášky neměl
být politický. Vláda ale tvrdila, že v historii konference byli přednesené projevy vždy politicky
zaměřeny. Robinson tam tedy skutečně neodcestovala (Holland, 1991). Brzy na to se napětí ve
vztahu mezi Robinson a Haugheym ještě vystupňovalo, když Haughey navštívil Robinson
v Árasu a přečetl jí oficiální doporučení dvou seniorních právníků získané vládou. Doporučení
obsahovalo konzervativní výklad ústavy s interpretací, podle které jakékoliv prezidentovo
vystoupení na veřejnosti či poskytnutí rozhovoru automaticky znamená sdělení k národu.51
Robinson ho však doslova zahltila argumentací, protože podle svých slov „znala každé slovo
článků ústavy týkajících se prezidentských pravomocí a byl to pro ni zdroj, který ji jasně
ukazoval limity“ (Robinson, 2013). Haughey později skutečně odvolal ono oficiální doporučení,
a Robinson tak mohla svobodně vystupovat na veřejných setkáních a poskytovat rozhovory.
Důvodem, proč se pravomoc definované v odst. 13.7 může jen stěží týkat každé prezidentovy
řeči pronesené na veřejnosti, je podmínka vyžadující konzultaci takového sdělení s Radou státu.
Vzhledem k faktu kolikrát byla v minulosti Rada státu svolaná (viz kap. 2.3.2), je jasné, že
žádný z irských prezidentů s ní nekonzultoval každé své veřejné vystupování. Pravomoc by se
tedy měla týkat důležitého sdělení národního významu, tedy např. formálních projevů
v rozhlasovém či televizním vysílání.
Tato roztržka mezi Haugheym a Robinson byla později zdrojem mnoha karikatur, které se
bavily na účet Haugheyho. Veřejnost i média se v této záležitosti postavily na stranu Robinson,
což byl také pro Haugheyho jasný impuls, aby přestal tolik zasahovat do aktivit Robinson
(Guardian, 1991). Po tomto incidentu se Haughey stáhnul, a tak se i vyhrocený vztah mezi
Haugheym a Robinson uklidnil s výjimkou jedné další roztržky způsobené návštěvou
Dalajlámy v Irsku.

51

Novináři pak toto doporučení vzhledem k jeho obsahu pejorativně označovali jako náhubek, v or. muzzle.
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6.3.1 Případ setkání Robinson s Dalajlámou
Konflikt, který nastal mezi Robinson a Haugheym ohledně setkání s Dalajlámou v Dublinu,
potvrzuje existenci šedých zón při užití prezidentských pravomocí v praxi (konkrétně
pravomoci v odst. 13.7) a poukazuje na nejasnosti, které mohou při využívání pravomocí nastat.
Dalajláma přijel na pozvání dublinské knihovny Chester Beatty při příležitosti slavnostního
otevření tibetské kolekce. Oficiální stanovisko irské vlády schvalovalo nadvládu Číny nad
Tibetem a Haughey vydal vyjádření, že žádný z členů vlády se s ním nesmí setkat, aby nedošlo
k narušení ekonomických vztahů s Čínou. Sama Robinson dostala od premiéra dopis s výzvou,
ve které jí důrazně nedoporučoval setkání s Dalajlámou. Robinson ovšem dostala oficiální
pozvání nejen od knihovny v Dublinu, ale i od Dalajlámy. Sama měla s Dalajlámou
nadstandardní vztahy a byla jeho dlouholetou obdivovatelkou (v roce 1989 vyvolala debatu
v Senátu o porušování lidských práv v Tibetu, v reakci na to dostala od Dalajlámy děkovný
dopis) (Siggins, 1997). Robinson byla rozhodnutá, že na setkání s Dalajlámou půjde, ale
nacházela se ve velkém vnitřním rozporu. Ani jedno z jejích rozhodnutí nebylo ideální
(Robinson, 2013). V prvním případě by jednala proti zájmům a vůli premiéra a setkáním
s duchovním vůdcem Tibetu by riskovala ohrožení ekonomických zájmů země, která byla
s Čínou obchodně provázaná. Na druhou stranu si prezidentka byla vědoma, že by nebylo
morálně správné se s Dalajlámou nesetkat. Organizátor tibetské výstavy byl navíc bývalý
soudce Nejvyššího soudu a její dlouholetý přítel (Robinson, 2013).
Problém nastává s článkem ústavy 13.9, který ukládá prezidentu povinnost využívat všechny
pravomoci jen po poradě s vládou s výjimkou těch pravomocí, kde ústava prezidentu ukládá
absolutní nezávislost nebo povinnost konzultace s Radou státu (Irská ústava, odst. 13.9).
Robinson se jako ústavní právník držela výkladu, že v případě setkání s Dalajlámou nevyužívá
žádnou ze jmenovaných pravomocí a může tak jednat zcela svobodně. Pokud by tak
neuposlechla radu vlády, její jednání by nebylo protiústavní. Otázkou zůstává, zda se formulace
v pravomoci v odst. 13.7 „doručit sdělení veřejnosti“ může aplikovat i na setkání Dalajlámy
s Robinson. Robinson argumentovala, že setkání s Dalajlámou mělo proběhnout na soukromé
akci a tím pádem se to veřejnosti netýká, rozdíl by podle ní nastal, pokud by Dalajlámu oficiálně
pozvala do prezidentského sídla (Robinson, 2013). Haughey byl ale v té době opačného názoru
a držel se výkladu s oficiálním doporučením právníků. Pokud je navíc zohledněn i historický
kontext za vznikem podmínky v odst. 13.9, který měl zamezit otevřenému střetu názorů mezi
premiérem a prezidentem, pak byly obavy Haugheyho zcela relevantní. Pokud by se Robinson
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s Dalajlámou skutečně setkala i přes oficiální varování vlády, míra extenzity takového jednání
by kolidovala s limity obsaženými v odst. 13.9. Haughey nicméně odvolal oficiální postoj vlády
ohledně setkání s Dalajlámou těsně předtím, než Robinson opustila Áras s úmyslem setkat se
s Dalajlámou. Za jeho jednáním zřejmě stálo uvědomění, že ve své snaze zabránit Robinson
setkání s Dalajlámou stejně nemůže uspět a nechtěl riskovat další otevřenou konfrontaci
z důvodu obav ze ztráty už tak klesající popularity. Jen z tohoto důvodu k otevřené konfrontaci
mezi prezidentkou a vládou nedošlo. Robinson se nakonec s Dalajlámou setkala, nutno
podotknout, že toto jednání nakonec nevyvolalo žádnou reakci ze strany Číny (Browne, 1997).
Zpětně se lze jen domnívat, zda by skutečně došlo k překročení ústavních limitů ze strany
Robinson. Pokud by bylo vnímáno setkání s Dalajlámou na soukromé akci za doručení sdělení
národu, poté by se zřejmě skutečně jednalo o překročení ústavy. Na druhou stranu Robinson si
jako znalkyně ústavy byla velmi dobře vědoma ústavních limitů a nevnímala své jednání jako
užití pravomoci v odst. 13.7. Zde lze spatřit šedé zóny v ústavě, které brání jasné interpretaci,
avšak někteří autoři zdůrazňují důležitost podmínky v odst. 13.9, která má zamezit konfliktu
mezi premiérem a prezidentkou. Tedy i v případě kdy není zcela jasné, zda prezidentovo
jednání spadá pod určitou pravomoc, prezident by nikdy neměl jednat v rozporu s oficiálním
doporučením vlády (Browne, 2011, Morgan, 1999). Toto souvisí i s tradičním pojetím
prezidentské funkce v Irsku jako apolitického úřadu. Takové chápaní ale není podloženo
ústavou, ale je spíše důsledkem tradic a společenských očekávání. I přesto, že hlavní exekutivní
moc leží v rukou vlády a prezident je oficiálně součástí parlamentu a nepřísluší mu se vměšovat
např. do zahraniční politiky, která je svěřena vládě v rámci exekutivních pravomocí, je
nereálné, aby prezident ve svých vyjádřeních byl zcela apolitický. Někteří autoři jsou dokonce
názoru, že představa prezidenta čistě kopírujícího ideologii vlády chybně dává přednost
tradičnímu, zvykovému vymezení před ústavním vymezením postu. Galligan (2012) např.
považuje přijetí Dalajlámy ze strany Robinson za zlom mezi starou a novou podobou
prezidentského úřadu. Robinson využila symbolickou autoritu úřadu k prosazování svých
postojů ohledně nového, pluralistického Irska, které nelpí na zažitých pravidlech minulosti
(Galligan, 2012).
Neshoda ohledně setkání s Dalajlámou byla poslední konfrontace mezi Haugheym a Robinson.
Robinson do značné míry pomáhala její všeobecná popularita, která rapidně vystoupala z 52 %
v období těsně po volbách na 83 % ke konci roku 1991 (Guardian, 1991). Haughey tak
pochopil, že dalšími konfrontacemi s prezidentkou bude jen ztrácet na oblibě, kterou i tak kvůli
vleklým skandálům ztrácel, a nakonec byl donucen pod jejích tíhou na začátku roku 1992
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rezignovat. V úřadu ho vystřídal spolustraník Albert Reynolds. Tímto skončila éra, kdy se
premiér snažil přímo vměšovat do záležitostí prezidenta a přímo ovlivňovat podobu
prezidentského úřadu. Reynolds byl velkým obdivovatelem Robinson a prezidentský
aktivismus schvaloval. Jediná konfrontace mezi vládou a prezidentskou kanceláří během jeho
vlády nastala, když se Robinson rozhodla setkat v Belfastu s Gerrym Adamsem, lídrem
nacionální strany Sinn Féin. V této události byl ale více než Reynolds zapojen ministr
zahraničních věcí a lídr Labouristické strany Dick Spring (viz kap. 9.4). Po Reynoldsovi se na
premiérském postu v období mandátu Robinson vystřídal ještě John Bruton a Bertie Ahern
(Fine Gael a Fainna Fáil), žádný z nich se ale nesnažil zasahovat do aktivit Robinson a
nevyvolával nepřátelské konfrontace tak jako Haughey (Robinson, 2013). Na druhou stranu bez
navýšení rozpočtu prezidentské kanceláře na reprezentaci, které schválil Haughey, by bylo pro
Robinson složité si aktivistický styl ve funkci udržovat. Robinson se stala celosvětově známou
zejména kvůli častým zahraničním návštěvám, což pro ni byl také nástroj, jak přispívat
k podpoře a k osvětě v oblasti lidských práv.
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7.

Referenda v Irsku a vyjádření Robinson

Předtím než se Robinson stala prezidentkou, věnovala velkou část své kariéry právnímu
ukotvení palčivých sociálních témat jako legalizace rozvodů, potratů či antikoncepce. Sama
stála u zrodu prvního referenda za legalizaci rozvodů v roce 1986, kdy vyhrály hlasy proti (viz
kap. 3.2). V 90. letech proběhla série několika referend týkajících se potratů a v roce 1995 se
konalo další rozvodové referendum. Referenda o potratech měla svůj hlavní spouštěč v podobě
kauzy zvané Případ X (viz níže), která probudila vlnu emocí napříč společností. Nutno dodat,
že celá irská společnost se proměňovala a postupně spěla k liberalizaci. Liberální politické
strany posílily a dostaly se hned dvakrát za sebou do vládní koalice, což byl také jeden z
hlavních důvodů opakování referenda o rozvodech. Mary Robinson tyto proměny sledovala z
pozice prezidentky, což ji znemožňovalo jakékoliv zapojení do debat provázejících referenda.
Robinson musela s maximální obezřetností vážit veškerá svá vyjádření týkající se politiky, aby
si zachovala nestrannost v prezidentské funkci. I přesto v několika situacích nezůstala zcela
stranou, což vyvolalo rozdílné ohlasy z několika stran. V následujících podkapitolách tak budu
ve vztahu k výzkumné otázce zkoumat tyto sporné situace, kdy byla Robinson kritizována za
porušování ústavních limitů prezidentského úřadu. Tato kapitola také poukáže na tematickou
konzistenci Robinson, která prezidentce pomáhala získat kredibilitu veřejnosti a plnit vytyčené
cíle během prezidentské funkce, čímž zdánlivě posílila význam celého úřadu.
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7.1 Případ X
V roce 1992 došlo ve výkonu funkce Robinson k dalšímu kontroverznějšímu využití
prezidentských pravomocí, když se prezidentka veřejně vyjádřila k případu čtrnáctileté dívky,
která otěhotněla následkem znásilnění a vláda jí zakázala odcestovat do Velké Británie, kde
dívka chtěla podstoupit interrupci.52 Případ známý v Irsku jako „Případ X“53 vyvolal později
vlnu demonstrací po celém Dublinu a po několik měsíců plnil titulní stránky médií (Brady,
2013). Kauza byla iniciována v prosinci roku 1991, kdy rodiče dívky – (později známé jako
slečny X), podali trestní oznámení na rodinného známého podezřelého ze znásilnění jejich
dcery. Později se zjistilo, že dívka byla stejným pachatelem sexuálně zneužívána po dobu 2 let,
ale nikomu nic neřekla a vše vyšlo na povrch, až když se u dívky zjistilo těhotenství. V lednu
roku 1992 se případem začal zabývat generální prokurátor, který případ předal Vrchnímu soudu
z důvodu podezření na porušení článku ústavy 40, odst. 3 nařizující ochranu nenarozených dětí.
Dívka se svojí rodinou byla totiž v té době ve Velké Británii, kde se chystala podstoupit
interrupci. Předseda Vrchního soudu54 následně vydal soudní nařízení, které zakazovalo dívce
opustit hranice Irska za účelem podstoupení interrupce či podnikat jakékoliv kroky k ukončení
těhotenství. Rodiče s dívkou se tedy na soudní příkaz vrátili zpět do Irska, následně byl vydán
další soudní příkaz, který dívce zakazoval opustit hranice Irska po dobu 9 měsíců i přesto, že u
dívky byly potvrzeny sebevražedné sklony z důvodu traumatizujících okolností provázející
nechtěné těhotenství (Brady, 2013). V tento moment se zvedla velká vlna protestů proti
soudnímu nařízení. Následně se k situaci vyjádřila i Robinson, která byla na mítinku skupiny
pracujících žen ve Watfordu a stála tak před velkým dilematem. Nemohla se oficiálně postavit
na stranu poškozené dívky, protože to by pro ni znamenalo jednání v rozporu s vládou, morální
přesvědčení jí však nedovolilo mlčet. Promluvila tedy o „vnitřní krizi, ve které se všichni
nacházíme“. K dané situaci v daném okamžiku řekla nejvíce co si mohla dovolit a nepřímo se
postavila na podporu protestujících proti krokům Vrchního soudu: „Doufám, že máme kuráž,
kterou jsme dříve postrádali, kuráž pozvednout hlavu, zpříma se podívat a přiznat si, že máme
problém, který je potřeba vyřešit“ (Robinson in Brady, 2013).55

Podle ústavy čl. 40, odst. 3 nařizující ochranu nenarozeného dítěte jsou potraty v Irsku nelegální. Od roku 1986
také platil zákaz podávání informací o dostupnostech potratů za hranicemi Irska, který byl v roce 1992 odvolán
v referendu odvolán.
53
V or. „Case X“.
54
V or. „High Court“
55
V or. „I hope we have the courage, which we have not always had. to face up to and to look squarely and to say
‘this is a problem we have got to resolve“.
52
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O několik dní později se Robinson během přednášky na Trinity College na téma „Vyrovnat
rovnováhu“ 56 vyjádřila k danému problému znovu a tentokrát mnohem podrobněji (Siggins,
1997). Prezidentka v řeči navázala na svou předchozí kariéru advokátky a obhájkyně lidských
práv a promluvila obecně o ženských právech, přesněji o fundamentálním přehodnocení ženské
role. Zdůraznila, že ženská práva jsou hlavně lidská práva, a nejen speciální privilegia menšin
darovaná z dobré vůle těch co jsou u moci. Z tohoto důvodu apelovala na celkové přehodnocení
myšlení a zavedení jednotné koncepce, která by zabránila dalším zoufalým situacím jako Případ
X (Siggins, 1997). Novináři později její projev označili za plný bolesti, zmatení frustrace a
bezmoci, které Robinson vycítila napříč populací (v této době podle průzkumu veřejného
mínění 66 % dotázaných uvedlo, že potrat by měl být za určitých okolností povolen) (The
Sunday Times in Siggins, 1992). Robinson dala najevo, že i ve funkci prezidentky není
odsouzena k mlčení a k tiché podpoře vládní politiky, naopak, postavila se na stranu protestující
veřejnosti a svou řečí o ženských právech se zastala ženské části národa. Toto gesto v sobě tak
obsahovalo i jistou část symbolismu a poukázalo na možnosti, které prezident z pohledu
morální autority může využít. Robinson se otevřeně nevymezila vůči vládě, ale zároveň
nezůstala mlčet po vzoru většiny předchozích prezidentů, přičemž jí velmi pomohly předchozí
zkušenosti nabyté během kariéry advokátky lidských práv. Bez využití jakékoliv ústavní
pravomoci (vzhledem k tomu, že ani jeden z projevů nebylo oficiální sdělení určené široké
populaci a vysílané médií, lze jen těžko klasifikovat tuto situaci jako užití pravomoci v odstavci
13.7) dokázala z pozice morální autority zapůsobit na veřejnost.57
Rodina dívky se následně odvolala k Nejvyššímu soudu,58 který vydal rozhodnutí, že pokud je
ohrožen život matky, jak bylo v případě dívky, může matka interrupci podstoupit a dívka tak
mohla oficiálně vycestovat. Pod tíhou všech okolností však krátce po vydání rozhodnutí
samovolně potratila. V reakci na Případ X se opět po 9 letech otevřela debata o referendu o
potratech,59 ke konci roku 1992 občané Irska schválili 2 pozměňovací návrhy ústavy povolující
svobodné šíření informací o interrupcích v zahraničí a možnost cestovat za interrupcí do
zahraničí (Hillard, 2016). Jeden pozměňovací návrh, který vylučoval sebevražedné chování
z okolností ohrožující život matky, a tak umožňující potrat, veřejnost nepřijala. Na tomto
pozměňovacím návrhu se z velké části podílela organizace Rodinná Solidarita, která poté, co
56

V or.: „Strikng a balance“.
V roce 1993 v průzkumu veřejného mínění vedeném jednou z marketingových agentur 2 ze 3 žen uvedly Mary
Robinson jako ženu, kterou nejvíce obdivují, druhou nejpopulárnější byla poté Matka Tereza (Horgan, 1997).
58
V or.: „Supreme Court“.
59
Pozměňovací návrh kriminalizující potraty o ochraně nenarozeného dítěte byl schválen v referendu v roce 1983
(Hillard, 2016).
57
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návrh neprošel, nařkla Robinson z partyzánského chování a z nevyžádaného ovlivňování
veřejnosti. Kromě toho ji také obvinili, že před potratovým referendem v roce 1983 figurovala
v předsedajícím výboru kampaně bojující proti kriminalizaci potratů (Horgan, 1997). Robinson
ve skutečnosti nepůsobila v předsedajícím výboru, ale na kampani se podílela, což
korespondovalo s obecným postojem Labouristické strany (O’Toole, 2014).60
Z výsledků referend lze vysledovat postupnou liberalizaci irské společnosti od počátku 90. let.
Zatímco v roce 1983 volilo pro kriminalizaci potratů téměř 67 % populace, o 9 let později se
60 % populace vyjádřilo pro benevolentnější ústavní ošetření interrupcí. Robinson byla jedním
z nejviditelnějších představitelů liberálního tábora a vyústění této situace pro ni znamenalo
symbolickou výhru v podobě zlepšení postavení ženských práv, za která po dlouhá léta aktivně
bojovala. O několik měsíců později Robinson v celostátním rozhlasovém vysílání uvedla, že
jejím cílem nebylo postavit se na jednu ze znepřátelených stran, ale naopak, svým postojem
sjednotit, protože byla poučená minulostí, kdy často hluboké, morální krize ve společnosti
vedly k jejímu většímu rozdělení a nekončícímu kruhu nenávisti. Zdůraznila, že cestou ven je
jedině pluralismus chápající odlišné postoje i přesto, že některý z nich může být proti našim
morálním představám (Robinson, 1992).

7.2 Rozvodové referendum
Dalším palčivým tématem v Irsku v první polovině 90. let, ke kterému se Robinson několikrát
veřejně vyjádřila, byla otázka rozvodů. Tato vyjádření stejně jako v případě problematiky
potratů rozdmýchala emoce politiků i veřejnosti a Robinson bylo vyčítáno překračování
ústavních limitů. Podobně jako v předchozí podkapitole budu ve vztahu k výzkumné otázce
zkoumat, zda Robinson svými komentáři zůstala v ústavních mezích. Také budu analyzovat
situaci, ve které Robinson využila pravomoc v odst. 26 do té doby užívanou prezidenty jen
velmi zřídka, což také poukazuje na aktivismus ve funkci Robinson.
Rozvody v Irsku byly až do roku 1995 zapovězeny ústavní klauzulí, že „neexistuje žádný
zákon, který by umožňoval rozluku manželství“.61 Tato právní úprava ale nereflektovala realitu,
vzhledem k tomu, že mnohá manželství byla oficiálně separována, (právní úprava dovolala
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Kampaň pro přijetí pozměňovacího návrhu ústavy na ochranu života nenarozených dětí (Pro-Life Amendment
Campaign) podporovaly kromě katolické církve tradiční irské politické strany Fianna Fái a část Fine Gael. Naopak
proti pozměňovacímu návrhu byli převážně protestanté, z politických stran potom Labouristé, Progresivní
Demokraté, Worker’s Party a Sinn Féin (O’Toole, 2014).
61
V or. „No law shall be enacted providing for the grant of a dissolution of marriage“ (Irská ústava, odst. 41.,
čl.3).
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pouze soudní separaci manželství, avšak ne rozvod), a tak hlavním problémem pro mnohé páry
byla nemožnost vstoupit do nového manželství (viz kap. 3.1). V roce 1993 byl parlamentem
schválen „Matrimonial Home Bill“, který nově zaváděl společné jmění manželů a měl připravit
cestu k plánovanému referendu o rozvodech v roce 1995 (Supreme Court, Ireland, 1994).62
Robinson však zcela překvapivě poprvé využila pravomoc v odstavci 26 a podala zákon
k přezkoumání Nejvyššímu soudu. Vzhledem ke své minulosti, kdy se před referendem v roce
1986 jasně postavila na stranu podporující uzákonění rozvodů, to byl od Robinson nečekaný
krok. Sama se k této záležitosti přímo nevyjádřila, ale její důvod byl zřejmý. Poměr hlasů byl
před plánovaným referendem v roce 1995 na obou stranách velmi vyrovnaný a očekával se
vleklý souboj o každý hlas. Zákon sám o sobě nebyl dokonalý a Robinson nechtěla dávat
záminku straně oponující uzákonění rozvodů, aby nedokonalosti zákona využili k ovlivňování
veřejnosti, jak má hlasovat v referendu – (zejména muže mohlo odradit zavedení společného
jmění v manželství, což je stavělo do méně výhodné situace) (Clarity, 1993). Nejvyšší soud
poté skutečně zákon prohlásil za protiústavní a vláda tak musela přijít s poupraveným návrhem,
který odstraňoval nedokonalosti toho původního. Robinson se tak v tomto případě podařilo i
přes omezené pravomoci, kterými prezidentský úřad disponuje, reálně zasáhnout do politického
dění a situace okolo plánovaného referenda.
Do samotné kampaně před referendem se Robinson z pozice prezidentky přirozeně nemohla
zapojovat. Nutno dodat, že situace ve společnosti v polovině 90. let byla odlišná v porovnání
s 80. lety, kdy se konalo první referendum o rozvodech. Společnost se stále více liberalizovala
ať už kvůli ztrácejícímu se vlivu církve, prohlubující se evropské integraci a posilující irské
ekonomice.63 Následkem série nových sociálních opatření počátkem 90. let se ženy staly méně
závislé na mužích a tím pádem samostatnější (Siggins, 1997). Mezi lety 1989–1992 byli ve
vládě s Fianna Fáil Progresivní demokraté, v následující vládě v letech 1992–1994 byli
v koalici s Fianna Fáil Labouristé, kteří navíc po rezignaci Haugheyho měli většinu. Pro obě
levicové strany bylo toto referendum jedna z priorit a dlouho a intenzivně pracovali na
podpůrných právních předpisech, aby se vyvarovali mezerám v legislativě v případě uzákonění
rozvodů.64 I přesto se před plánovaným rozvodem vedla velmi horká kampaň na obou stranách.
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Zákon nově představoval společné jmění manželů a měl tak pomoct řešit majetkové spory v případě rozvodu,
do té doby platilo, že jmění v manželství automaticky patřilo muži (Supreme Court, Ireland, 1994).
63
Jen měsíc před referendem kardinál Daly v televizním vysílání zlehčoval sexuální skandály církve a tím
rozhořčil velkou část veřejnosti (Siggins, 1997).
64
Mezi lety 1986-1995 se přijalo dohromady 18 podpůrných právních předpisů zabraňujícím mezerám
v legislativě v případě uzákonění rozvodů. Připravovaný pozměňovací návrh např. vyžadoval, aby páry prokázaly,
že žijí odděleně více, než 4 roky a není u nich naděje na opětovní smíření ( Housed of Oireachtas, 1995).
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Vliv katolické církve a konzervativních voličů Fianna Fáil a Fine Gael byl stále velký, navíc
s rozvody mělo přijít i společné jmění v manželství, kterého se obávalo mnoho voličů
z rurálních oblastí vlastnících rozsáhlá rodinná hospodářství, která by se tak mohla v případě
rozvodů rozdrobit (Clarity, 1995).
Robinson byla dotázána na referendum v televizním rozhovoru pro NBC 3 týdny před konáním
referenda. Hned na začátek zdůraznila, že jako prezidentka Irska a strážce ústavy se nezapojuje
do těchto záležitostí (Robinson in Siggins, 1997). V odpovědi pokračovala a poukázala na to,
že společnost prošla mimořádnými změnami a v rozvodovém referendu je pro mnoho lidí
nejdůležitější otázkou, zda budou moct vstoupit do nového manželství. Dále zmínila, že dílčí
změny v legislativě pro ni nejsou ani tak důležité jako celkový kontext, ve kterém se o těchto
změnách otevřeně a bez předsudků diskutuje: „Jsem mnohem více ohromena změnami ve
společnosti za posledních 20 let, což souvisí s faktem, že jsme schopni vést otevřenou diskuzi
bez předsudků ohledně této problematiky. Toto je pro mě důležitější než adresování jednotlivých
záležitosti, které stále musí být vyřešeny“65 (Robinson in Siggins, 1997).
Za tuto odpověď byla později široce kritizována. Například předseda kampaně odporující
rozvodům a bývalý soudce Nejvyššího soudu O’Hanlon nařknul Robinson ze zaujatosti a ze
zasahování do průběhu kampaně a tím pádem porušení ústavy (O’Hanlon in Siggins, 1997).
Kritika se na ni snesla i z řad členů Fianna Fái. Např. bývalý ministr zahraničních věcí
O‘Kennedy uvedl, že svými komentáři překročila hranice úřadu (O’Kennedy in Siggins, 1997).
Naopak místopředsedkyně Fianna Fáil Mary O’Rourke byla ve svém hodnocení na účet
Robinson mírnější, když uvedla, že Robinson konstatovala pouhá fakta (O’Rourke in Siggins,
1997). Robinson se rozhodla situaci už dále nekomentovat a na kritiku nijak nereagovala. Podle
ústavního právníka Morgana bylo možné považovat vyjádření Robinson za intervenci na jedné
straně v debatě o referendu. Morgan dále zhodnotil (1995), že i přesto, že Robinson zůstala
v ústavním i legálním rámci, rozhodnout se komentovat referendum byla nerozvážnost, která
poskytla záminku ke kritice straně odporující referendu. Podobný názor se například vyskytnul
i v úvodníku Irish Times (Irish Times, 1995).
Robinson tedy rámec ústavy nepřekročila, ale svým vyjádřením definitivně rozjitřila emoce v
už tak ostré debatě. I přesto, že se otevřeně nepřiklonila k ani jedné ze soupeřících stran, odpůrci
rozvodů toto vystoupení považovali za provokaci. Zde je důležité se opět zaměřit i na historický
65

V or. „These issues have been discussed in a very open way, to continue to open up as a modern society while
retaining irish qualities. I’m much more impressed by the changes in Irish society than with identifying certain
issues that still need to be addressed.“

42

rámec prezidentského úřadu a zvyklosti, které ho provází. Předchůdci Robinson by se
v podobné situaci pravděpodobně nevyjádřili vůbec, a i relativně obezřetný komentář Robinson
tak mohl působit na veřejnost a politiky nepatřičně navzdory tomu, že Robinson si byla dobře
vědoma ústavních limitů. Pokud by v Irsku byla tradice aktivnějších prezidentů, komentář
Robinson by působil téměř nevinně. Jednání Robinson se navíc vždy vztahovalo
k respektovaným standardům vyspělých západních demokracií. Samotné Irsko se ve vybraných
sociálních oblastech těmto standardům poněkud vzdalovalo (případ s potraty). Komentáře
Robinson tak v tomto případě korespondovaly s kritérii dalších liberálních států.
Výsledek samotného referenda byl nakonec velmi těsný (50,28 % ku 49,72 %) a o konečném
výsledku musel rozhodovat Nejvyšší soud, který nakonec potvrdil vítězství hlasu pro legalizaci
– rozvody tedy byly legalizovány (Environmnent, Community and Local Government, 2014).
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8.

Užití pravomoci 13.7 ve formě doručení sdělení oběma
komorám Parlamentu

Ve výše zmíněných případech jsem ilustrovala využití pravomoci 13.7 ve formě sdělení projevu
veřejnosti. Prezident má také možnost tuto pravomoc využít v podobě doručení sdělení oběma
komorám parlamentu. Robinson této možnosti využila v letech 1992 a 1995 jako vůbec druhá
prezidentka v historii (viz kap. 2.3.3). Pokaždé promluvila o aktuálních společenských
výzvách. I přesto, že oba projevy se dotýkaly politických záležitostí jen okrajově, svým
morálním sdělením oslovily širokou veřejnost. Jejich hodnota spočívala v síle témat, která byla
aktuální, ale zároveň nadčasová. Robinson navíc přinesla jiný úhel pohledu, než nabízela irská
vláda (zejména ve druhém případě). Tato kapitola bude také důležitá ve vztahu k jedné z částí
mé výzkumné otázky zabývající se nástroji a mechanismy, kterých Robinson využila
k proměně úřadu. Samotné využití pravomoci 13.7 v této formě dokazuje aktivismus Robinson
v prezidentské funkci. Prezidentka navíc opět prokázala tematickou konzistenci, která jí
pomohla v efektivnějším využívání aktivismu. Dále využila symbolismus, nástroj, s jehož
pomocí se jí podařilo přiblížit veřejnosti.

8.1

Irská identita v Evropě

Ve svém prvním projevu před parlamentem Robinson promluvila na téma irské identity
v Evropě. Načasování projevu Robinson souviselo s přijetím Maastrichtské dohody v irském
referendu, (Robinson řeč pronesla 2 týdny po referendu, ve kterém 69,1 % obyvatel hlasovalo
pro přijetí) (Environmnent, Community and Local Government, 2014). Projev se týkal úlohy
Irska ve stále hlouběji integrující se Evropě a hodnot, kterými Irsko může Evropské Unii
přispět. Robinson se vyjádřila například k irské neutralitě, v té době velmi populární myšlence,
která však měla mnoho kritiků. Ti namítali, že Irsko si požadavky na neutralitu stále vyhrazuje
určitou exkluzivitu, na kterou nemá právo, resp. jeho postavení tomu neodpovídá. Robinson ale
podotkla, že úvahy o neutralitě by neměly být považovány za vyčleňování z Evropy. Každý
evropský stát má své unikátní národní bohatství, které bude jen přidanou hodnotou v rámci celé
evropské komunity, a proto by se Irsko nemělo bát ztráty vlastní identity z důvodu vstupu do
Evropské unie (Robinson, 1995). Na konci řeči Robinson mluvila o vztazích se Severním
Irskem a zmínila, jak je důležité navázání dialogu, aby se zastavil nekončící kruh násilí. Uvedla,
že vřelé přivítání tamních komunit při návštěvě Severního Irska, byl jeden z nejlepších
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momentů ve výkonu prezidentského mandátu. Interakce mezi jednotlivými komunitami, sdílení
zájmů je klíčové pro navázání komunikace a započetí přátelského vztahu. Zde si Robinson opět
vypomohla symbolismem v podobě vzájemného vyprávění příběhů. Áras se měl stát místem,
kde lidé budou moct své příběhy sdílet bez obav, což byla myšlenka, kterou Robinson
představila už ve své inaugurační řeči (Robinson, 1995).
Sdělení Robinson bylo obecně přijato pozitivně, i když někteří kritici jí vyčítali přílišnou
teoretičnost až vágnost bez nových (Clarke, 1992). Robinson svou řečí nicméně opět zdůraznila
některé klíčové myšlenky, od kterých odvíjela aktivismus ve své funkci. Zejména vztahy se
Severním Irskem byla oblast, kde dosáhla skutečných změn a symbolismus pro ni byl důležitým
nástrojem.

8.2 Ocenění irské diaspory
V roce 1995 Robinson opět využila pravomoci v odst. 13.7, když přednesla řeč před
parlamentem na téma „Ocenění irské diaspory“.66 Robinson ve svém projevu promluvila o
novém významu irských emigrantů, tématu, kterému se do té doby politici vyhýbali a
všeobecně bylo vnímáno s negativními konotacemi (Siggins, 1997). Robinson uvedla, že
setkání s tisíci irských emigrantů po celém světě jí pomohlo si plně uvědomit bohatost obsahu
pojmu „Irství“, kde teritoriální význam není důležitý: „Irství jako koncept se mi zdá nejsilnější,
pokud osloví všechny na tomto ostrově a prokáže schopnost ctít a naslouchat těm, jejichž
identita a kulturní hodnoty mohou být více britské než irské“ (Robinson, 1995).67 Emigrace by
neměla být vnímána pouze s nádechem hořkosti a smutku, ale také jako příběh plný přispívání
a adaptace, který se stal jedním z národních pokladů irské společnosti. Vztah země se svými
emigranty žijícími za hranicemi může obohatit společnost o hodnoty diverzity, tolerance a
poctivosti (Robinson, 1995). Robinson dále poděkovala všem dobrovolnickým organizacím a
agenturám působícím v Irsku i ve světě, které pomáhají vytvářet vazby mezi Irskem a diasporou
a zlepšovat životy irských emigrantů. V té době se také připravovalo referendum, ve kterém by
se rozhodovalo, zda by měli irští emigranti právo na zastoupení v Senátu a Robinson ocenila
práci všech, kteří se na tomto návrhu podílejí. Nicméně řeč prezidentky byla poslanci i senátory
přijata chladně. Vzhledem k tomu, že se jednalo o citlivé téma, část z nich projev vnímala jako

V or. „Cherishing the Irish diaspora“.
V or. „Irishness as a concept seems to me at its strongest when it reaches out to everyone on this island and
shows itself capable of honouring and listening to those whose sense of identity, and whose cultural values, may
be more British than Irish“.
66
67
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kritiku. Robinson později uvedla (2010), že od začátku cítila odpor ze strany posluchačů.
Referendum o zastoupení emigrantů v irském Senátu se nakonec odložilo.
Reakce parlamentu na řeč Robinson byly vyváženy reakcemi široké veřejnosti z Irska i z celého
světa. Už během několika nadcházejících týdnů se ukázalo, jaký velký celosvětový dosah její
řeč měla nejen mezi irskými emigranty. Robinson obdržela tisíce reakcí z řad široké veřejnosti
i politiků. Senátor Ted Kennedy např. zařadil obsah řeči do oficiálního jednání Kongresu
(Siggins, 1997, Robinson, 2011). Irská filosofka O’Carroll prohlásila (O’Carroll in Siggins,
1997), že se jedná o jeden z nejvýznamnějších oficiálních projevů za několik posledních desítek
let v Irsku.
Ze současné irské politiky se zdá, že Robinson svým projevem předběhla dobu. Téměř o 20 let
později vláda začala iniciovat rozsáhlejší akce na podporu irské diaspory. Rok 2013 tak byl
vyhlášen rokem diaspory v Irsku a proběhla například masová iniciativa „The Gathering
Ireland“. Pod hlavičkou této akce se konalo tisíce lokálních kulturních i společenských událostí
v Irsku i za hranicemi Irska, klíčové bylo zapojení běžných obyvatel a komunit do iniciování
jednotlivých projektů za účelem místního rozvoje (National Tourism Development Authority,
2018). To korespondovalo s poselstvím Robinson usilujícím o zapojení lokálních komunit
s úmyslem ocenění diaspory (Robinson, 1995).68
Robinson prostřednictvím využití pravomoci 13.7 dokázala oslovit široké publikum (projev byl
také vysílaný v televizním přenosu). I když se ve své řeči dotýkala politických témat jen
okrajově a její projev reálný dopad na oficiální irskou politiku v té době neměl, Robinson
dokázala otevřít nový pohled na do té doby stigmatizované téma, o kterém se začalo široce
diskutovat.69 Svým sdělením navíc prezidentka dokázala zapůsobit na veřejnost a povzbudit ji
v myšlence, že rozvíjení občanských aktivit v této oblasti má význam. Prvotní změny se proto
odehrály na nejnižších úrovních (svépomocná revitalizace irských center v zahraničí apod.). Ve
své řeči si Robinson opět pomáhala symbolismem. Později uvedla, že prvotní iniciativa pro
vymýšlení projevu byl symbol zapáleného světla za okny Árasu. Gesto, které učinila hned na
začátku svého mandátu, se stalo slavným a lidé ho neustále zmiňovali během zahraničních
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V roce 2015 vydalo irské ministerstvo zahraničních věcí program „Global Irish“, který se týká výhradně irské
diaspory (Irská vláda, oddělení zahraničních věcí a obchodu, 2015).
69
Robinson jako první použila termín diaspora v souvislosti s lidmi žijícími za hranicemi Irska, dnes je tento
termín v irské politice hojně využíván (Robibson, 2010).
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návštěv: „V první chvíli jsem si nedokázala představit, jak mocný tento symbol skutečně bude,
ale vytvořilo to velké spojení s irskými emigranty.“70

70

V or. „I didn’t understand fully, how powerful that symbol would be and it made a huge connection with Irish
people“.
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9.

Aktivita Robinson na poli britsko-irských vztahů

Pro pochopení mé výzkumné otázky je důležitá analýza činnosti Robinson týkající se britskoirských vztahů, a to hned z několika důvodů. Zlepšení vztahů s Velkou Británií, resp. se
Severním Irskem, bylo cílem, o kterém Robinson hovořila už v akceptační řeči a aktivně se ho
snažila plnit po celé trvání svého prezidentského mandátu. Poukazuje to tak na prezidentčinu
tematickou konzistenci, která byla jedním z důležitých atributů aktivismu Robinson.
Objektivně lze také stanovit, že Robinson se z funkce prezidentky podařilo v této oblasti
dosáhnout nejvíce reálných změn a částečně se zasadila o zahájení dialogu mezi unionisty a
irskými nacionalisty. K tomu využila opět sílu symbolismu, který jí vynahradil chybějící
pravomoci. V jednom momentě však Robinson bylo vyčítáno opětovné balancování na hraně
ústavy, ve vztahu k mé výzkumné otázce se budu snažit o zhodnocení, zda prezidentka skutečně
ústavní limity překročila. V této kapitole je opět důležité zohlednit prostředí, z kterého
prezidentka pocházela a dále zkušenosti, postoje i osobní život Robinson, protože právě tyto
faktory přispěly k potřebné kredibilitě v očích obou znepřátelených stran konfliktu – unionistů
řadících se převážně k protestantům a katolických nacionalistů. Život prezidentky byl vždy
úzce provázaný s oběma náboženstvími. Robinson pochází z katolické rodiny, ale vystudovala
Trinity College v Dublinu, která je tradičně protestantská71 a následně vstoupila do manželství
s mužem protestantského vyznání.72 V 80. letech Robinson dlouho usilovala o uzavření nějaké
formy dohody mezi Irskem a Velkou Británií a svým následným rozhodnutím opustit
Labouristy jako gesto nesouhlasu s výslednou podobou Anglo-Irské dohody si získala přízeň
Unionistů (viz kap. 3.3).73

9.1 Kontakt Robinson s lokálními komunitami
Pro Robinson byla otázka Severního Irska prioritou od začátku funkčního období, jelikož si
byla dobře vědoma své minulosti, z které mohla v této oblasti těžit. Již v inaugurační řeči
vyjádřila větou: „Chci nabídnout ruku přátelství i lásku oběma komunitám v severní části
ostrova, bez skryté agendy a postranních úmyslů“,74 jak moc je pro ni zlepšení vztahů se
71

Studenti katolického vyznání museli mezi lety 1871-1970 oficiálně žádat církev o povolení, aby mohli na Trinity
College studovat. Toto opatření se týkalo i Robinson (Robinson, 2013).
72
Rodiče Robinson se dlouho nemohli smířit s volbou Robinson vstoupit do smíšeného sňatku a neúčastnili se ani
svatby (Robinson, 2013).
73
Už během inaugurační řeči Robinson byli přítomni zástupci z Ulsterské unionistické strany, mezi nimi např.
Kenn Maginnis – bezpečností mluvčí strany a člen Shromáždění Severního Irska (Agence Europe, 1992).
74
Viz pozn. 38.

48

Severním Irskem důležité. Později uvedla, že silný jazyk zahrnující slovo láska užila záměrně
i přesto, že ve svých projevech se obvykle nenechávala unášet emocemi a vážila každé slovo.
Byla si ovšem jistá, že vzhledem ke své minulosti může oslovit obě komunity v severní části
ostrova – protestantskou i katolickou (Robinson, 2013). Robinson uznala, že své jednání musí
podřídit limitům prezidentské funkce, takže její iniciativa v této záležitosti musí být apolitická
a z velké části symbolická. Nicméně vleklý konflikt na irském ostrově byl z velké části poháněn
čistě silou symbolismu v podobě téměř sektářského rozdělení jednotlivých komunit a ulpívání
na starých křivdách: „Čím dál více se zajímám o sílu symbolismu, myslím si, že fakt, že manžel
irské prezidentky je protestant a má příbuzné v Severním Irsku, je důležitý“75 (Robinson in
Cullen, 1991).
Robinson si za způsob, kterým se snažila naplnit svůj cíl v podobě zlepšení vztahů se Severním
Irskem, zvolila podporu lokálních komunit a občanských organizací, a to zejména těch, které
byly zaměřeny na zlepšení životů obyvatel se znevýhodněným postavením často pocházejících
z vyloučených lokalit. Robinson tak od počátku svého funkčního období alespoň jednou týdně
přijala v Árasu skupinu ze Severního Irska (Cullen, 1991). Zvláštní pozornost věnovala i
katolickým komunitám z oblasti Západního Belfastu, jejichž situace byla obzvlášť
problematická vzhledem k tomu, že žili v obklopení protestantů řadících se k unionistům. Čelili
tak odmítnutí nejen ze strany Severního Irska, místa, které jim bylo domovem, ale i ze strany
Irské republiky. Často se tak stávalo, že se Robinson podařilo propojit skupiny lidí ze dvou
znepřátelených lokalit, což by bylo v jejich přirozeném prostředí dosud téměř nemožné. Bylo
tomu tak například v případě skupin pracujících žen z katolické a protestantské části Belfastu,
které se na společném setkání v Árasu sešly několikrát (Cullen, 1991). Důkazem, že se
Robinson snažila nefavorizovat ani jednu stranu konfliktu, byla návštěva náboženského lídra
z řad protestantů a jednoho z čelních představitelů ultrakonzervativní, unionistické strany Iana
Paisleyho (The Observer, 1991). Prezidentka se tak snažila bez politického nátlaku a jiných
donucovacích prostředků o zahájení dialogu mezi unionisty a republikány. Její pozice pro tuto
úlohu byla v té chvíli ideální především díky původu a dřívějším postojům.
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9.2 Zahraniční cesty
Robinson v oblasti vztahů se Severním Irskem nebyla aktivní pouze na domácí půdě, ale i
během zahraničních návštěv, kdy se jí podařilo prolomit tabu předchozích irských prezidentů
ohledně podnikání pracovních cest do Severního Irska. Robinson spojila svůj zájem o rozvoj
místních komunit s aktivismem v podobě častých „zahraničních“ návštěv a tím se jí podařilo
prolomit tabu předešlých irských prezidentů, kteří jezdili do Severního Irska jen výjimečně,
většinou v rámci soukromých, náboženských návštěv (Robinson, 2013). Robinson vycestovala
poprvé do Severního Irska už v prosinci roku 1990 při příležitosti slavnostního jmenování
arcibiskupa Dalyho. Nebyla to však oficiální, pracovní návštěva. Tu Robinson vykonala poprvé
v roce 1992 a byla tak první v historii irských prezidentů. Robinson přijala pozvání od koalice
ženských organizací ze znevýhodněných částí Belfastu na setkání zaměřené na inkluzi a
rovnoprávnost. Prezidentka si schválně vybrala apolitickou organizaci soustředící se výhradně
na práva žen s přesahem na obě strany (protestantskou i katolickou komunitu), protože v oblasti
vztahů se Severním Irskem si chtěla ponechat co možná nejvíce neutrální postoj. Jedině tak se
mohla těšit důvěře obou stran konfliktu. Cestu iniciovala prezidentská kancelář a Robinson do
Severního Irska vyjela s tichým souhlasem vlády. V tuto chvíli nastala paradoxní situace kvůli
odst. 12.9 irské ústavy, podle kterého nesmí prezident opustit hranice Irska bez předchozího
svolení vlády. Cesta do Severního Irska podle mezinárodního práva znamenala překročení
hranic státu. V odst. 2 a 3 irské ústavy bylo tehdy uvedeno, že irská jurisdikce se vztahuje na
celý ostrov.76 Severní Irsko tak podle tohoto výkladu nemohlo být za hranicemi republiky
(Morgan, 2011). Pokud by vláda dala svolení k návštěvě Severního Irska jako k zahraniční
návštěvě, oficiálně by tak potvrdila suverenitu Severního Irska. Robinson nakonec situaci
vyřešila pouhým oznámením, že bude cestovat do Severního Irska, což vláda tiše odsouhlasila
(Horgan, 1997).

9.3 Setkání Robinson s britskou královnou
Setkání s britskou královnou byla událost, která zaplnila titulní strany mnoha světových deníků.
Význam tohoto gesta ležel v jeho symbolické hodnotě, kdy se hlavy dvou znepřátelených států
setkaly v přátelském duchu nad šálkem čaje. Tato událost je vzhledem k symbolismu, který
v sobě obsahuje klíčová pro mou výzkumnou otázku. Symbolismus hrál nezastupitelnou roli

V roce 1998 byla tato pasáž z ústavy vyřazena na základě referenda, které bylo výsledkem Velkopáteční dohody
(Ferriter, 2005).
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v přiblížení prezidentského úřadu blíže k lidem a účinně nahrazoval prezidentské pravomoci
v oblastech, kde jich nebylo možné využít.
Pokud bylo pro předchůdce Robinson ve funkci prezidenta nezvyklé cestovat do Severního
Irska, cestování za účelem pracovní návštěvy na pevninu – do Velké Británie, bylo tabu.
Robinson se však snažila svou pozornost věnovat oběma skupinám, irským nacionalistům i
unionistům a poprvé vycestovala do Velké Británie za pracovním účelem v roce 1991.77 Jeden
z nejvýznamnějších okamžiků během prezidentského mandátu Robinson nastal v roce 1993,
kdy prezidentka obdržela pozvání od královny Alžběty II. do Buckinghamského paláce.
Samotná návštěva irského prezidenta v Buckinghamském paláci znamenala prolomení velkého
tabu a jisté mentální bariéry u mnoha obyvatel obou zemí, kteří si mysleli, že podobné setkání
je nemyslitelné (Siggins, 1997). Toto setkání vzhledem ke své unikátnosti muselo být po
diplomatické stránce velmi pečlivě definováno. Nejednalo se o státní ani oficiální návštěvu, ale
o setkání sui generis na úrovni dvou hlav států. Takové setkání bylo na irské straně možné
uskutečnit jen z pozice Robinson jako hlavy státu stojící nad politikou.
Dne 27.5.1993 tak proběhlo soukromé setkání u čaje mezi irskou prezidentkou a britskou
královnou v Buckinghamském paláci trvající 40 minut. Po této návštěvě se spekulovalo, zda
proběhne další setkání, ale tentokrát na irské půdě (královna údajně srdečně reagovala na
pozvání Robinson), ale vzhledem k bezpečnostním rizikům se to nejevilo jako příliš
pravděpodobné78 (Gorman, Ford, 1993). Fotografie z následného fotografování před palácem
se objevily na titulních stránkách mnoha deníků a celé setkání bylo následováno vesměs
nadšenými ohlasy ze strany novinářů i veřejnosti (Gorman, Ford, 1993). V Sunday Times
například vyšel článek pojednávající o setkání s královnou jako o mimořádném úspěchu
vzhledem k omezeným pravomocem, které se pojí s její funkcí (Wavell, 1993). V úvodníku
Sunday Times bylo setkání mezi dvěma oficiálními hlavami států označeno za symbolické
vyjádření zobrazující dozrávání britsko-irských vztahů, které dodává naději, že neshody mohou
být vyřešeny ve více přátelském duchu (Sunday Times in Robinson, 2013). Návštěva Robinson
tak nejen prolomila mentální tabu ohledně setkání dvou hlav států jejichž historické vztahy byly
provázané mnoha křivdami a dodala naději obyvatelům obou států na ukončení kruhu násilí,
ale také zajistila Robinson více kredibility v očích Unionistů. Někteří z nich sledovali se
znepokojením časté návštěvy Robinson v Severním Irsku (Horgan, 1997). Navíc jen o 3 týdny
Robinson tam jela na slavnostní předání čestného titulu na Univerzitu v Cambridge a také na setkání
s prezidentem Havlem (viz kap. 5.1).
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První státní návštěva britské královny v Irsku proběhla až v roce 2011 na pozvání nástupkyně Robinson
McAleese (BBC, 2011).
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později Robinson podnikla návštěvu do bašty republikánů – Západního Belfastu, kde si potřásla
rukou s démonizovaným lídrem Sinn Féin Gerrym Adamsem (viz kap. 9.4). Tento kontrast, kdy
se během krátké doby setkala se dvěma reprezentanty znepřátelených celků, jí pak částečně
pomohl čelit následné kritice, která se na ni po druhém jmenovaném setkání snesla.
Robinson se tak symbolickým gestem v podobě pití čaje s britskou královnou podařilo prolomit
tabu v tehdejším smýšlení týkajícího se anglo-irských vztahů a do jisté míry pozvednout náladu
široké veřejnosti. Bylo by nesprávné tvrdit, že k tomuto setkání došlo výhradně kvůli osobnosti
a postojům Robinson, prezidentce pomohl i celkový trend první pol. 90. let, kdy došlo
k zahájení prvních nejdříve tajných jednání se zástupci ze stran nacionalistů, umírněných
republikánů i unionistů. Na druhou stranu konzistentní přístup Robinson v oblasti vztahů se
Severním Irskem, kdy prezidentka často hovořila o otevřeném přístupu směrem k Evropě bez
ulpívání na starých křivdách, a její neustálá snaha o zlepšení situace znevýhodněných skupin,
částečně změnila kontext debaty a pomohla odstranit některá stigmata téměř sektářsky
rozdělené společnosti v Severním Irsku.

9.4 Návštěva Západního Belfastu a setkání s Gerrym Adamsem
Robinson nakonec vykonala během svého mandátu 18 oficiálních návštěv Severního Irska. Ne
všechny však proběhly hladce bez politické kontroverze. V roce 1993 Robinson přijala pozvání
od republikánské komunity v Západním Belfastu, naplánované bylo i osobní setkání s jejími
nejvyššími představiteli, mezi kterými byl lídr nacionální strany Sinn Féin Gerry Adams.
Setkání vzápětí vyvolalo kritiku veřejnosti obviňující Robinson z překračování ústavních
limitů, proto je rozbor této události relevantní ve vztahu k mé výzkumné otázce.
Během analýzy samotného setkání je klíčové zahrnutí celkového dobového a historického
kontextu. Válka mezi Velkou Británií a Prozatímní irskou republikánskou armádou (PIRA)
byla maximálně vyostřená a zahájení mírových jednání se zdálo být v nedohlednu.79 Na čelní
představitele Sinn Féin byla v britském veřejném rozhlasovém vysílání uvalena přísná cenzura
a mnoho z nich nemohlo ani legálně cestovat na britskou pevninu (Ferriter, 2005).80 I přesto,
že oblast Západního Belfastu byla oficiálně součástí Velké Británie, bylo toto území kompletně
pod správou PIRA. Tamní obyvatelé mluvili irsky a hlásili se k irské identitě. Kvůli násilí a
Jen 3 měsíce před plánovanou návštěvou (20.3.1993) byli zabiti dva chlapci při bombovém útoku v britském
Warringtonu, desítky dalších lidí byli zraněni, útok naplánovala a provedla Prozatimní irská republikánská armáda
(PIRA) (BBC, 2018).
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Mezi lety 1988-1994 byl britskou vládou vydán zákaz, který nařizoval hlasová omezení v britském vysílání pro
představitele Sinn Féin i několika dalších republikánských skupin.
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provázanosti s PIRA se od této oblasti distancovalo i Irsko. Tamní obyvatelé tak žili
v kompletní izolaci. Robinson uvedla, že svou návštěvou chtěla poctít komunitu, která si
zachovala jistou energii a pracovitost i přes kompletní vyloučení a nedostatek zdrojů i
příležitostí: „Chtěla jsem naslouchat, učit se a ocenit odolnost a sílu komunitního rozvoje
v Západním Belfastu“81 (Robinson, 2013).
V rámci návštěvy Západního Belfastu se měla Robinson osobně setkat s demokraticky
zvolenými lokálními zastupiteli, mezi nimiž byl i Gerry Adams, politik, který byl v té době
britskou vládou označen za teroristu (Ferriter, 2005). Prezidentka byla toho názoru, že pokud
by se s těmito zastupiteli nesetkala, prokázala by tak neúctu celé komunitě (Robinson, 2013).
Předem však byl dohodnuto, že osobní setkání Robinson s Adamsem proběhne v soukromí bez
přítomnosti fotografů, tak aby Sinn Féin nezneužila návštěvu k demonstraci vlastního
triumfalismu.
Poté, co se Robinson rozhodla přijmout pozvání do Západního Belfastu, postupovala dále podle
odst. 12.9 irské ústavy, podle kterého může prezident opustit stát jen se souhlasem vlády a
oznámila premiérovi, že se chystá přijmout pozvání do Západního Belfastu. Vláda se následně
octla ve složité situaci. Cesta do Západního Belfastu a setkání s Gerrym Adamsem znamenala
v té době jistá bezpečnostní rizika i přesto, že důvod cesty nebyl politický. Navíc schválením
této cesty by vláda přispěla ke zhoršení vztahů s Velkou Británií, která začala okamžitě naléhat
na irské ministerstvo zahraničních věcí, ať cestu prezidentce nepovolí (Siggins, 1997). Pokud
by však irská vláda cestu prezidentce skutečně zakázala, znamenalo by to podřízení se tlaku
Velké Británie. Navíc v té době stále platilo původní znění odst. 2 a 3 irské ústavy, které
garantovalo teritoriální celistvost celého Irska. Případný zákaz výjezdu Robinson by proto
znění tohoto odstavce odporoval a oficiálně by potvrdil teritoriální nezávislost Severního Irska
(Morgan, 2011).
Premiér Reynolds nakonec v této situaci zaujal vyhýbavý postoj. S Robinson měl velmi dobré
vztahy a nechtěl je případnou roztržkou narušit. Vzhledem k vysoké popularitě Robinson by to
přirozeně mohlo uškodit i jeho postavení. Vydal tedy stanovisko, které Robinson návštěvu
nedoporučilo vzhledem k obecným bezpečnostním rizikům a doručením tohoto stanoviska
pověřil ministra zahraničí a současně lídra Labouristů Dicka Springa. Toto gesto už bylo samo
o sobě problematické, protože podle odst. 28.5.2 irské ústavy má premiér informovat prezidenta

81

V or. „I would go to listen and to see, to learn and to value the resilience and strength of community development
in West Belfast“ (Robinson, 2013).
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o záležitostech domácí a zahraniční politiky (Irská ústava, 2017). Vztah Springa a Robinson
byl navíc během mandátu Robinson obecně považován za napjatý. Labouristé sice po velkém
úspěchu ve volbách v roce 1992 zaznamenali historicky rekordní zisk (částečně i kvůli
popularitě Robinson) a podařilo se jim sestavit vládu, ale vztah mezi Springem a Robinson spíše
ochladl. Důvodem byla nejspíše neochota Robinson vstoupit do strany před prezidentskou
kandidaturou a také jistá rivalita poté, co popularita Robinson prudce stoupla (Horgan, 1997).
Spring se tedy sešel s Robinson, aby jí přednesl oficiální stanoviska irské i britské strany, s tím,
že obě strany jí návštěvu nedoporučují, přičemž britská vláda má velmi výrazné obavy týkající
se bezpečnosti prezidentky. Další den měl Spring schůzku s britským státním tajemníkem pro
Severní Irsko ohledně plánované návštěvy Robinson. Mezitím ale na radiové stanici v Severním
Irsku (Downtown Radio) odvysílali, že setkání Robinson a Adamse potvrdila tisková mluvčí
prezidentky. Nutno dodat, že tato informace nebyla podložená a prezidentská kancelář později
odmítla, že by na veřejnost vypustila jakoukoliv podobnou informaci (Horgan, 1997). Schůzka
mezi britským státním tajemníkem pro Severní Irsko a Springem se tak odvíjela ve velmi
napjatém duchu, protože Spring se oficiálně postavil za Robinson a za informaci odvysílanou
v rádiu, i když s ní vnitřně ne zcela souhlasil. Britská vláda nakonec vydala rozhodnutí, že se
nebude podílet na zajištění bezpečnosti Robinson (Siggins, 1997).
9.4.1 Reakce politiků, médií i veřejnosti
V červnu roku 1993 Robinson tedy skutečně návštěvu podnikla a v soukromí si potřásla rukou
s Gerrym Adamsem. Na letišti v Belfastu, těsně před odletem prezidentky zpět do Dublinu, se
konala tisková konference. I přesto, že Robinson zdůraznila, že v žádném případě nechtěla
zpolitizovat prezidentskou funkci a účelem návštěvy v Západním Belfastu bylo ocenit práci
tamní komunity, snesla se na ni vlna kritiky z řad médií i politiků (Spillane, 1996). S kroky
Robinson nesouhlasila britská vláda v čele s unionisty, ale ani většina členů irské vlády. Obecně
se jednalo o politiky, kteří byli spokojeni s tehdejším statusem quo. Například Peter Robinson,
místopředseda Demokratické unionistické strany uvedl, že „požádal premiéra, aby podal
oficiální stížnost Dublinu ohledně chování hlavy státu“82 (Robinson in Wood, 1993). Dále
například člen parlamentu za Ulsterskou unionistickou stranu Martin Smyth označil setkání
Robinson s Adamsem za chybný úsudek a nechal se slyšet, že „Robinson byla individualistka

V or. „I have asked the prime minister to lodge a protest with Dublin concerning the behaviour of their head of
state."
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po celou dobu, nevěřím, že setkání s Adamsem pomohlo její reputaci nebo reputaci kohokoliv
ze Severního Irska“83 (Smyth in Wood, 1993).
Irská veřejnost se jako jeden z mála subjektů postavila na stranu Robinson. I přes negativní
kritiku vyšla týden po setkání Robinson s Adamsem anketa v Sunday Times s otázkou, zda
Robinson měla podniknout návštěvu do Západního Belfastu. Okolo 75 % lidí se přiklonilo
k variantě ano (Sunday Times, 1993). O rok později při příležitosti oslavy 50. narozenin
prezidentky, se popularita Robinson mezi irskými obyvateli stále pohybovala nad 90 %
(Horgan, 1997). S odstupem času byla v hodnocení Robinson mírnější i média a mnoho
novinářů považovalo gesto Robinson za položení základů pro příměří mezi PIRA a Velkou
Británií vyhlášenému v roce 1994 (vydrželo po dobu 18 měsíců) (Times, 1996). Tato tvrzení je
možné považovat za mírně přepjatá, vzhledem k tomu, že návštěva Robinson nebyla svým
zaměřením politická a irská prezidentka ani nemohla ze své funkce sledovat jakýkoliv politický
cíl. Jednalo se o poctění komunity v Západním Belfastu a síla spočívala v symbolismu v podobě
gesta, kdy si Robinson potřásla rukou s Adamsem. Gesto, které znázorňovalo touhu
neodsuzovat, nesankciovat, nevylučovat, ale pozorovat a naslouchat. Toto gesto navíc
napodobil jen o 3 měsíce premiér Reynolds, když si také potřásl rukou s Adamsem, o 2 roky
později také například Bill Clinton, s kterým se Robinson spřátelila ještě v době, kdy byl
Clinton guvernérem. Sám Clinton se později angažoval v zahájení mírových jednání v
Severním Irsku (The Associated Press Political Service, 1996).84
Kritici oponující návštěvě Robinson v Západním Belfastu se obávali, že setkání Robinson
s Adamsem může narušit zárodky mírových jednání v severním Irsku. To se nakonec
nepotvrdilo. V roce 1993 byla mezi premiérem Irska Albertem Reynoldsem a premiérem Velké
Británie John Majorem podepsána Downing Street deklarace, která se považuje za předchůdce
Velkopáteční dohody. Její text obsahuje tvrzení, že každý obyvatel irského ostrova má právo
na sebeurčení, ale odtržení Severního Irska od Velké Británie by se konalo pouze v případě,
pokud by se pro to vyslovila většina obyvatel (Ferriter, 2005).85
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V or. „Robinson has been an individualist all through. I do not believe her meeting with Gerry Adams will have
done much for her reputation or for anyone else's in Northern Ireland. It was a misjudgment“.
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Clinton vyslal do Irska vyslance pro mír senátora George Mitchella, který vykonával roli mediátora během
začínajících mírových jednání se Severním Irskem. Clinton také přijal tzv. McBride principy, etické zákony pro
americké firmy působící v Severním Irsku mířící proti diskriminaci (The Associated Press Political Service, 1996).
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Dohoda vznikla na základě tajných vyjednávání mezi severoirskými politiky Adamsem a Humem (z
Labouristické strany) s tichou podporou britské a irské vlády (Ferriter, 2005).
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9.4.2 Setkání s Adamsem a aplikace na ústavní pořádek
Rozhodnutí ze strany Robinson setkat se s Adamsem byl bezpochyby troufalý a vzhledem
k dobovému kontextu i kontroverzní čin, kvůli kterému se Robinson nevyhnula široké kritice.
I přesto, že Robinson nejednala zcela v souladu s vládou, nelze její konání označit za
protiústavní. Chování irské vlády a její následná reakce ovlivnilo několik faktorů (obsah odst.
ústavy 2 a 3 a nátlak ze strany Velké Británie), které Robinson umožnily odcestovat bez toho,
aniž by se s vládou dostala do přímého střetu. Samotný Reynolds, který od začátku
sympatizoval s Robinson se navíc snažil takovému sporu zamezit. Roli v tomto případě hrál
také odrazující příklad v podobě jednání premiérova předchůdce Haugheyho, kterému neshody
s Robinson ubraly na popularitě a kvůli tomu se Reynolds rozhodl situaci nevyostřovat. Pokud
by však Robinson do Severního Irska vycestovala i přes přímý zákaz vlády (což bylo opět
vzhledem k odst. 2 a 3 problematické), poté by se o překročení ústavních limitů jednalo.
V případě, že vyloučíme pravomoc v odst. 12.9, naskýtá se další otázka, zda se daná situace
netýkala pravomoci v odst. 13.7. Vzhledem k tomu, že se jednalo primárně o návštěvu tamní
komunity za účelem ocenění její tvrdé práce, je velmi sporné určit, zda se skutečně jednalo o
sdělení veřejnosti. Robinson se navíc setkala s Adamsem soukromě bez přítomnosti fotografů
i novinářů, vyjádřila tím úctu vůči tamní komunitě a nejednalo se primárně o doručení sdělení
veřejnosti. Oficiální vyjádření vlády navíc sice Robinson návštěvu nedoporučilo, ale ani ji
nezakázalo a Spring nakonec vzhledem k okolnostem zaujal postoj tichého schválení.
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10. Robinson a propagace lidských práv ve světě
Robinson velkou část své kariéry odkázala propagaci a obhajobě lidských práv. Zatímco
z pozice advokátky se soustředila na právní pomoc jednotlivcům, funkce prezidentky jí
umožnila věnovat se této oblasti v celosvětovém měřítku. Vzhledem k tomu, že činnost
Robinson v prezidentské funkci si řada lidí primárně spojí se zvyšováním povědomí o lidských
právech a s humanitární pomocí, ráda bych v této závěrečné kapitole stručně popsala
prezidentčiny aktivity i v této oblasti. Zde lze opět sledovat prezidentčinu tematickou
konzistenci, která jí pomohla efektivněji využívat aktivismus. Známé se staly její opakované
návštěvy Afriky. Například v roce 1992 navštívila Somálsko, v době, kdy v zemi vrcholil
rozsáhlý hladomor, který usmrtil přes 200 tisíc obyvatel. V roce 1994 navštívila Rwandu těsně
po masové genocidě, o rok později se tam vrátila a o tamních podmínkách pak promluvila na
světové konferenci OSN konané k 50. výročí od založení organizace (Robinson, 2013). V roce
1995 prezidentka také podnikla cestu po Jižní Americe. Tuto návštěvu provázela kontroverze
v podobě setkání Robinson s diktátorem Pinochetem v Chile (Robinson, 2013).
Robinson se naplno začala věnovat této problematice z postu Vysokého komisaře pro OSN,
který zaujala po předčasné rezignaci na prezidentský úřad (12.9.1997), téměř 3 měsíce před
jeho vypršením. Předchozí vysoký komisař náhle rezignoval a tento post byl tak několik měsíců
neobsazen. Když Robinson byla vybrána jako vhodná kandidátka pro tuto funkci, tehdejší
generální tajemník OSN Kofi Annan na ní údajně naléhal, aby nastoupila co nejdříve z důvodu
co nejrychlejšího obsazení daného postu. Robinson se také obávala, že pokud by se rozhodla
čekat až do konce svého mandátu, byl by vybrán někdo jiný (Robinson, 2013). Za tento krok
se Robinson stala terčem kritiky a později uvedla, že zpětně tohoto činu lituje a opětovně by se
zachovala jinak (Robinson, 2013).
V případě irských prezidentů nebylo zvykem, že by po ukončení svého mandátu pokračovali
ve své kariéře, protože prezidentský úřad byl sám o sobě vnímán jako čestná funkce pro
vysloužilé politiky. Robinson ale vnitřně cítila, že prezidentskému postu už nemůže nic nového
nabídnout a setrvání ve funkci by vedlo ke zbytečné stagnaci. Poté co dosáhla svých cílů v
podobě přetvoření úřadu směrem k větší dynamičnosti a jeho otevření běžným obyvatelům, se
rozhodla znovu nekandidovat. Případné vítězství by Robinson měla skoro jisté, vzhledem k
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tomu, že by se proti ní nechystal postavit žádný kandidát.86 Práce Vysokého komisaře pro OSN
znamenala pro Robinson novou výzvu v podobě skutečně aktivistického postu, z kterého se
mohla věnovat svému celoživotnímu zaměření, a to lidským právům. Pro tentokrát však na
světové úrovni.

Poté co Robinson v březnu 1997 oznámila své rozhodnutí znovu nekandidovat, média i veřejnost vnímaly tuto
zprávu jako překvapivé rozhodnutí. Během několika dalších dní však vstoupilo do začínajícího předvolebního
souboje 5 kandidátů, 4 z nich byly ženy.
86
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Závěr
V práci jsem se snažila nalézt odpověď na výzkumnou otázku, zda irská prezidentka Robinson
posílila význam prezidentského úřadu, aniž by porušila ústavní rámec a jakých nástrojů k tomu
využila. Za účelem správného zodpovězení první části této výzkumné otázky jsem se nejdříve
zaměřila na historický vývoj prezidentského postu v Irsku a dále na rozbor jednotlivých
prezidentských pravomocí včetně frekvence jejich využívání v historii irských prezidentů.
Důležité zjištění v této části práce se pojí s identifikací tzv. šedých zón v ústavě, které umožňují
mnohost výkladu, zejména v případě pravomoci definované v odst. 13.7. Dalším důležitým
poznatkem je precedens vytvořený předchůdci Robinson v prezidentské funkci zobrazující
prezidentský úřad jako apolitickou funkci symbolického a ceremoniálního charakteru.
S těmito zjištěními jsem dále pracovala během analýzy samotné činnosti Robinson
v prezidentské funkci. Zvláště jsem se zaměřila na sporné momenty během mandátu Robinson,
které vyvolaly diskuzi veřejnosti a kvůli kterým někteří kritici Robinson vytýkali balancování
na hraně ústavních limitů. Tyto momenty se týkaly zejména užívání pravomoci obsažené v odst.
13.7, podle kterého prezident může kdykoliv „doručit sdělení“ parlamentu či veřejnosti,
přičemž takové sdělení musí být předem schváleno vládou. Nejasné vymezení pojmu „doručit
sdělení“ bylo zdrojem této kritiky, protože bylo velmi složité určit, zda všechny veřejné projevy
Robinson automaticky spadají pod výkon této pravomoci a měly by tak být schváleny vládou.
Provedená analýza těchto kritických momentů však ani jednou neprokázala jednoznačné
překročení ústavy. Zde také hraje roli výše zmíněný precedens pasivního presidenta nastavený
předchozími vykonavateli mandátu. Prezidentčin velmi aktivní přístup působil kontrastně vůči
zvyklostem jejích předchůdců. Obecně lze také stanovit, že se v činnosti Robinson
nevyskytovaly autoritativní prvky. Své jednání naopak vztahovala k respektovaným
standardům vyspělých západních demokracií. Nutno dodat, že Irsko se zejména v sociálních
oblastech těmto standardům poněkud vzdalovalo, a tak i z tohoto pohledu lze komentáře
Robinson týkající se této problematiky považovat za ospravedlnitelné.
Pro nalezení odpovědi na druhou část otázky týkající se nástrojů a mechanismů, které Robinson
využila k posílení prezidentské funkce, pro mě bylo klíčové nejen zkoumání prezidentčina
mandátu, ale i fáze tomu předcházející jako profesní i politická kariéra Robinson. Tato období
ukázala, že veřejný aktivismus byl Robinson blízký stejně jako vybraná sociální témata, která
Robinson řadila mezi své priority i v prezidentské funkci. Během dlouholeté právnické kariéry
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se Robinson zasadila o odstranění několika diskriminačních zákonů, kdy figurovala jako
advokátka v případech, které doputovaly až k Evropskému soudu pro lidská práva. Jako
senátorka se aktivně angažovala v tématice uzákonění rozvodů či antikoncepce. Prezidentská
kampaň, která byla unikátní svou délkou i průběhem pak plně korespondovala s předchozí
kariérou Robinson naplněnou politickým i veřejným aktivismem a připravila jí vynikající
startovní pozici pro zapojení aktivismu v prezidentské funkci. Z tohoto důvodu lze kampaň
označit jako jeden z mechanismů stojících za proměnami prezidentského úřadu.
Aktivismem v prezidentské funkci tak Robinson plynule navázala na aktivismus v předchozí
kariéře. Robinson sama později přiznala, že na počátku své funkce ani ona sama přesně
nevěděla, jak v některých oblastech aktivismus uplatní. Skutečnost, že se nepřestávala
soustředit na svá stěžejní témata, která ji často provázela už během dřívější kariéry, jí
dopomohla k dosažení reálných výsledků. Ve své práci jsem se všem těmto tématům postupně
věnovala a ilustrovala jsem na nich využití různých forem aktivismu Robinson v prezidentské
funkci. S tímto také souvisí pojem tematické konzistence, který jsem v mé práci několikrát
zmínila. Jedná se o průvodní jev aktivistické politiky Robinson a prvek, který učinil aktivismus
efektivnějším.
Svou aktivistickou politiku Robinson vždy úzce spojovala s důrazem na místní komunity a na
podporou jejich soběstačnosti, čímž plynule navázala na zkušenosti ze své kampaně. Důležité
je, že důraz na význam lokálních komunit Robinson zapojila do všech svých klíčových témat,
kterými se zaobírala. Během 7 let ve své funkci se zapojila do 6500 veřejných akcí, což jí
pomohlo k vybudování rozsáhlé sítě vztahů i na té nejnižší úrovni. Tato aktivita jí pak pomohla
k dosažení některých cílů, např. při zlepšování vztahů se Severním Irskem, kdy stavěla právě
na úzkých vtazích s lokálními komunitami. Apolitická povaha celé funkce a neutrální prostředí
prezidentského sídla navíc Robinson umožnily figurovat v pozici mediátora mezi jednotlivými
skupinami, které by ve svém obvyklém prostředí dialog nikdy nenavázaly.
Veřejnou aktivitou a častým kontaktem s obyvateli se Robinson také podařilo alespoň částečně
naplnit úmysl otevření a zpřístupnění prezidentského postu běžným obyvatelům. To poté
prezidentce pomohlo probudit v mnohých obyvatelích pocity hrdosti i ztotožnění se s
prezidentským úřadem, zejména ve skupinách, které byly nějakým způsobem diskriminovány
zákonem či vyloučeny, např. ženy či emigranti.
Symbolismus byl vedle aktivismu jeden z nástrojů, který pomohl prezidentce proměnit podobu
úřadu. Symbolismus hrál nezastupitelnou roli v přiblížení prezidentského úřadu blíže k lidem a
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účinně nahrazoval prezidentské pravomoci v oblastech, kde jich nebylo možné využít.
Vzájemná kombinace obou těchto nástrojů – symbolismu i aktivismu, vyústila ve vyšší
efektivitu jejich užívání. Síla symbolů pomáhala prezidentce otevírat tabuizovaná témata a šířit
myšlenky lásky a tolerance a tím zapůsobit na širokou skupinu obyvatel. Symbolismus se tak
ukázal být nejefektivnější v problematických oblastech plných hluboce zakořeněných křivd
jako například problematika irské emigrace či vztahů se Severním Irskem. V oblastech, kde
dosavadní snahy politiků vyšly nazmar a řešení se zdálo být v nedohlednu, znamenala síla
jednoho gesta ze strany autority v podobě irského prezidenta velkou morální vzpruhu pro celý
národ. Bylo tomu tak např. u symbolu věčně hořící lampy v prezidentském sídle. Původně
nevinné gesto, které dokázalo mezi irskými emigranty vzbudit mnoho emocí. Stejně tak jako v
případě analogie s 5. provincií související s konceptem „Irství“, který vychází z nitra každého
obyvatele a přispívá k obrazu sebevědomého, moderního a pluralistického Irska otevřeného
vůči Evropě.
Aktivismus Robinson dále využívala během zacházení s prezidentskými pravomocemi, kterých
má irský prezident velmi omezené množství. Precedens stanovený předchůdci Robinson byl
navíc založený na jejich velmi řídkém využívání. Bylo tomu tak například v případě pravomoci
v odst. 13.7 ve formě doručení sdělení parlamentu, kterou před ní v celé historii prezidentského
úřadu využil jen jeden irský prezident. Robinson ji využila hned dvakrát, kdy promluvila o
postavení Irska v rámci Evropy a irské diaspoře. Přestože užití těchto pravomocí spíše nemělo
reálný politický dopad, celospolečenský ano, a to vzhledem k tomu, jak velké ohlasy vzbudila
druhá řeč mezi veřejností. Dále např. Robinson úspěšně využila pravomoc v odst. 26 při
předložení zákona k ústavnímu přezkoumání, kdy chtěla zamezit tomu, aby nebyla
nedokonalost zákona zneužita v kampani proti uzákonění rozvodů.
Robinson bezpochyby dokázala posílit význam úřadu a proměnit jeho podobu směrem k
aktivnější a dynamičtější funkci. Hlavní nástroj, který Robinson k této proměně využila byl
aktivismus, resp. aktivistická politika. Jako další nástroj jsem definovala symbolismus, oba dva
nástroje se v rukou Robinson vzájemně doplňovaly. Samotný aktivismus je velmi komplexním
prostředkem a stojí za ním hned několik příčin a okolností. Mezi ně je možné zařadit právnické
vzdělání Robinson, a to především její orientace v ústavním právu, dále její kariéra a postoje
předtím, než začala vykonávat prezidentskou funkci, aktivistická prezidentská kampaň,
konzistence v názorech, vztah s jednotlivými premiéry a existence šedých zón v irské ústavě.
Postupná proměna irského prezidentského úřadu tak byla následkem dlouhodobějšího procesu,
jehož zárodky lze vysledovat ještě před samotným nástupem Robinson do funkce – během
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předchozí, profesionální kariéry Robinson, a především během unikátní prezidentské kampaně.
I přesto, že Robinson bylo vyčítáno balancování na hraně ústavních limitů, přímé překročení
ústavy mnou provedená analýza neprokázala. V porovnání se svými předchůdci však Robinson
své pravomoci užívala mnohem častěji. Výkon jejího prezidentského mandátu výstižně
charakterizoval jeden z dopisovatelů pro Irish Times: „žádný jiný irský politik netestoval tak
konzistentně a koherentně limity a povahu demokracie“ (O’Toole in Siggins, 1997).
Prezidenství Robinson ukazuje, že i přesto, že se prezidentská funkce pojí s velmi omezenými
ústavně-právními pravomocemi, lze s pomocí specifických nástrojů, mezi které se řadí
aktivismus spolu se symbolismem, posílit význam úřadu. Prezidentský úřad v Irsku je z velké
části symbolická a ceremoniální funkce, a právě z tohoto důvodu lze efektivně využít sílu
symbolismu a morálního rozměru prezidentského postu k ovlivnění veřejnosti, aniž by reálně
docházelo k zneužívání prezidentských pravomocí. Domnívám se, že na základě poznatků
získaných v mé práci, se otevírá oblast pro další potenciální výzkum spočívající v otázce, zda
proměna prezidentského úřadu v Irsku byla trvalého charakteru nebo je z velké části spojena
s osobou Mary Robinson.
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Teze Diplomové práce
Zdůvodnění výběru práce (max. 2000 znaků)
Vítězství Mary Robinson v irských prezidentských volbách prolomilo několik zvyklostí
týkajících se prezidentského postu. Robinson se stala první irskou prezidentkou, která
nepocházela z nejsilnější irské strany Fianna Fáil. Do voleb vstupovala jako kandidátka
Labouristů, oficiálně však zůstávala nezávislá. Po oznámení kandidatury byla považována za
outsidera. Labouristé měli v té době v Irsku celoplošně podporu 10 % voličů, navíc zvolení
ženy na post prezidentky se v zemi s konzervativní katolickou minulostí jevilo jako
nepravděpodobné. Samotný souboj o prezidentský post se diametrálně lišil od těch
předchozích. Vzhledem k minimálním pravomocem prezidenta a jeho tradiční svázaností
s Fianna Fáil, byla rivalita mezi kandidáty minimální a volby tak nabývaly spíše formálnější
charakter. Robinson však od začátku vedla aktivistickou, kontaktní kampaň, kterou se jí
podařilo oslovit široké spektrum voličů. Průběh kampaně a podmínky jejího vítězství jí
poskytly podklad k odlišnému pojetí prezidentské funkce. Její působení v roli prezidentky
bývá označováno za aktivistické, podílela se na činnosti mnoha veřejných organizací a
navazovala bohaté zahraniční styky. Redefinovala tak pozici prezidenta, aniž by překročila
ústavní rámec. Zkoumání proměny prezidentských pravomocí jako přímý důsledek činnosti
prezidenta je i vzhledem ke kontextu naší politické scény velmi přínosné. Bohatý přístup ke
zdrojům týkající se irského politického prostředí a samotné Mary Robinson mi umožňuje
dvou semestrální pobyt na Univerzitě v Anglii.
Předpokládaný cíl (max. 1000 znaků)
Mary Robinson během vykonávání svého prezidentského mandátu dalece zastínila své
předchůdce. Pomocí jejího aktivismu posílila význam prezidentské funkce. Analýzou její
politické činnosti se budu snažit ukázat, jak je možné posílit význam prezidentského úřadu,
aniž by byl porušen ústavní rámec. Dílčím cílem je konkrétní vymezení oblastí, ve kterých se
role prezidentského úřadu proměnila a důsledkem čeho se tak stalo a jakých prostředků
Robinson využila k této proměně.
Metodologie práce (max. 1500 znaků)
Diplomová práce bude osobní případovou studií založenou na podrobném zkoumání politické
a veřejné činnosti Mary Robinson. Úvodní část práce postavím na znalosti irského politického
a společenského kontextu získanou z četby odborných článků a publikací. Znalost zejména
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irského společenského kontextu je klíčová pro porozumění faktorů, které nejvíce ovlivnily
vítězství Robinson ve volbách. Zaměřím se na její činnost ve veřejných organizacích, postoje
během klíčových referend týkajících se ženských otázek a také na unikátní kampaň
postavenou na úzkém kontaktu s voliči předcházející její zvolení. V hlavní části práce, kde se
budu věnovat procesu transformace prezidentských pravomocí pro mě bude nezbytná znalost
irské ústavy. Konkrétní příklady z činnosti Mary Robinson budu čerpat z jejích projevů,
poskytnutých rozhovorů a dalších zdrojů, které pojednávají o jejích krocích v úřadu. Pro
vykreslení proměn prezidentského úřadu také využiji analýzy vybraných politických událostí
z irského prostředí, ve kterých se Robinson alespoň okrajově angažovala.
Základní charakteristika tématu (max. 1500 znaků)
Úřad prezidenta v Irsku je unikátní tím, že se jedná spíše o funkci ceremoniálního charakteru
s velmi omezenými pravomocemi. Od vzniku této funkce v roce 1937 až do roku 1990 se
konaly jen 4 regulérní volby. Zbylí prezidenti byli dosazeni vládou a zisk prezidentského
mandátu většinou neprovázel žádný politický souboj. Všichni jeho držitelé pocházeli
z nejsilnější politické strany Fianna Fáil, které dostatek hlasů v parlamentních volbách téměř
vždy stačil k tomu, aby utvořila menšinovou vládu. Prezident byl tak úzce propojený s vládou
a zastřešoval zavedený politický establishment. K jednotlivým politickým událostem se
samostatně vyjadřoval velmi zřídka a jeho stanovisko se vždy shodovalo s vládou. Mary
Robinson byla 20 let členkou Senátu, z toho několik let jako členka Labouristické strany.
Neúspěšně také kandidovala do dolní komory parlamentu. Její kariéra je ale nejvíce spjatá
s profesí právničky, kdy se podílela na vzniku referend týkajících se ženských otázek jako
zrušení zákazu interrupce nebo legalizace antikoncepce. V roce 1985 po schválení anglo-irské
dohody, kterou považovala za osobní neúspěch, odešla z politiky a rezignovala na členství
v Labouristické straně. Její návrat do politiky v podobě kandidatury na prezidentský post byla
pro mnoho lidí překvapivá a na začátku politického souboje byla považována za outsidera.
Pomocí usilovné práce a kontaktní kampaně se Robinson podařilo oslovit široké spektrum
voličů a svým následným vítězstvím prolomila několik dosavadních tradic týkajících se
prezidentské funkce.
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Předpokládaná struktura (max. 1400 znaků)
1. Politický systém v Irsku
1.1 Stranický systém
1.2 Postavení prezidenta v Irsku
2. Působení Mary Robinson mezi lety 1969-1990
2.1 Mary Robinson ve veřejném životě a její legislativní činnost
3. Politická situace v roce 1990 a příprava na prezidentské volby
4. Kampaň Mary Robinson
5. Období vlády Mary Robinson 1990-1997
5.1 Aktivismus Mary Robinson v prezidentské funkci
5.2 Mary Robinson v zahraniční politice
5.3 Proměna prezidentských pravomoc
6. Závěr
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