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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá přechodem k demokracii na Ukrajině, který je spojen  

s vyhlášením nezávislosti v 90. letech 20. století. V současné době je politický systém na 

Ukrajině, i přes snahy o liberalizaci, řazen mezi hybridní režimy, protože naplňuje prvky 

demokracie a kompetitivního autoritářství. Klíčové pojmy: demokracie, liberalismus  

a neoliberalismus jsou pro tuto jedno-případovou studii definovány v teoretické části práce. 

Tyto pojmy jsou využity v praktické části, která se věnuje politickému vývoji od vyhlášení 

nezávislosti do Majdanu, a následným pěti letům do prezidentských voleb konaných  

v březnu roku 2019. V závěru je na případu Ukrajiny ukázáno, zda v tomto období došlo ke 

zlepšení postavení liberální demokracie, či naopak došlo k tomu, že se z Ukrajiny stává 

autoritářský a nacionalistický režim. 
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Abstrakt: 

This diploma thesis deals with Ukraine and its political transition to democracy, which is 

linked to the declaration of independence in the 1990s. Presently, the political system in 

Ukraine, despite its liberalization efforts, is ranked among hybrid regimes as it fulfills the 

elements of both, democracy and competitive authoritarianism. Key terms: democracy, 

liberalism and neo-liberalism, for this one-case study, are defined in the theoretical part of the 

thesis. These concepts are used in a practical part that deals with political development since 

the declaration of independence to the Maidan and the subsequent five years up to the 

presidential elections held in March 2019. In conclusion, it is shown whether the political 

system in Ukraine inclines towards the liberal democracy, or, on the contrary, if it has turned 

back to the authoritarian and nationalist regime. 
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1. Úvod 

Během 70. a 80. let došlo k rozvoji tranzitologie, disciplíny, zabývající se přechody 

režimů k demokracii. Tyto přechody lze studovat díky historickým událostem, které 

souvisely s pádem mnoha autoritářských komunistických režimů, což následně otevřelo 

možnosti provádět výzkum tohoto fenoménu. Po pádu mnoha režimů a počátečního 

nadšení, pramenícího ze vzestupu liberální demokracie, došlo k očekávání, že se právě 

liberální demokracie stane dominantním režimem ve všech státech. Nicméně se tato 

očekávání nenaplnila, jelikož ne všechny přechody byly úspěšné. V některých případech 

se podařilo režim konsolidovat částečně, v dalších uvízl v tzv. „šedé zóně“, a v té 

nejhorší variantě se přetransformoval v jiný, často horší režim. Jen málo případů 

přechodů vyústilo v úplnou a konsolidovanou demokracii.  

Jedním názorným příkladem přechodu od totalitního režimu směrem k demokracii  

je Ukrajina. Jedná se o vhodný příklad, jelikož přechod stále probíhá a je  

sužován mnoha problémy, typickými pro státy přecházející od autoritářských  

komunistických režimů k demokracii. Tento stát se po vymanění se z autoritářského 

komunistického režimu Svazu sovětských socialistických republik (Sovětský svaz),  

a následném vyhlášení nezávislosti v roce 1991 až do současnosti, stále potýká 

s problémy demokratické konsolidace.  

Pro účely metodologie práce byl použit koncept jedno-případové studie. Tento 

model je vhodný ke zkoumání jednoho konkrétního fenoménu. Cílem jedno-případové 

studie je zohlednit celkový kontext dané problematiky, ať už události, objektu, fenoménu 

či děje, k tomu, aby následně poskytla porozumění a vysvětlení.1 Teoretická část práce 

se tak detailně věnuje tranzitologii, a s ní související debatě o nedemokratických 

režimech, hybridních režimech, konsolidaci demokracie, i pojmům, kterými jsou 

demokracie a liberalismus. Tento přehled má za cíl poskytnout široké veřejnosti 

základní a podstatné informace, jenž se pojí s fenoménem tranzitologie. K výzkumu je 

zvolena instrumentální jedno-případová studie, která se snaží dokázat, že detailní 

analýzou jednoho případu lze získat spolehlivé informace o širší kategorii fenoménů. 

Jasně definuje příčiny a příčinné mechanismy.2 Časté kolísání Ukrajiny na pomezí 

demokracie a autoritářského režimu z ní tak činí ideální případ pro zkoumání pomocí 

tranzitologie. Na tomto příkladu lze vysvětlit autoritářský komunistický režim, když 

                                                 
1 Kořan, Michal: Jednopřípadová studie. In Drulák, Petr (ed.): Jak zkoumat politiku: kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, Vyd. 1., 2008, s. 33. 
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byla Ukrajina součástí Sovětského svazu, demokratický režim, (který však netrval 

dlouho), autoritářský režim, hybridní režim, „šedou zónu“ demokracii a mnohem více.  

Cílem diplomové práce je zhodnotit a charakterizovat režim v období mezi lety 

2014 a 2019. Základním východiskem je skutečnost, že od roku 1991 odstartovala na 

Ukrajině tranzice, nicméně režim se do dnešního dne plně nekonsolidoval. Nejedná se  

o demokracii, ale nenaplňuje ani všechny prvky klasického autoritářství. Ukrajina je tak 

mnoha autory řazena mezi hybridní režimy, často označované jako kompetitivní 

autoritářství.3 Neprošla plnou demokratizací, která je podmínkou pro to, aby byl 

přechod úspěšně dokončený, a demokracie v režimu tak byla udržena. Praktická část 

diplomové práce spočívá v hledání odpovědí na tyto otázky:  

Došlo na Ukrajině v období 2014-2019 k některým institucionálním změnám, které 

vedly ke konsolidaci demokracie? Vedlo to ke změně politického režimu na Ukrajině? 

Došlo k posílení demokracie? Či naopak k úpadku a posunu režimu směrem 

k autoritářskému či nacionalistickému režimu? Do jaké kategorie lze v současné době 

po prezidentských volbách v březnu roku 2019 režim zařadit?  

K zodpovězení otázek je využito údajů z databáze Freedom House, Polity IV. a The 

Economist Intelligence Unit, které sledují míru demokracie, dle jimi zavedeného indexu 

demokracie. Těmto indexům je věnovaná samostatná podkapitola. Dalším zdrojem 

informací jsou převážně články a informace z oficiálních vládních webových stránek 

v ukrajinském jazyce, čímž se tato práce liší od obdobných prací. 

V praktické části je použito teoretických nástrojů pro analýzu pomocí tranzitolgie, 

definovaných v teoretické části práce. Pro úplnost dojde k popsání několika 

významných „krizových“ událostí od vyhlášení nezávislosti do vypuknutí Majdanu, pro 

lepší pochopení kontextu. Praktická část obsahuje detailní přehled změn, které se udály 

v období 2014-2019. Tyto změny jsou ukázány na procedurálních změnách, jež zahrnují 

politické instituce, legislativu, vyhlášky, spolupráci s mezinárodními organizacemi 

apod. 

Z důvodu turbulentních změn v období 2014-2019 lze toto období považovat za 

dostatečné pro potřeby analýzy tranzitologie. Mezi změny v tomto období lze považovat 

zavedení protikorupčního zákona, změny v oblasti azylové a migrační politiky a mnohé 

další změny, které vedly k posílení demokracie.  

                                                                                                                                            
2 Kořan, Petr. Op. cit. 35-36. 
3 Levitsky, Steven, Way, Lucan, A.: Competitive Authoritarianism. 2010. 
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I přes možnou kritiku, která by se týkala krátkého časového úseku (2014-2019), lze 

tento výběr obhájit, protože i na něm lze vypozorovat mnoho změn. Ať už je řeč 

například o zavedení protikorupčního zákona, či změně v oblasti azylové a migrační 

politiky. Těmto změnám předcházel Majdan, událost spojená s demonstracemi, ale také 

se snahami přiblížit zemi blíže k Evropské unii. Lze tedy říci, že se Majdan stal 

odrazovým můstkem, který přiblížil Ukrajinu o krok blíže k demokracii. 

V závěru práce je Ukrajina zařazena do režimu, který nejvíce odpovídá současnému 

politickému stavu v zemi. Z důvodu možných změn lze tento závěr aplikovat pouze na 

konec zvoleného období či pro následnou práci, která by se zabývala obdobím po roce 

2019.  
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2. Tranzitologie – přechody k demokracii  

Vznik tranzitologie souvisí s úpadkem teorie konvergence, která vznikla v 60. letech 

19. století, a považuje se za předzvěst tranzitologie. Hlavní ideou teorie konvergence 

bylo odmítnutí rozdělení společnosti a kultury na kapitalistickou (západní)  

a komunistickou (východní). Vědci se domnívali, že dojde k vzájemnému přibližování  

a vznikne tak nový typ, který se stane něčím „mezi“ kapitalismem a socialismem.4 

Komunistický východ měl tak obsahovat prvky liberální demokracie a naopak. Mělo  

k tomu dojít v oblasti sociální, kulturní a ekonomické. V současné době je však tento 

koncept zapomenutý, protože ke konvergenci jednoduše řečeno nedošlo. Namísto toho, 

jak již bylo naznačeno, nastal v 70. a 80. letech rozvoj tranzitologie (přechod režimu 

k demokracii) a jejího teoretického rámce. Tento rámec se však nestal univerzálním pro 

všechny typy přechodů. Autoři se věnují otázkám úspěšných a neúspěšných tranzic. 

Kromě přechodů z nedemokratických režimů (autoritářství, vojenské režimy, sultanismy 

apod.) k demokracii se nově objevují i pojmy hybridní či smíšený režim, ve kterých 

nedošlo k úplné konsolidaci demokracie. Hlavními otázkami, kterými se tyto teorie 

zabývají jsou: Kdy? Proč? Za jakých okolností se režim změní? Na základě těchto 

otázek jsou dále nastíněny některé teoretické koncepty. 

Za průkopníka tranzitologie je považován Dankwart Rustow, který se zabýval 

vznikem demokracie a tím, za jakých okolností může přetrvat. Sledoval přechod 

Švédska k demokracii v období 1890-1920 a Turecka, kde tento proces začal v roce 

1945. Úspěšný přechod k demokracii podle něho vzniká tam, kde existuje národní 

jednota.5 Nemá na mysli etnickou jednotu, ale spíše politickou kolektivitu. Rustow 

rozlišuje několik fází tranzice: 1) přípravná fáze, 2) rozhodující fáze, 3) uvykací fáze. 

V přípravné fázi se jedná o boj určité skupiny proti dosavadnímu režimu, ať už 

z ekonomických či jiných důvodů. Často zde dochází spíše k polarizaci než pluralismu, 

což vede k zdlouhavé cestě k přechodu. Tato fáze končí rozhodnutím politických vůdců 

přijmout požadavky oponentů a institucionalizovat některé demokratické postupy, 

například ve Švédsku to bylo přijetí volebního práva v roce 1907.6 Rozhodující fáze je 

charakterizovaná jako situace, v níž se vůdcové snaží nalézt konsenzus jak vůči 

oponentům, tak vlastním členům. V uvykací fázi jsou politici i občané součástí nového 

                                                 
4 Sorokin, Pitirim: Mutual Convergence of the United States and the U.S.S.R. to the Mixed 

Sociocultural type, International Journal of Comparative Sociology, Vol. 1 (1960), No. 2, s. 143-144.   
5 Dankwart, A. Rustow: Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model, Comparative Politics, 

Vol. 2 (1970), No. 3, s. 350. 
6 Dankwart, Rustow. Op. cit. 352-355. 
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režimu, do kterého vložili svou důvěru. V případě, že bude v politice docházet 

k jednání, připojování ke koalicím či střídání vlády, bude stát režim na pevných 

základech.7 Ve všech třech fázích tranzice je kladen velký důraz na konsenzus, který se 

snaží dosáhnout odstranění konfliktů a tím zaručit demokracii. Avšak s příchodem 

nového konfliktu může dojít k ohrožení konsenzu a tím i sjednané dohody. Z toho 

vyplývá, že ani úspěšný přechod k demokracii nemusí zaručit její trvání.  

V tranzitologii má důležité místo koncept „vlny“ přechodů, s nímž přišel Samuel  

P. Huntington, jehož dílo Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století se 

stalo inspirací pro řadu politologů. Třetí vlna demokratizací podle autora začala 

v Portugalsku v roce 1974, kdy armáda svrhla Salazarův autoritářský režim a následně 

ustanovila vojenskou diktaturu s příslibem demokracie.8 Demokratizační vlnu definuje 

Huntington následovně: „Označuje se jí skupina přechodů od nedemokratických 

vládních režimů k režimům demokratickým, k nimž dochází v nějakém ohraničeném 

časovém období a je jich podstatně více než přechodů opačným směrem, které se 

odehrávají v témž období.“9 Od 70. let docházelo k dominanci přechodů k liberálně 

demokratickým režimům v mnoha státech. Důvodem vzniku byly primárně společné 

příčiny a změny, které se ve státech odehrávaly. Autor sem řadí tyto změny: 

1) Problém legitimity autoritářských systémů ve světě. 

2) Sociálně-ekonomický vliv – rozvoj a krize. 

3) Změny doktríny i činnosti katolické církve – odmítá autoritářství a obhajuje 

sociální, hospodářské a politické reformy spojené s demokracií. 

4) Změna zahraniční politiky – nová politika vnějších činitelů, Spojené státy 

americké, Sovětský svaz, Evropa – všichni podporují demokracii. 

5) „Lavinový efekt“ neboli „inspirace příkladem“– vlivem pádu jednoho režimu 

padnou i ostatní režimy.10 

I přes tento zdánlivý triumf liberální demokracie, na základě politického vývoje v 70. 

letech 20. století spousta tranzic nedošla k úspěšnému konci a zůstaly někde na pomezí, 

na půli cesty. Režim v takovém případě lze označit jako hybridní, o němž práce dále 

pojednává. 

 

                                                 
7 Dankwart, Rustow. Op. cit. 360. 
8 Huntington, Samuel P.: Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2008. Přeložil Tomáš Suchomel, s. 13. 
9 Huntington, Samuel P. Op. cit. 24. 
10 Huntington, Samuel P. Op. cit. 52. 
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Terry Lynn Karlová a Philippe Schmitter vytvořili v roce 1991 tranzitologické 

schéma, které patří mezi jedno z nejvlivnějších v oblasti tranzitologie. Skládá se ze čtyř 

ideálních typů přechodů, které jsou situovány podle dvou dimenzí: 1) strategie 

(konsenzus nebo násilí) a 2) aktéři (elity nebo masy). Tranzice jsou tak „utvářeny“ 

aktéry, kteří si volí strategie, jež povedou ke změně z jednoho režimu k jinému. Mezi 

tyto čtyři ideální typy patří: 

1) Pakt – elity se dohodly na mnohostranném kompromisu (Španělsko, Uruguay). 

2) Vnucení – elity využívají násilí k tomu, aby jednostranně a efektivně prosadily 

změny, platí to i v případě použití násilí proti vlastním členům. (Turecko, Brazílie, 

Ekvádor, Sovětský svaz). 

3) Reforma – znamená situaci, kdy se masy mobilizují zespodu, s tím, že musí dojít 

ke kompromisu, bez toho, aniž by se uchýlily k násilí (Československo, Polsko). 

4) Revoluce – masy povstanou a stanou se z nich armády, které vojensky porazí 

předchozí autoritářské vůdce vojenskou silou, patří sem: Mexiko (1910), Kuba 

(1959), Nikaragua (1979), Rusko (1917), Bolívie (1952). 

Může dojít k různým variacím těchto čtyř typů přechodů, i mezi aktéry a strategiemi. 

Tyto typy přechodů byly poté aplikovány na některé státy Latinské Ameriky a jižní, 

střední a východní Evropy. Některé státy je těžké klasifikovat. Například Portugalsko, 

které započalo tranzici vnucením, státním převratem, který zahájili vojenští důstojníci, 

ale poté se z toho v roce 1975 stala revoluce. Portugalsko bylo mezi reformou  

a vnucením, protože pakt selhal. Až ve volbách v roce 1987 došlo ke změně v ústavě, 

díky níž došlo ke změně režimu směrem k demokracii. Států, které není možné zařadit 

do žádné skupiny je více, Chile, Maďarsko, Rumunsko apod. Podle Karlové  

a Schmittera11 jsou revoluce méně časté než ostatní typy přechodů. Nejčastěji je 

demokracie docíleno pomocí paktu, tedy dohody, poté následuje metoda vnucení  

a nakonec reforma.12 Proti tvrzení, která vylučuje úspěšnost přechodu na základě 

revoluce, stojí Barringron Moor, jenž tvrdí: „Revoluce jsou nutné pro demokracii.“.13 

Autor dělí revoluce do několika kategorií. Převažuje buržoazní revoluce, do které řadí 

                                                 
11 Karl, Lynn, Schmitter, Philippe: Modes of transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. 

In Blackwell Baris (ed.): The Age of Democracy. Democratic transition in the East and the South. 

International Social Science Journal, Vol. 43. (1991), No. 5, s. 274-277. 
12 Karl, Lynn, Schmitter, Philippe. 1991. Op. cit. 282. 
13 Karl, Lynn, Schmitter, Philippe. 1991. Op. cit. 280. 



13 

 

Anglii, Francii a Spojené státy americké.14 Karlová a Schmitter tak upozorňují na to, že 

výběr států hraje důležitou roli pro další studium. 

Poněkud odlišnou terminologii přechodů vypracoval Scott Mainwaring. Jeho dělení 

tranzic bylo založeno na třech způsobech: 

1) Sjednaný přechod – elita se snaží docílit toho, aby nebyla v budoucnu ohrožena, 

aktivně se podílí na změnách, i těch demokratizačních. 

2) Přechod kolapsem – původní mocný aktér je mimo hru, a nemůže tak kontrolovat 

nadcházející změny. 

3) Přechod sebevyloučením (ústup) – neschopnost vládnoucí skupiny udržet si moc, 

nalezneme především u vojenských vlád.15  

Díky tomuto dělení lze v autoritářském režimu sledovat, jaký skutečný vliv mají jeho 

představitelé. Proces změn v rámci přechodu je tak podle autora přehlednější.  

Z uvedených příkladů lze vypozorovat, že ne všechny přechody vedou k demokracii 

i přes prvotní nadšení stoupenců „třetí vlny“. V mnoha případech došlo ke zhroucení 

režimu, které vedlo k nastolení diktatur různého druhu. Jedním z příkladů může být 

rozpad stopadesátileté tradice demokratického režimu v Chile v září roku 1973, který se 

stal tématem mnoha badatelů do konce 70. let. Z toho důvodu se na koncepty přechodů 

začalo pohlížet z jiné perspektivy, a to takové, že již nelze brát v potaz pouze extrémní 

polarizované síly, ale selhat může i politický střed demokratické reprezentace z levice  

i pravice.16 Kromě Huntingtonovy „třetí vlny“, lze za další odstartování považovat Pád 

Berlínské zdi v roce 198917, který tak pro mnoho států, které byly dříve pod vládou 

Sovětského svazu, představoval nový začátek. Jedním z těchto států je Ukrajina.  

 

2.1 Nedemokratické režimy  

S debatou o tranzitologii je úzce spojeno téma týkající se nedemokratických režimů. 

V rámci přechodů k demokracii je třeba zkoumat předešlý nedemokratický režim. 

Pozornost v této práci je proto věnovaná konceptům, které se pojí s Ukrajinou. Před 

vyhlášením nezávislosti byla tato země součástí Sovětského svazu, a tudíž i jeho 

politického režimu, který se všeobecně označuje za totalitarismus. Toto označení je 

                                                 
14 Moore, Barrington, Jr.: Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the 

making of the modern world. Great Britain: Penguin Press, 1966, s. 413-414. 
15 Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií: empiricko-analytický přístup v soudobé 

politické vědě. Praha: Portál, 2006, s. 247-248. 
16 Dvořáková, Vladimíra, Kunc, Jiří: O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství, 

1994, s. 26. 
17 Krieger, Karl, Friedrich, Vollrath, Hanna: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1995, s. 456. 
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v současné době vnímáno jako zastaralé, mnoho kritiků poukazovalo na to, že po smrti 

Stalina docházelo v Sovětském svazu k reformismu, jehož čelním představitelem byl 

Nikita Sergejevič Chruščov a následoval ho Leonid Iljič Brežněv. Dá se říci, že 

totalitarismus tak bylo téma, které zemřelo spolu se Stalinem, v případě nacistického 

Německa s Hitlerem.18 

K jedněm z nejvlivnějších teoretiků totalitarismu patří Carl Joachim Friedrich  

a Zbigniew Brzezinski. Charakterizovali šest hlavních znaků, které označují totalitní 

diktaturu: 

1) Propracovaná vůdčí ideologie – každý k ní má vzhlížet a dodržovat ji. 

2) Jedna masová strana v čele s diktátorem – je tvořena relativně malým počtem 

obyvatel z celkového počtu (kolem 10 %), diktátor se snaží všemi způsoby získat 

podporu, strana je hierarchicky organizovaná a buď je nadřazena vládní 

byrokracii, nebo je s ní zcela propojena. 

3) Systém teroru – ať už psychický či fyzický je prováděn skrze stranu a kontrolu 

tajné policie, nejen vůči „nepřátelům“ režimu, ale v podstatě proti komukoliv. 

4) Monopol na komunikaci v podobě technologií – ty jsou v rukou strany a vlády, 

jež tak disponují monopolní mocí (tisk, rádio, filmy). 

5) Téměř úplný monopol na zbraně a jiné vojenské technologie. 

6) Centrálně kontrolovaná a řízená ekonomika.19 

Autoři připouští, že mohou existovat i další prvky, ale výše uvedené patří mezi 

základní. Jejich zmíněný koncept je považován za ideální formu totalitarismu. Slabinou 

je však absence vysvětlení toho, co se stane v případě, kdy jeden z bodů bude chybět. 

Ani z definice není jasné, zda mají všechny znaky stejnou váhu, či nějaký z nich 

převažuje. Nelze ani určit, kolik znaků stačí proto, aby byl režim označen za 

totalitarismus.  

Mezi další významné autory zkoumající totalitarismus patří Hannah Arendtová. Pro 

ni představuje totalitarismus proces, kdy: „Totální vláda vždy proměnila třídy v masy, 

nahradila systém stran ne diktaturou jedné strany, ale masovým hnutím, přesunula 

centrum moci z armády na policii a zavedla zahraniční politiku zcela otevřeně 

zaměřenou na ovládnutí světa.“20 

                                                 
18 Říchová, Blanka. Op. cit. 231-232. 
19 Friedrich, Carl J., Brzezinski, Zbigniew, K.: Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge: 

Harvard university press, 1965, s. 21-23. 
20 Arendt, Hannah: Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh, 1996. Přeložila Jana Fraňková,  

s. 621. 
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 Z této definice vyplývá, že masa převzala moc a touto mocí omezuje a potlačuje 

práva a svobody jednotlivců.  Z procedurálního hlediska není možné situaci změnit, 

neexistuje opozice a pokud ano, bude nemilosrdně potlačena. V totalitním režimu je 

hlavním prostředkem teror, který slouží k ovládání mas a k jejich případné eliminaci. 

Platí to oboustranně, protože i z „kata“ se podle Arendtové může stát oběť a teror tím 

tak v lidech zničí schopnost si vytvořit nějaké přesvědčení. Tento nový princip 

fungování totalitního státu na základě teroru se tak obejde bez lidské vůle. To znamená, 

že lidé ztratili schopnost, jakkoliv se bránit, dovolávat se vlastních práv,  

a tím vzdorovat režimu.21 

Juan J. Linz a Alfred Stepan se teorii totalitarismu věnovali v rámci studie 

moderních nedemokratických režimů. Předmětem výzkumu byly tyto politické režimy: 

demokracie, totalitarismus, post-totalitarismus, autoritarismus a sultanismus.22 

V každém z režimů byla následně věnovaná pozornost čtyřem dimenzím: pluralismu, 

ideologii, vůdcovství a mobilizaci. V totalitarismu dochází k eliminaci pluralismu ve 

všech oblastech. Vládnoucí strana má de facto monopolní moc. V režimu neexistuje 

prostor pro druhou ekonomiku a paralelní společnost.  Probíhá zde extenzivní i 

intensivní mobilizace. V rámci extenzivní mobilizace režim vytváří celou řadu 

organizací s povinným členstvím. Z toho důvodu pak nezbývá prostor pro soukromý 

život, který je tím vládnoucí stranou potlačován. Vůdčí ideologie je často utopického 

charakteru, který je založen na holistickém konceptu pojetí lidstva a společnosti. Vůdci 

jím legitimují svoji vládu. Vůdcovství je založeno na základě špatně definovaných a 

špatně předvídatelných limitech, jak pro členy, tak nečleny. Představitelem je často 

charismatický vůdce, kdy je jeho výběr založen na úspěchu a angažovanosti ve straně. 

Režim, který je v mnoha ohledech podobný totalitarismu označují autoři jako post-

totalitarismus. Ten se dále dělí na raný post-totalitarismus („early post-totalitarianism“), 

zmrzlý post-totalitarismus („frozen post-totalitarianism“), zralý („mature post-

totalitarianism“). Stejně jako v případě totalitarismu i zde je pluralismus limitovaný, ale 

v některých oblastech není odpovědný vládnoucí straně (sociální, ekonomická  

a institucionální). Neexistuje zde téměř žádný politický pluralismus, protože strana má 

stále dominantní postavení. Může se objevovat „druhá ekonomika“, ale stát má i přesto 

převahu. Různé podoby pluralismu, které se zde objevovaly vznikly na základě 

                                                 
21 Arendt, Hannah. Op. cit. 630-631. 
22 Linz, Juan J., Stepan, Alfred: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern 

Europe, South America, and Post-Communist Europe. Beltimore and London: The Johns Hopkins 

University Press, 1996, s. 44. 



16 

 

tolerance ze strany státu. Ve zralém post-totalitarismu opozice vytvářela „druhou 

kulturu“ nebo „paralelní společnost“.23  Vůdčí ideologie oficiálně existuje, stejně, jako 

tomu bylo v totalitarismu, ale už ztrácí víru v utopii. Stále dominuje extenzivní 

mobilizace, ale ztrácí svou intenzitu a je spíše obligatorní. Vůdčí roli má vládnoucí 

strana nebo hnutí, ale vůdcové mají tendenci se chovat více byrokraticky  

a technokraticky, než charismaticky.24 

 Linz usiloval o definování odlišností k totalitarismu, a tím chtěl poukázat na 

problematiku režimů, které nejsou ani demokratické ani totalitní. Vzorem mu bylo 

Španělsko, které je sice řazeno do nedemokratických režimů, ale to ještě neznamená, že 

je nedemokratické. Takový režim definoval jako autoritarismus: „Politický systém 

s omezeným či limitovaným politickým pluralismem, kde na místo vypracované vůdčí 

ideologie převažují jisté distinktivní mentality, kdy na rozdíl od totalitarismu je 

autoritarismus režim, kde není důležitá mobilizace, nebo jen v určitých fázích, a který je 

typický tím, že vládne jedinec či skupina v rámci špatně definovaných, ale poměrně 

dobře predikovatelných limitů.“25 

Další pohled na fungování totalitního režimu můžeme vidět u Gabriela A. Almonda, 

který klasifikuje systémy do čtyř kategorií: 1) anglo-americké státy, 2) kontinentální 

Evropa, 3) pre-industriální (před-průmyslové), částečně průmyslové politické systémy 

mimo evropskou a americkou oblast, 4) totalitní politické systémy. Pozornost je 

věnovaná pouze totalitnímu politickému systému. V rámci tohoto režimu dle Almonda, 

neexistuje žádné dobrovolné politické sdružení a politická komunikace je kontrolovaná 

centrem. Tato kontrola tak znemožňuje soudit režim. Občané čelí tlaku shora v podobě 

donucování, trestů, neexistuje zde možnost konsensu. Totalitarismus představuje tyranii 

s promyšlenou byrokracií, monopolem na moderní prostředky komunikace  

a monopolem na moderní prostředky násilí.26 V totalitním režimu chybí legitimní stát, 

který by zajišťoval svobodu a práva jednotlivcům.  Totalitní stát charakterizují dva 

prvky: 

1) Převaha donucovací role.  

2) Nestabilita řídících složek mocenské síly (byrokracie, armáda, tajná policie). 

                                                 
23 Zahrnuje například vydávání samizdatové literatury, která by za totalitarismu nebyla přípustná. 

Dochází také k odstraňování znaků totalitarismu.  
24 Linz, Juan J., Stepan, Alfred. 1996. Op. cit. 44-45. 
25 Linz, Juan J., Stepan, Alfred. 1996. Op. cit. 38. 
26 Almond, Gabriel A: Comparative Political Systems. The Journal of Politics, Vol. 18 (1956), No. 3, 

s. 403-404. 
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Důsledkem převahy donucovací role dochází k absenci předvídatelnosti. Tato nestabilita 

měla docílit toho, aby se neobjevila stabilní instituce mimo centrum moci. Ekonomika 

byla rovněž řízena donucováním. Pokud zde existují volební systémy, reprezentanti či 

instituce pro vytváření politik, jedná se pouze o nástroje v moci centra a slouží jako 

fasáda pro zakrytí jednání držitelů moci.27  

Všechny zmíněné typy totalitarismu mají podobné znaky, vždy se jedná  

o situaci, v níž existuje jedno centrum moci v čele s charismatickým vůdcem. Vůdce 

obvykle vládne neomezeně a není možné ho nahradit. V případě, že by se o to někdo 

pokusil, bude režimem okamžitě odstraněn. Občané nejsou svobodní, a některá základní 

práva, jako je například svoboda projevu, shromažďování a vyznání jsou jim odepřena. 

Do tohoto typu režimu patřil Sovětský svaz a nacistické Německo. V současné době už 

se o totalitarismu, jako takovém příliš nemluví. Nahradily ho režimy, které jsou směsicí 

totalitarismu a demokracie. Jsou jimi hybridní režimy, někdy označované jako smíšené 

režimy. 

 

2.2 Hybridní režimy 

Uvažování o hybridních režimech je spojeno s dvěma faktory, první souvisí se 

změnou poměrů ve světě a navazuje na již zmíněnou „Třetí vlnu demokratizace“ od 

Samuela Huntingtona, a druhý, jenž představuje určitý posun v rámci politologie. Jedná 

se o změnu ve vnímání režimů, které přestávají být dichotomické (buď a nebo). Nově se 

na režimy pohlíží ve smyslu graduálním (více či méně). Oproti klasickému pojetí již 

není snadné jednoduše posoudit, zda je režim demokratický či nikoliv. Pro Kennetha  

A. Bollena představuje demokracie míru, ve které je politická moc elit minimalizovaná 

a tím se maximalizuje moc neelit.28 Demokracie tak může být kvalitnější, pokud jsou 

elity minimalizované, nebo méně kvalitní, pokud elity stále dominují.   

Mnoho otázek směřovalo k tomu, jak kategorizovat nedemokratické režimy. Ve 

velkém množství tranzicí nedošlo ke konsolidaci demokracie a ta tak ustrnula někde 

„mezi“. Tato situace je označovaná jako „šedá zóna“ demokracie. Thomase Carotherse 

jí označuje ty země, u kterých nedošlo ke konsolidaci demokracie. Režimy tak nejsou 

ani diktátorské ani demokratické. Jsou v ní obsaženy některé prvky demokracie 

zahrnující limitovaný prostor pro opoziční strany, nezávislou občanskou společnost, 

                                                 
27 Almond, Gabriel A. Op. cit. 405. 
28 Bollen, Kenneth: Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy. American 

Sociological Review, Vol. 45 (1980), No. 3, s. 372. 
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regulované volby a demokratickou ústavu. Přesto čelí demokratickému úpadku, který 

představuje špatnou reprezentaci občanských zájmů, nízký stupeň politické participace 

nad rámec voleb, časté porušování práv vládními úředníky, volby, u kterých není jistá 

legitimita, nízký stupeň veřejné důvěry ve státní instituce a stále špatná institucionální 

výkonnost státu.29 Carothers vidí východisko ve věnování větší pozornosti politickým 

změnám. Tím by měl vzniknout „most“ mezi občanstvím a politickým systémem. Velká 

pozornost má být také kladena na rozvoj politických stran a vytvoření prostoru pro 

spolupráci mezi stranami a občanskou společností. Tam, kde je vytvořen dominantní 

stranický systém, jsou zároveň vytvořeny lepší podmínky proto, aby systém čelil 

vzrůstající síle alternativního centra moci.30 Autor i přes tato doporučení zastává názor, 

že by každý stát měl začít se změnami režimu postupně, protože ke konsolidaci 

demokracie nedojde „přes noc“ a měl by volit takové postupy, které jsou nejvhodnější 

pro jejich stát, nezávisle na ostatních. 

Dalším autorem, který se věnoval problematice hybridních režimů je Larry 

Diamond. V díle „Thinking about hybrid regimes“ věnuje pozornost Ukrajině, Nigérii, 

Indonésii, Turecku a Venezuele. Tyto státy klasifikuje jako nejednoznačné a řadí je do 

kategorie hybridních režimů. Tak jako ostatní vědci, i on si začíná všímat, že ke 

konsolidaci demokracie nejsou dostačující svobodné a kompetitivní volby. Uvědomuje 

si i nedostatečnost indexu demokracie ze strany Freedom House, který tyto režimy 

právě z důvodu konání voleb označil jako demokratické.  

Hybridní režim kombinuje demokracii a autoritářské prvky. Diamond do hybridních 

režimů řadí „volební autoritářství“, to znamená, že ve všech existujících formálních 

demokratických institucích, např. mnoho-stranická volební soutěž, tyto instituce pouze 

maskují autoritářský režim, který dominuje.31 Volby jsou svobodné, pokud režim 

podporuje kandidáty a jiné politické strany, aby kandidovali a získávali hlasy. Současně 

občané nesmí mít pocit, že hlasují pod nátlakem. Svobodná kampaň vyžaduje svobodu 

slova, svobodu pohybu, svobodu na shromažďování a sdružování v politickém životě. 

Důležité je docílit svobodných voleb, které však jsou skutečné, a nejen pouhou 

zástěrkou.32 

                                                 
29 Carothers, Thomas: "The End of the Transition Paradigm." Journal of Democracy, Vol. 13 (2002), 

No. 1, s. 9-10. 
30 Carothers, Thomas. Op. cit. 18-19. 
31 Diamond, Larry: Thinking about hybrid regimes. Journal of Democracy, Vol. 13 (2002), No. 2,  

s. 22-24. 
32 Diamond, Larry. Op. cit. 28. 
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Guillermo O´Donnell a Philippe C. Schmitter, jak bylo uvedeno v kapitole, týkající 

se tranzic, považovali liberalizaci a demokratizaci za důležité fáze, které měly 

konsolidovat demokracii. Demokratizace a liberalizace nejsou synonyma, i když k sobě 

mají historicky blízko. Bez nedodržení jedné z těchto fází ke konsolidaci nedojde  

a režim se tak může přetransformovat do hybridní podoby.  

Lze vypozorovat, že autoritářští vůdcové tolerují, a dokonce podporují liberalizaci. 

Často se tím snaží zmírnit určité tlaky a získat tak pro sebe více času. Liberalizace je tak 

zástěrkou, která nevede ke změně struktury režimu. O´Donnell a Schmitter tento stav 

označují jako „liberalizované autoritářství“ („dictablandas“), což v překladu znamená 

„laskavá diktatura“. V případě demokratizace dochází k obavě autoritářských vůdců 

z jejího rychlého rozšiřování. Tito aktéři se tak snaží konsolidaci demokracie 

problematizovat, buď se řídí stále starými zákony, nebo vytvářejí nové, které omezují 

svobody jednotlivců a skupin. Své činy obhajují tím, že společnost není dostatečně 

připravena na přijetí demokracie. Tato situace nese označení „limitovaná demokracie“ 

(„democraduras“).33 O konsolidaci demokracie je v této práci samostatná kapitola. 

Konceptů spojených s teorií hybridních režimů existuje celá řada, ze které je, pro 

potřeby práce a uvedení do problematiky, použit koncept Matthijse Bogaardse. Tento 

autor vnímal hybridní režimy jako svébytnou kategorii a kladl důraz na to, aby nebyly 

zaměňovány s režimy v tranzici. V díle How to classify hybrid regimes? Defective 

democracy and electoral authoritarianism shrnul některé dosavadní poznatky  

o hybridních režimech na základě studie několika autorů. Lauth, Linz a Merkel sledují 

rozdíl mezi demokracií, autoritářstvím a totalitním režimem s přihlédnutím k možnosti 

existence hybridního režimu. Rozdílu mezi fungující a defektní demokracii se detailně 

věnuje Lauth a Merkel. Rozdíl mezi volebním a uzavřeným autoritářstvím sleduje 

Schedler. Tyto rozdíly jsou konceptualizované jako klasický versus omezený subtyp. 

Pro ilustraci je v Tabulka 1. zahrnuto i několik klasických subtypů demokracie  

a autoritářství. Režimy jsou znázorněny v rozmezí od fungujících demokracií až 

k totalitním režimům. Autor si všímá problematiky, která se týká volebního 

autoritářství, ta spočívá v nedostatečném specifikování toho, jaké případy patří do této 

kategorie. Podle Bogaardse je tento pojen analyticky velmi těžko uchopitelný.  

 

                                                 
33 O'Donnell, Guillermo. Schmitter, Philippe C.: Transitions from authoritarian rule. Tentative 

conclusions about uncertain democracies. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 

1986, s. 9-10. 
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Druhým problémem je snaha vědců o vytváření alternativních „one-root 

strategies“ („jedno-kořenových) strategií. Zde hrozí nebezpečí toho, že režim může být 

řazen do více kategorií, například do defektní demokracie i omezené formy 

autoritářství. Bogaards uvádí příklad, kdy Ottaway považuje Venezuelu za semi-

autoritářství, ale Merkel a kolektiv ji klasifikují jako defektní demokracii.34 

 

Tabulka 1. Přehled typů režimů.35 

R
ež

im
 

Demokracie (Hybridní) Autoritářství Totalitářství 

S
u

b
ty

p
 

Klasický Omezený 

  

Klasický Omezený 

  

K
v
a
li

fi
k

á
to

r 

Fungující Defektivní Volební Uzavřený 

P
ří

k
la

d
y
 

Majoritní Exklusivní 
Volební 

autoritářství 

Vojenská 

diktatura 

 Konsenzuální 

demokracie 

Delegativní 

  

Jednostranický 

stát 

Neliberální 

Personalistická 

vláda 
Demokracie 

s omezenou 

sférou vlivu 

Takových případů existuje celá řada. Některé režimy jsou dle Freedom House 

označeny jako volební demokracie, ale ve skutečnosti se jedná o volební autoritářství. 

K zamezení zařazování režimu do více kategorií navrhuje Bogaard koncept „double-

root strategy" („dvou-kořenová strategie“). Tato strategie určí, v kterém „root“ 

(„kořenu“) konceptu je demokracie a autokracie definovaná ve vztahu k sobě navzájem. 

Tyto případy jsou pak klasifikované s ohledem jedna na druhou.36 Metoda má pomoci 

lépe zachytit a odlišit současné typy režimů, zejména, jedná-li se o hranice mezi 

                                                 
34 Bogaards, Matthijs.: How to Classify Hybrid Regimes? Defective Democracy and Electoral 

Authoritarianism. Democratization, Vol. 16 (2009), No.2, s. 410. 
35 Bogaards, Matthijs. Op. cit. 410-411. 
36 Bogaards, Matthijs. Op. cit. 410. 
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subtypy demokracie a autoritářství. Analytický rámec je představen v Tabulka 2. opět 

inspirovaný již zmíněnými autory. 

Tabulka 2. – A Double-root strategy (Dvou-kořenová strategie) klasifikace režimu.37 

 Jednotlivé režimy demokracie 

Typy režimů Volby 

Politická 

participace, 

práva a 

média 

Občanská 

práva 

Horizontální 

zodpovědnost 

Efektivní 

vláda a 

státnost 

Fungování 

demokracie 

Kritéria a 

ukazatele 

    

Defektní 

demokracie 

Kritéria a 

ukazatele 

   

Volební 

autoritářství 

 Kritéria a 

ukazatele 

  

Uzavřené 

autoritářství 

  Kritéria a 

ukazatele 

 

Totalitářství 
   Kritéria a 

ukazatele 

Přínos této metody spočívá v kombinaci dílčích režimů demokracie s celou škálou 

typů režimů od funkční demokracie k totalitě. Pro každý typ režimu musí být 

specifikovaná kritéria a ukazatele. Ty vedou k pochopení podstaty a dynamiky režimu, 

aby došlo ke správnému zařazení režimu. Výzkumné otázky jsou pro každý z typů 

režimů různé, volební autoritářství sleduje, za jakých podmínek jsou volby schopny 

stabilizovat autoritářský režim. Koncept defektní demokracie věnuje pozornost původu, 

podmínkám, trajektoriím, institucionalizaci a důsledku demokratického selhání. 

Vnímání demokracie je v těchto typech režimů odlišná. Ve volebním autoritářství má 

dojít k posílení demokracie za pomoci posílení opozice a zlepšení jejich přístupu  

k „oblastem demokratické soutěže“. V defektní demokracii je snaha o zlepšení 

demokracie tak, že se zaměří na konkrétní vady, které jsou charakteristické pro daný 

režim. Přesto tento koncept není dokonalý a některé případy nelze zařadit.38  

Koncept od Bogaardse byl primárně zvolen, jelikož dobře vystihuje problematiku 

zařazení režimu do správné kategorie. Tento problém se týká mnoho režimů, které jsou 

těžko zařaditelné. Politický režim na Ukrajině byl po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 

často řazen do různých kategorií. 

 

                                                 
37 Bogaards, Matthijs. Op. cit. 414. 
38 Bogaards, Matthijs. Op. cit. 413-415. 
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2.3 Autoritářské režimy 

Studie autoritářských režimů je spojena s tranzitologií a teorií hybridních režimů. 

Toto téma se stalo předmětem zájmu mnoha vědců z různých oborů.39 Klasické dělení 

na totalitarismus a autoritarismus, které bylo populární během 50. a 60. let nebylo po 

smrti Stalina možné z důvodu Chruščovových a pak následných Brežněvových reforem, 

jak již bylo zmíněno v kapitole týkající se nedemokratických režimů. Autoritářství 

nemůže být označeno za totalitní diktaturu, protože nenaplňuje všechny její znaky, ale 

nejedná se ani o úplnou demokracii. 

Významným autorem, který se zabýval autoritářskými režimy je Juna J. Linz. Ten 

tyto režimy definoval jako: „Politické systémy s limitovaným a neodpovědným 

politickým pluralismem, bez propracované vůdčí ideologie, založený na distinktivních 

mentalitách, bez extensivní a intenzivní politické mobilizace, kromě některých fází 

vývoje, kde vůdce nebo ojediněle malá skupinou vykonává moc v rámci formálně špatně 

definovaných, ale dobře předvídatelných limitů.“40 Tato definice vznikla na základě 

spojení definice kompetitivní demokracie a ideálního typu totalitárního systému. Linz 

definuje další subtypy autoritářství, které jsou založeny na dvou prvcích:  

a) stupeň, nebo typ limitovaného politického pluralismu, b) stupeň, ve kterém je režim 

založen na politické apatii a demobilizaci populace či limitované a kontrolované 

mobilizaci. V limitovaném pluralismu jde o politickou participaci. V tomto ohledu se 

jedná o tyto autoritářské režimy: a) byrokraticko-vojenské, b) organicko-etatické,  

c) mobilizační režimy v postdemokratických společnostech, d) mobilizační režimy 

států, které získaly nezávislost, e) post-totalitární režimy.41 Zvláštním typem jsou rasové 

či etnické demokracie, které jsou demokraciemi pouze do chvíle, než někdo zpochybní 

jejich legitimitu. Mezi další kategorie patří pre-totalitární situace a defektní 

totalitarismus. Tyto dva typy považuje Linz za dobrý odrazový můstek k pochopení 

jedinečnosti totalitarismu.42 

Existuje celá řada typů autoritářských režimů. Pro účely práce je představen koncept 

od Stevena Levitskyho a Lucana Waye, kteří pojí studium autoritářských režimů do 

období konce Studené války, kdy došlo k rozpadu mnoha diktatur. Sledovali vývoj 

v celkem třiceti pěti režimech od roku 1990-1995 a do jejich studie byly zařazeny i státy 

                                                 
39 Jsou jimi například tito autoři: Juan J. Linz, Alfred Stepan, Barbara Geddes, Larry Diamond, 

Levitsky Steven, Lucan Way, O'Donnell Guillermo. Schmitter Philippe C., Przeworski Adam. 
40 Linz, Juan J.: Totalitarian and authoritarian regimes. London: Lynne Rienner Publishers, 2000,  

s. 159. 
41 Linz, Juan J. 2000. Op. cit. 54. 
42 Linz, Juan J. 2000. Op. cit. 244. 
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východní Evropy. Zjednodušeně řečeno představuje kompetitivní autoritářství: 

„Prostor, kde dochází k manipulaci voleb, nerovnému přístupu k médiím, zneužívání 

státních prostředků a různému stupni pronásledování a násilí ve prospěch držitelů 

moci.“43  

Je třeba dodat, že v tomto režimu existují formální demokratické instituce, určité 

procedurální minimum, které představuje konání voleb. Soutěživé volby se konají, ale 

jsou neférové, a tím ani demokratické.44 Tyto volby představují jedinou cestu k získání 

moci. Podle Alvareze držitelé moci nikdy neprohrávají.45 Existuje sice opozice, ale ta 

nemá reálnou šanci ve volbách uspět. Na rozdíl od klasického autoritářského režimu 

v kompetitivním autoritářském režimu existují ústavní opatření, skrze něž můžou 

opoziční skupiny soutěžit o moc. Volby se konají pravidelně a opoziční skupiny do nich 

mohou vstupovat bez ústavního omezení. Mohou tak zakládat úřady, nabírat kandidáty, 

organizovat kampaně. Oproti demokracii však schází tyto prvky: a) svobodné volby,  

b) ochrana občanských práv, c) rovné podmínky.46  

Novou typologii autoritářských režimů vytvořili Axel Hadenius a Jan Teorell ve své 

studii, na základě studií Barbary Geddes. Do své studie zahrnují 191 států v období roku 

1972-2003.  Autoritářské režimy rozdělují do těchto kategorií: 

1) Dědičné nástupnictví (monarchie) - režim, ve kterém je osoba královského 

původu dosazena v souladu s uznávanou praxí nebo na základě ústavy. 

2) Skutečné nebo potencionální použití vojenské síly (vojenské režimy) – vojenští 

důstojníci jsou hlavními politickými aktéry, subkategorií jsou rebelské režimy. 

3) Lidové volby (volební režimy) – pořádání voleb do parlamentu, tři podtypy:  

a) režimy bez strany, b) režimy s jednou stranou, c) limitovaný režim více stran. 

Může docházet k vzájemnému prolínání prvků těchto režimů. Rovněž se můžeme setkat 

s dalšími typy, kterými je teokracie, přechodné režimy. Dále země, ve kterých ústřední 

vláda neovládla celé území, to mohlo být způsobeno občanskou válkou nebo okupací 

zahraničních sil. Poslední je zbytková kategorie „ostatní“ („others“), kam se řadí 

případy, které nezapadají do žádného typu režimu.47 Ze studie Hadeniuse a Teorella 

vyplývá, že málokdy dojde k úspěšnému přechodu a k nastolení úplné demokracie. 

                                                 
43 Levitsky, Steven, Way, Lucan, A.: Competitive authoritarianism: hybrid regimes after the Cold 

War. New York: Cambridge University Press, 2010, s. 3. 
44 Levitsky, Steven, Way, Lucan, A. Op. cit. 5.  
45Alvarez, Mike, Jose, Antonio Cheibub: Classifying political regimes. Studies. Comparative 

International Development, Vol. 31 (1996), No. 2, s. 13. 
46 Levitsky, Steven, Way, Lucan, A. Op. cit. 7. 
47 Hadenius, Axel, and Jan Teorell: "Pathways from Authoritarianism." Journal of Democracy, Vol. 18 

(2007), No. 1, s. 146 – 148. 
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Spíše se stává, že zhroucení autoritářského režimu vede k nastolení jiného 

autoritářského režimu či vznikne hybridní režim. Od roku 1972 do 2003 celkem 77 % 

tranzic vyústilo v jiný autoritářský režim a pouze 23 % tranzic vedlo k demokracii. 

Největší šanci na úspěšnou tranzici a dosažení demokracie mají limitované mnoho-

stranické režimy.48  

 

2.4 Koncepty konsolidace 

V druhé polovině 80. let již opadlo prvotní nadšení z toho, že všechny tranzice 

vyústí v demokracii, a tudíž se autoři více zaměřili na to, jak docílit konsolidace 

demokracie. Jedním z prvních teoretiků konsolidace byl Wolfgang Merkel. Tvrdí, že po 

„třetí vlně“ došlo k mnoha úspěšným přechodům, jež byly statisticky zaznamenány na 

portálu Freedom House, který měří stupeň demokracie v zemi. Minimální podmínkou 

pro to, aby byl stát označen za demokratický je tzv. volební demokracie. Merkel vidí 

tento bod jako problematický, protože není specifikované, co vše je zde zahrnuto. Jsou 

to tedy pouze volby, které definují demokracii v minimalistickém pojetí?49 Právě 

z tohoto důvodu nepovažuje pouze volby za známku toho, že je režim demokratický  

a tím zpochybňuje klasifikaci dle Freedom House. Samotné zavedení soutěživých voleb 

často nevede ke konsolidaci demokracie, například v případě Ukrajiny. Dalším 

problémem je definice samotné demokracie, která může být liberální, semi-liberální, 

nebo také neliberální. Východiskem je ustanovit „ukotvenou demokracii“ (embedded 

democracy), která bude stabilní ve dvou oblastech: interně a externě. Do interního 

rámce řadí a) volební režim, b) politické svobody, c) občanská práva, d) horizontální 

zodpovědnost a e) efektivní moc vládnout. Externí rámec pak obsahuje otázky státnosti 

a občanské společnosti.50 V případě voleb apeluje na to, že musí být zajištěna záruka 

demokratických voleb v podobě dodržování ústavních principů, které jsou 

institucionálně ukotveny. Horizontální zodpovědností je myšleno to, že volené orgány 

jsou kontrolovány relativně autonomními institucemi a mohou být omezeny pouze na 

základě ústavně definovaného zákona. Pokud demokracie nenaplňuje externí a interní 

                                                 
48 Hadenius, Axel, and Jan Teorell. Op. cit. 152. 
49 Je zde myšleno minimalistické pojetí demokracie v podání Josef A. Schumpetera, kdy jsou 

představitelé vybírání na základě svobodných a soutěživých voleb. 
50 Merkel, Wolfgang: Embedded and defective democracies. Democratization, Vol. 11 (2004), No. 5, 

s. 36-37. 
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rámec, tak se z ní stává defektivní demokracie, kterou autor dále dělí na: neliberální 

demokracii, delegativní demokracii, exkluzivní demokracii a doménní demokracii.51  

Významným dílem v této oblasti je Transitions from Authoritarian Rule, jehož 

autory jsou O´Donnell, Phipippe C. Schmitter a Laurence Whitehead. Vycházeli ze 

zkušeností Latinské Ameriky a následné koncepty poté aplikovaly i na Evropu. K tomu, 

aby se mohla demokracie konsolidovat musí proběhnout dvě fáze: liberalizace  

a demokratizace. Liberalizací se rozumí proces předefinování a rozšíření práv, který má 

chránit jak jednotlivce, tak sociální skupiny od nelegální činnosti ze strany státu nebo 

třetí strany. Důležitým prvkem demokratizace je občanství, z něhož vyplývají práva  

a povinnosti. Jedná se o proces ustanovování nových pravidel a postupů skrze politické 

instituce, jež může vést například k vytvoření nové ústavy či svobodných voleb. Dle 

nejzákladnějšího chápání znamená demokratizace: 1) konec autoritářského režimu, 2) 

ustanovení demokratického režimu a 3) konsolidaci demokratického režimu.52 

K tomu, aby vznikla liberální demokracie, musí úspěšně proběhnout obě fáze 

(liberalizace a demokratizace).53 Nesplnění, byť jen jedné z těchto podmínek vede 

k uvažování o hybridních režimech. Na tranzici se tak pohlíží jako na „interval mezi 

jedním a druhým politickým režimem“. 

Problémům spojených s demokratickou tranzicí a konsolidací se rovněž věnoval 

Juan Linz a Alfred Stepan, jež úspěšnou konsolidaci definují takto: „Demokratický 

přechod je úplný, pokud bylo dosaženo dostatečné dohody o politických procedurách ke 

zvolení vlády, kdy nástup vlády k moci je výsledkem svobodného, lidového hlasování, a 

tato vláda tak má de facto pravomoc vytvářet nové politiky. Moc výkonná, zákonodárná 

a soudní, která byla vytvořena novou demokracií, nemusí sdílet moc s jinými orgány.“54 

Autoři si primárně všímají toho, že i když došlo k úspěšnému přechodu k demokracii, 

její konsolidace už tak úspěšná nebyla. Demokratická konsolidace vyžaduje mnohem 

více pozornosti, než je sledování voleb a trhu. Autoři věří, že je zde pět oblastí pro 

konsolidaci demokracie, kterým je třeba věnovat pozornost: 1) existence svobodné 

občanské společnosti, 2) autonomní a uznávaná politická společnost, 3) právní stát 

zaručující práva a svobody občanům, 4) státní byrokracie určená pro novou 

demokratickou vládu, 5) existence institucionalizované ekonomické společnosti.55  

                                                 
51 Merkel, Wolfgang. Op. cit. 49-50. 
52 Huntington, Samuel P. Op. cit. 43. 
53 O'Donnell, Guillermo and Schmitter Philippe C. 1986. Op. cit. 7-8. 
54 Linz, Juan J., Stepan, Alfred. 1996. Op. cit. 3. 
55 Linz, Juan J., Stepan, Alfred. 1996. Op. cit. 7. 
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K tomu, aby došlo ke konsolidace demokracie musí být splněno pět výše uvedených 

bodů. Absence, byť jen jednoho z nich může znamenat nestabilitu režimu. 

Philippe C. Schmitter a Terry Lynn Karlová věnují pozornost přechodům 

k demokracii ve východní Evropě. Podle nich byly tyto přechody velmi rychlé, 

nenásilné a definitivní. To však nezaručuje, že tak rychle proběhne i konsolidace. 

Naopak zde dochází k zdlouhavému, konfliktnímu a nepřesvědčivému přechodu  

a výběru „vhodné“ demokracie. Není však vyloučeno, že ke konsolidaci nedojde  

a režim se vrátí k některé jiné formě autokracie. Výsledkem je tak zdlouhavý proces 

„nekonsolidované demokracie“, jenž drží nad vodou pouze procesní minimum. Důležité 

je proto si uvědomit, že konsolidace zahrnuje různé aktéry, chování, procesy, hodnoty  

a zdroje. Z tohoto důvodu tak není její upevnění snadným procesem.56  

Z výše zmíněných konceptů vyplývá, že tranzice je ukončena a demokracie 

konsolidována, pokud jsou konflikty řešeny pomocí institucionálního zřízení, platné 

ústavy a zákonů. Těmito podmínkami se musí řídit většina, aby se demokracie stala 

„ukotvenou“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
56 Phillipe C. Schmitter, Karl, Terry, Lynn:  The Conceptual Travels of Transitologists and 

Consolidologists: How Far to the East Should They Attempt to Go?. Slavic Review, Vol. 53 (1994), 

No. 1, s. 175. 
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3. Demokracie a liberalismus 

V rámci návaznosti na předchozí kapitolu o tranzicích, je třeba se zaměřit a popsat 

pojmy, které s tímto konceptem úzce souvisí. Jsou jimi demokracie a liberalismus. Ty 

tvoří součást každého přechodu, ať úspěšného či nikoliv. Zejména v rámci debaty o 

hybridních režimech došlo k přehodnocení definice demokracie, která byla do té doby 

vnímaná jako procedurální věc založená na schvalování a odmítání vlád. Aby režim 

došel k úspěšné demokratizaci, musí dojít k úspěšné liberalizaci. O demokratizaci se dá 

uvažovat ve chvíli, kdy se alespoň část skupin, dříve odstavených od politického 

systému, začne domlouvat s částí někdejší autoritářské koalice na nových pravidlech 

hry, respektive na tom, jak budou stará pravidla měněna směrem k demokracii. Aby to 

bylo úspěšné musí dojít k vyvázání se z autoritářského režimu a stanovení si toho, jak 

budou vypadat instituce v novém demokratickém režimu.57  

 

3.1 Demokracie 

Všeobecně se rozlišují dvě pojetí demokracie: 1) minimalistické pojetí a 2) 

maximalistické či perfekcionistické pojetí.58 Ve vztahu k problematice tranzic převládá 

první zmíněné pojetí, jehož hlavním představitelem je Josef A. Schumpeter. Ten se při 

utváření definice zaměřil na určení toho, kdo a jakým způsobem rozhoduje. Demokracie 

se často překládá jako „vláda lidu“, podle autora je však toto označení nepřesné, protože 

pojem „lid“ je vnímán odlišně v různých historických etapách.59 Pravomoci a 

kompetence „lidu“ se rovněž liší. Například podle zákona mohou volit pouze ti občané, 

kteří dosáhnou určitého věku, například osmnácti let. Z toho vyplývá, že demokracie 

vždy někoho diskriminuje, vylučuje. Vztah mezi demokracií a svobodou je tak daleko 

složitější, než se může na první pohled zdát.60 Problematické je i chápání „obecného 

dobra“ a „vůle lidu“. Schumpeter odmítá utilitaristické vidění světa, protože nelze 

jednoznačně definovat, co je obecné dobro, na kterém by se všichni lidé racionálně 

shodli a bylo tak přijatelné pro všechny. Stejně tak, jako v případě „vůle lidu“, kterou 

Schumpeter spojuje s psychologií davu Gustava Le Bona, není předem jasné, jak se kdo 

zachová a rozhodování může být ovlivněno veřejným míněním a propagandou.61 Na 

                                                 
57 Dvořáková, Vladimíra. Op. cit. str. 91. 
58 Macpherson, C. B.: Democratic theory: essays in retrieval. Oxford: Clarendon Press, 2012, st. 3. 
59 „Lid“ neboli „demos“, „populus“ ve starověkém Římě nezahrnoval otroky a ženy.  
60  Schumpeter, Joseph A.: Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge, 1994, s. 243-

245. 
61 Schumpeter, Joseph A. 1994. Op. cit. 250-257. 
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základě kritiky výše zmíněného klasického pojetí demokracie autor předkládá „jinou 

teorii“, která zní takto: „Demokratická metoda je takové institucionální zřízení, které 

umožňuje činit politická rozhodnutí,  a v němž jednotlivci získávají moc rozhodovat 

v konkurenčním zápase o hlasy voličů.“.62 Výhodou této teorie je lepší odlišení 

demokratické vlády od vlád jiných. Rovněž lze lépe zohlednit role vůdce. V případě, že 

existuje skupinový akt vůle, bude na něj brán ohled. Konkurenční boj je omezen na 

všem otevřenou soutěž o hlasy ve svobodných volbách. Teorie objasňuje vztah mezi 

demokracií a svobodou jednotlivce. Primárním úkolem voličstva je sestavit vládu, ale  

i možnost ji odvolat, vůle většiny není stejná jako vůle lidu.63 Na základě této nové 

teorie již nemůže být řeč o tom, že demokracie znamená „vládu lidu“. Její podstatou je 

pouze to, že lidé mohou přijmout, nebo odmítnout ty, kteří jim budou vládnout. Další 

podmínkou je, že k tomu dochází ve svobodném a konkurenčním boji potencionálních 

vůdců o hlasy voličů. Lze tedy říci, že demokracie je vládou politiků.64 Oproti 

maximalistickému pojetí tak neslibuje participaci, demokratickou identitu, respektování 

a sociální spravedlnost. 

Tímto konceptem Schumpeter představil, se inspiroval Robert A. Dahl, který 

přichází s novým pojmem polyarchie, jež představuje alternativu k ideálnímu typu 

demokracie. Zvláště v debatě o hybridních režimech byl tento koncept často používán, 

z důvodu nedostačujícího Schumpeterova minimalistického pojetí demokracie. 

Polyarchii se nejvíce podobá politický systém Spojených států amerických, kde mají 

demokracii zajistit tři faktory: a) lidová suverenita, b) politická rovnost a c) pravidlo 

většiny. Dahl tvrdí, že americký systém vlády je hybrid, protože ve volbách dochází 

k soutěžení jednotlivců, politických stran, nebo obou navzájem. Tím se má docílit toho, 

aby byly ve volbách zařazeny i minority. Důležitou podmínkou, aby tento koncept 

fungoval, je rozsáhlá občanská participace. V polyarchii jde o to, aby byla občany 

dodržena určitá pravidla či normy, s tím, že je tu možnost, aby se zapojili do politického 

dění, tj. participovali. Přesto může dojít k tomu, že se z tohoto režimu stane diktatura či 

autoritarismus.65  

 

 

                                                 
62 Schumpeter, Joseph A. 1994. Op. cit. 269. 
63 Schumpeter, Joseph A. 1994. Op. cit. 269-272. 
64 Schumpeter, Joseph A. 1994. Op. cit. 284-285. 
65 Krouse W., Richard. (1983): Polyarchy & Participation: The Changing Democratic Theory of Robert 

Dahl. Polity, Vol. 14 (1982), No. 3, s.  442-443. 
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Dahl se v knize Polyarchy: participation and opposition zaměřuje na osm hlavních 

záruk, které podle jeho názoru mají vést k tomu, aby se nestalo, že se ze systému stane 

diktatura či autoritarismus. Nejdříve je třeba, aby měli všichni občané možnost:  

a) formulovat jejich preference, b) tyto preference předávat individuálně nebo 

kolektivně vládě či spoluobčanům, c) vláda má tyto preference posuzovat stejně a bez 

diskriminace. Zárukou má být splnění těchto osmi bodů: 

1) Občané mohou svobodě vytvářet a být součástí zájmových organizací a skupin. 

2) Svoboda projevu – občané mohou zcela svobodně vyjádřit své názory. 

3) Právo volit – možnost účastnit se voleb. 

4) Způsobilost pro veřejnou funkci – možnost ucházet se o úřad. 

5) Právo politických představitelů soutěžit o podporu a o hlasy. 

6) Alternativní zdroj informací, který je přístupný pro všechny občany. 

7) Svobodné a férové volby. 

8) Instituce, vládu a rozhodovací proces kontrolují zvolení zástupci, úředníci, proto 

jsou tyto instituce závislé na podpoře voličů. 

Lze shrnout, že hlavními znaky demokratického procesu jsou jednak veřejná soutěž,  

a jednak právo účastnit se (participovat) ve volbách. Tyto dvě podmínky se mění během 

politické vlády. Dahl tak oproti Schumpeterovi zahrnuje do definice demokracie 

svobodu projevu, přístup k alternativním informacím a možnost vytvářet a být součástí 

zájmových organizací a skupin.66 

Mezi další představitele minimalistického pojetí patří Karl R. Popper. Ten definuje 

demokracii takto: „Demokracie poskytuje institucionální rámec pro obnovu politických 

institucí bez použití násilí a tím užití rozumu při navrhování nových institucí  

a přizpůsobování starých.“67 Demokracie je tak prostředkem, který dokáže řešit spory 

prostřednictvím mírového řešení, bez použití násilí. Skutečnost, že bude vláda změněna 

je přijato nenásilným přijetím konfliktu.  

Podle Charlese Tillyho jsou součástí demokracie politické vztahy mezi státem  

a občany, které zahrnují rozsáhlé, rovnoprávné, zajištěné a vzájemně závazné 

konzultace. Při zařazení režimu do demokracie hledí na tři faktory: a) politické 

postavení režimu vůči světu, b) životní úroveň obyvatel, c) vysvětlení - to považuje 

Tilly za klíčové, protože jedině díky správnému vysvětlení lze zabránit chybám, které 

                                                 
66 Dahl, Robert A. Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press, 1971, 

s. 2-3. 
67 Popper, Karl R.: Otevřená společnost a její nepřátelé. 1, Uhranutí Platónem. Praha: Alfaprint, 1994. 

Přeložil Miloš Calda, s. 118. 
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by ve svém důsledku vedly ke snížení šance na lepší život.68 Hovoří o čtyřech 

přístupech, sloužících k určení toho, zda je režim demokratický: 

1) Ústavní – zahrnuje zákony, které upravují politickou činnost. 

2) Substantivní – zaměřuje se na otázky, které se týkají životních podmínek, 

svobody, bezpečnosti, spravedlnosti, společenské rovnosti apod.  

3) Procedurální – věnuje pozornost volbám.69 

4) Procesuálně orientovaný – představuje minimální soubor procesů (efektivní 

participace, hlasování, poučené porozumění („enlightened understanding“), 

kontrola agendy, začlenění dospělých, na které se přihlíží v situacích, kdy 

kvalifikujeme režim jako demokratický.70 

Další pojetí pojmu demokracie uvádí Przeworský. Ten ji definuje takto: 

„Demokracie je systém, ve kterém strany prohrávají volby.“ Soutěživé volby zahrnují 

tři znaky: 

1) Nejistota – musí zde být pravděpodobnost, že vládnoucí strana, či člen koalice 

může tratit vedoucí postavení a hlasy v dalších volbách. 

2) Nezvratnost – ten, kdo vyhraje volby musí mít jistotu, že obsadí úřad. 

3) Opakovatelnost – volby se musí cyklicky opakovat.71 

Režim lze klasifikovat jako demokracii pokud: 

1) Šéf exekutivy je volený. 

2) Zákonodárný sbor (parlament) je volený. 

3) V systému je více jak jedna strana. 

4) Režim nevládne po dobu více než dvou volebních období bez zvolení ve 

volbách.72 

Většina konceptů demokracie, které byly představeny jsou spojeny s politickými 

procedurami, které musí být splněny. Ať už se jedná o konaní voleb, či dodržování 

ústavního pořádku, tyto procedury jsou zárukou demokracie. 

 

                                                 
68 Tilly, Charles: Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 6. 
69 Dle Freedom House musí být splněny tyto podmínky pro volební demokracii: a) kompetitivní, 

mnoho-stranický politický systém, b) univerzální volební právo pro všechny dospělé občany, c) 

pravidelné, soutěživé volby konané na základě tajného hlasování, bez masivních volebních podvodů, 

výsledek má být na základě veřejné vůle lidu, d) veřejný přístup hlavních politických stran k voličům  

a prostřednictvím veřejně konaných politických kampaní. 
70 Tilly, Charles. Op. cit. 7-9. 
71 Alvarez, Mike, Jose, Antonio, Cheibub. Op. cit. 5. 
72 Alvarez, Mike, Jose, Antonio Cheibub. Op. cit. 14. 



31 

 

3.2  Liberalismus  

I přes zdánlivý dojem, že jsou pojmy liberalismus a demokracie totožné, jejich 

význam je odlišný. Liberalismus v sobě zahrnuje úvahy o rovnosti, spravedlnosti  

a svobodě. Někdy je spojován se zásadou „laissez faire“ („nechte plynout“)73. Pro 

účely práce je na liberalismus pohlíženo v politickém smyslu. 

Pro liberální stát, který je založený na liberálních principech je typické, že přikazuje 

či omezuje vládu určitými pravidly. Vláda musí být omezená, protože liberální tradice 

staví na tom, aby lidé měli práva, nebo oprávněné nároky, které musí vláda respektovat. 

Tyto prostředky v rukách lidu mohou být použity proti vládě a musí být uvedeny 

v ústavě země, která tak zaručuje, aby nedocházelo ke svévolnému jednání vlády.74 

Demokracie bez liberalismu může fungovat, ale liberalismus bez demokracie nikoliv. 

Skutečnost, že některé státy, které prohlásily režim za demokratický a vytvořily zde 

instituce, například v podobě dvoukomorového parlamentu a rozdělily tak moc na 

zákonodárnou, výkonnou a soudní, ještě neznamená, že je stát liberální. Musí zde 

existovat ústavní omezení státní moci. Pokud tyto poznatky shrneme, podle Graye je 

liberální stát: „Sine qua non liberálního státu ve všech jeho formách je, že státní moc  

a pravomoci jsou omezeny systémem ústavních zásad a postupů, díky kterým je 

respektována individuální svoboda a rovnost lidí pod vládou zákona.“75 

Francis Fukuyama definuje politický liberalismus jako: „Právní řád, který uznává 

jistá individuální práva (občanská práva, náboženská práva, politická práva) neboli 

svobody od vládní kontroly.“76 Je třeba klást důraz na pojem individuální, jelikož to je 

kritériem, které rozlišuje liberalismus od demokracie. Jako příklad uvádí Fukuyama 

republiku Írán, kde dochází ke konání pravidelných voleb, a díky tomu je režim indexy 

měřícími stupeň demokracie v zemi hodnocen jako svobodný. To ale neznamená, že to 

tak ve skutečnosti opravdu je. Írán neposkytuje svým občanům základní svobody, 

kterými jsou náboženské vyznání, svoboda projevu a právo na shromažďování se, 

jednoduše z toho důvodu, že nejsou součástí právního řádu. Nejhůře jsou na tom proto 

náboženské a etnické menšiny. V ekonomické oblasti obhajuje svobodu ekonomické 

činnosti, která je založena na soukromém vlastnictví a volném trhu.77 

                                                 
73 Zásada laissez faire v sobě zahrnuje teorii oprávněných nároků spojené se svobodou a vlastnictvím.  
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75 Gray, John. 1999. Op. cit. 84. 
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Podstata politického liberalismu Johna Rawlse a jeho přívrženců spočívá v pokusu  

o šíření výkladu spravedlnosti tak, aby byl přijatelný pro lidi s odlišnými koncepcemi 

dobra. Liberální stát je tak jistým způsobem politická organizace založená na legitimitě 

a ochraně lidských práv. Prostředkem k naplnění ideálu liberálního státu je ústava, kde 

jsou specifikovaná základní práva a svobody.78 Politický liberalismus je pak založený 

na liberálním řádu.  

Velkou pozornost zásadám liberálního řádu věnoval F. A. Hayek. Zásadou 

liberálního společenského řádu je snaha o dosažení míru, spravedlnosti a svobody. Ve 

společnosti musí existovat prostředky, které dokáží omezit vládu v jejích donucovacích 

funkcích. Prosazována jsou pak jen taková pravidla, která mohou být aplikována stejně 

na všechny. Vláda má pravomoc od společnosti vymáhat v rámci těchto stanovených 

pravidel podíl na nákladech spojených s chodem státu, například v podobě materiálních 

a lidských prostředků.79 Z této definice lze vyčíst, že významnou roli hrají donucovací 

funkce, které je třeba ze strany společnosti korigovat.  

Liberální demokracie má v západním smýšlení dlouhou tradici. Představovala 

politický systém, který nebyl založený pouze na svobodných a férových volbách, ale 

také na právním řádu, rozdělení moci a ochraně základních práv, kterými jsou svoboda 

projevu, shromažďování, vyznání a vlastnictví. Fukuyama si všímá, že v poslední 

čtvrtině 20. století převažuje triumf liberální demokracie. Oproti nedemokratickým 

režimům představuje liberální demokracie racionální formu vlády. Společnost si sama 

volí podobu uspořádání a soubor základních pravidel, podle nichž bude veřejný život 

spravován. Liberální demokracie se však, i přes mnoho pokusů například v zemích 

Latinské Ameriky, nestala stabilní.  Fukuyama toto selhání pojí s pojmy národ a stát, 

kdy mezi nimi často nenastane shoda.80  

Dalším typem liberalismu je ústavní liberalismus, jehož podstata, kterou představil 

Zakarian Fareed81, se vztahuje k západní tradici, a má za cíl chránit individuální 

autonomii a důstojnost proti nátlaku bez ohledu na zdroj tohoto nátlaku. Může to být 

nátlak ze strany státu, církve, společnosti. Ideou ústavního liberalismu je tvrzení, že 

lidské bytosti mají jistá přirozená (nebo „nezcizitelná“), práva a vlády musí přijmout 

zákon, kterým omezují své vlastní pravomoci a tím dochází k zaručení a dodržování 
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Academia, 2001. s. 26. 
80 Fukuyama, Francis. Op. cit. 210-211. 
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těchto práv.82 Zakarian si všímá skutečnosti, že v mnoha případech v debatě o 

přechodech režimů, vedl ústavní liberalizmus k demokracii. Rozdíl mezi ústavním 

liberalismem a demokracií spočívá v rozsahu vládní moci, kdy u ústavního liberalismu 

jde o omezení moci, a u demokracie naopak shromažďování a používání moci.83 

Dalším typem, se kterým se lze setkat v liberalismu je neoliberalismus. Historické 

okolnosti hrály důležitou roli při jeho utváření zejména po 2. světové válce v Německu. 

Hayek varoval proti hrozbě socialistické politiky a apeloval na návrat ke klasické cestě 

k liberalismu, ve kterém má stát omezenou moc. Neoliberalismus byl tak prostředkem 

ke zrušení hospodářských omezení, které měly vliv na poválečný hospodářský vývoj 

zejména v Německu, kde došlo díky tomuto opatření k rychlé obnově a vzpamatování 

z následků války.84 Podstata neoliberalismu se tak úzce pojila s otázkami ekonomiky  

a svobody v této oblasti.  

 

3.3 Indexy měřící demokracii 

Demokracie lze kvalifikovat pomocí indexů demokracie, které reprezentují míru 

demokracie. K měření úrovně demokracie a lidských práv se v politologii převážně 

využívají údaje z těchto portálů: Freedom House, Polity IV (součástí Center for 

Systemic Peace) a The Economist Intelligence Unit.  

Nezávislá organizace Freedom House byla založena v roce 1941 a stala se tak první 

americkou organizací, která zkoumá celosvětový rozvoj svobody. Mezi její hlavní 

činnosti patří výzkum, shromažďování dat, vyhodnocování a podávání výročních zpráv 

o úrovni demokracie. Demokracie je v rámci této organizace vnímaná jako prostředí, ve 

kterém se vlády zodpovídají občanům, kde je dodržován právní řád, zaručena svoboda 

projevu, shromažďování, náboženského vyznání, stejně tak, jako respektování práv 

menšin a žen. I přes velikou šíři vnímání demokracie je 2,5 miliard lidí na Zemi 

označeno dle Freedom House jako nesvobodní („Not Free“). Index sleduje politická  

a občanská práva. Do politických práv řadí tyto podkategorie: volební proces, politický 

pluralismus a participace, fungování vlády. Součástí občanských práv jsou pak: svoboda 

vyjádření a víry, práva na shromažďování a organizování se, právní řád, osobní svoboda 

a individuální práva. Celkové hodnocení tří hlavních částí: a) svoboda, b) občanská 

práva, c) politická práva jsou hodnoceny od stupně 1-7, kdy 7 je nejnižší míra 
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demokracie.85 Svoboda je sledovaná ve 195 zemích a 14 teritoriích během období 

jednoho roku. Z velké části vychází měření z metodiky Všeobecné deklarace lidských 

práv, která byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1948. Freedom House je tak 

založen na předpokladu, že úplné svobody lze dosáhnout pouze v liberálních 

demokratických společnostech. Freedom House po vyhodnocení označuje země jako 

svobodné („Free“ – stupeň 1-2,5), částečně svobodné („Partly Free“- 3-5) a nesvobodné 

(„Not Free“- 5,5-7). Při klasifikaci států se používá tříúrovňový systém, který se skládá 

ze skóre, hodnocení a statutu. Celkovému skóre se skládá z podkategorií, kdy každá má 

jiný bodový stupeň. Hodnocení pro politická a občanská práva (skóre 0-4), zahrnuje 10 

ukazatelů u politických práv a 15 u občanských práv. U politických práv lze dosáhnout 

nejvyššího skóre 40, zatímco u u občanských práv 60. Hodnoty za politická o občanská 

práva se poté sečtou a dojde se k hodnocení na škále 1-7. Režimy označené jako 

„volební demokracie“86, dosahují skóre alespoň 7 v subkategorii volební procesy, nebo 

celkově, pokud dosahují politická práva hodnocení 20 a více a občanská práva 30  

a více. Podmínka druhého bodu, který se týká civilních práv byla do výpočtů přidána 

v letech 2016-2017. Freedom House upozorňuje na to, aby nedocházelo k zaměňování 

liberální a volební demokracie.87 

Dalším zdrojem je The Economist Intelligence Unit. Stupeň demokracie sleduje u 

celkem 167 států od roku 2006. Demokracie je měřena na stupnici od 1-10, kdy 10 je 

úplná/dokonalá demokracie. Hodnocení je založeno na šedesáti ukazatelích rozdělených 

do pěti kategorií: a) volební proces a pluralismus, b) občanská práva, c) fungování 

vlády, d) politická participace a e) politická kultura. Každý rok vydává index 

demokracie, kde rozděluje státy do čtyř skupin: plná demokracie (8-10), demokracie s 

nedostatky (6-7,9), hybridní režimy (4-5,9), autoritářské režimy (4 a méně). Oproti 

Freedom House kladou větší důraz na konání voleb, kdy proto, aby mohly být 

prohlášeny za svobodné a férové, musí být dodrženy tři podmínky: bezpečnost voličů, 

vliv cizích mocností na vládu, schopnost státní správy provádět politiky. Pro hodnocení 

šedesáti ukazatelů je použita kombinace dichotomického a tříbodového měřícího 

                                                 
85 Freedom in the World: Methodology 2019 [on-line]. 2018. Dostupné z: 

https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2019 [cit. 16. března 2019]. 
86 Mnoho autorů nepovažuje hodnocením Freedom House za přesné, právě z důvodu zahrnutí „volební 

demokracie“, která není zárukou toho, že je stát svobodný. V letech 2016-2017 však došlo k lepší 

klasifikaci, kdy byla zahrnuta podmínka, aby i občanská práva dosahovaly vyššího stupně, ne pouze 

politická, aby byl režim v tomto bodě považován za demokracii. 
87 About Freedom House. [on-line]. 2018. Dostupné z: https://freedomhouse.org/ [cit. 16. března 

2019]. 
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systému.88 Pouze dichotomické měření je problematické, protože do něho nejsou řazeny 

hodnoty, které jsou v tzv. „šedé zóně“ dosahující například 0,5 stupně.89  

Posledním z indexů měření demokracie je Polity IV, portál, na kterém jsou 

informace o politických režimech a tranzicích v celkem 167 zemích (země s více než 

500 000 obyvateli). Hlavní činností je shromažďování dat o režimech a vypracování 

analýz a reportů. Zaměřuje se na zkoumání demokratických a autokratických autorit ve 

vládních institucích. Podmínkou je existence vládnoucí autority, ať už v plně 

institucionalizovaných autokraciích, smíšených nebo neudržitelných autoritářských 

režimech či v plně institucionalizované demokracii. Graf tyto údaje zachycuje na 

stupnici v rozsahu 1-10, od -10 (dědičná monarchie), k +10 (demokracie). Indikátorů je 

však celá řada, a vždy jsou tak součástí každé studie. Údaje zahrnují informace  

o orgánech ústřední vlády a politických skupinách, které v rámci vlády působí nebo na 

ni reagují. Z grafů lze tak vyčíst významné politické změny, kterými jsou například 

revoluce, kolaps centrální autority, který má za následek selhání státu či úspěšné 

vojenské převraty. Sami výzkumníci však připouštějí, že v některých případech není 

měření přesné a dochází k přehodnocování studií. Děje se tak v důsledku zájmu 

veřejnosti a odborníků v daném oboru ze sledované země. Polity IV. poté opraví chyby 

v záznamech a zveřejní novou verzi v souladu s novými informacemi.90   

V praktické části práce jsou využity všechny tři výše uvedené zdroje. Ty jsou 

následně aplikovány na Ukrajinu v období od 2014-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 To znamená, že na některé otázky se odpovídá pouze ANO – stupeň 1, NE – stupeň 0, ale na jiné,  

u kterých je předpoklad, že by mohly vytvořit „šedou zónu“ se přidá i stupeň 0,5, který je něčím mezi.  
89 Kekic, Laza: The Economist Intelligence Unit’s index of democracy.  Economist Intelligence Unit 

[on-line]. 17. listopadu 2006. Dostupné z: 

https://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf [cit. 16. března 2019].    
90 The Polity IV Country Report 2010 Series. [on-line]. 2008-2014. Dostupné z: 

https://www.systemicpeace.org/polity/keynew.htm [cit. 16. března 2019].  
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4. Ukrajina  

Za účelem lepšího pochopení toho, proč v režimu nedošlo k úplné konsolidaci 

demokracie, jsou uvedeny dva zásadní faktory, které komplikují úspěšný přechod. 

Těmito faktory jsou: národ a jazyk. 

Miroslav Hroch definuje národ jako velkou sociálně integrovanou skupinu, která je 

produktem dlouhého a komplikovaného procesu historického vývoje. Aby národ vznikl, 

musí být splněny tyto podmínky:  

1) „Paměť“ – minulost, která představuje „osud“ skupiny, nebo nějaký jiný společný 

znak, který je v podvědomí skupiny. 

2) Jazykové nebo kulturní vazby, které umožňují vyšší stupeň komunikace. 

3) Pojetí rovnosti všech členů skupiny, jako členů občanské společnosti.  

Proces utváření národa ve státech střední a východní Evropy, začal ve chvíli, kdy se 

skupina, která byla součástí „nedominantní etnické skupiny“ rozhodla hovořit o její 

vlastní etnicitě, a tím i potencionální formě a podobě národa. Došlo k utváření 

„národních hnutí“.91 Aby tato hnutí docílila přetransformování v národ musely být 

splněny tyto fáze: A – předmětem byl vědecký zájem o skupinu, její jazyk, kulturu, 

sociální a někdy i historické prvky, fáze B – objevila se řada aktivistů, kteří se snažili 

prosadit zájmy etnické skupiny pomocí různých agitací k tomu, aby „probudili“ národní 

vědomí a získali si co nejvíce příslušníků, fáze C – zde se největší část obyvatel 

ztotožnila s národní identitou a tím vzniklo masové hnutí. Na Ukrajině, došlo nejprve 

k fázi A i B, ale přechod do fáze C, tedy masového hnutí, byl zpožděn do chvíle, než 

nastala ústavní revoluce. Toto zdržení způsobila „rusifikace“92 ze strany Sovětského 

svazu. Ústavní změna nastala až po roce 1867, kdy lze hovořit o dokončené fázi C.93 

Dokončená fáze národního hnutí však ještě neznamenala úplnou nezávislost v podobě 

vlastního státu, protože země byla stále součástí Ruské říše. Nadějí byla revoluce v roce 

1917, ale ani v ní pokusy nacionalistů nebyly úspěšné. Ukrajina tak zůstala pod správou 

Sovětského svazu až do roku 1991.94  

 

                                                 
91 Hroch upozorňuje na to, že se o skupinách v tomto období nemá hovořit jako o „nacionalistických“, 

protože to by znamenalo, že veškeré hodnoty jsou podřízeny národu, o to však v první fázi nešlo. 
92 Znamenala období, ve kterém ze strany Ruské říše docházelo k potlačování jiných jazyků za cílem 

prosazovat ruský.  
 93 Anderson, Benedict: Mapping the nation. Miroslav Hroch: From National Movement to the Fully-

formed Nation: The Nation-building Process in Europe. New York: Verso, 1996, s. 79-83. 
94 Hobsbawm, Eric, J.: Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990, s. 166. 
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Za významný zdroj neúspěchu demokratické konsolidace lze považovat 

mnohonárodnostní složení obyvatelstva na Ukrajině. Ukrajinský jazyk, tak jako celá 

řada jiných jazyků, vznik „polo-uměle“95. Jazyk se utvářel na základě 

standardizovaných idiomů, které pocházely z používané mluvy. Do standardizovaného 

rámce nemohly být zařazeny všechny dialekty a nářečí, ty tak tvořily nižší kategorii 

jazyka. Problémem bývala volba samotného dialektu, který se poté stane 

standardizovaným idiomem, a tím i homogenizovaným jazykem. Následně se musely 

vyřešit otázky týkající se stanovení homogenní gramatiky, pravopisu a způsobu 

přidávání nových prvků do slovní zásoby. Ukrajinský jazyk byl produktem jeho 

jihovýchodních dialektů.96 Stále však existovalo mnoho nářečí a dialektů. Níže je pro 

představu uvedena lingvistická mapa Ukrajiny, vypracovaná pracovníky Národní 

lingvistické univerzity v Kyjevě.  

Z Obrázek 1. vyplývá, že převažuje „suržyk“97, jazyk, který vznikl spojením 

ukrajinštiny a ruštiny (oranžová), ukrajinský jazyk (žlutá) a ruský jazyk (červená). Mezi 

další jazyky, se kterými se lze v současnosti na Ukrajině setkat je karpatsko-rusínský 

jazyk, bulharština, řečtina, maďarština, polština, rumunština, „trasjanka“ – jazyk rusko-

běloruský a jazyk krymských Tatarů. Podle jazyků tak lze snadno určit národnosti, které 

zde žijí. Největší národnostní menšinou jsou Rusové, dále zde žijí Rusíni, Ukrajinští 

Tataři, Židé, Rumunové, Moldavané, Bělorusové, Bulhaři, Poláci, Maďaři, Řekové, 

Arménci, Romové, Němci, Ázerbajdžánci, Gagauzové, Uzbekové, Litevci, Kazachové, 

Češi, Slováci a zástupci dalších národností.98 Celkem se odhaduje, že je na Ukrajině 

více jak sto třicet národností a etnických skupin, což ji činí mnohonárodnostním 

státem.99 Dalším problém, který souvisí s obyvatelstvem je pojen s migrací. Důvody, 

které vedou k emigraci jsou ve většině případů ekonomické, kdy lidé odcházejí ze země 

do zahraničí za účelem výdělku. Tato situace, kdy mizí střední vrstva je vážným 

problémem pro ukrajinskou ekonomiku, které tak chybí vlastní pracovní síly.  

 

 

                                                 
95 Jako příklad zcela uměle vytvořeného jazyka uvádí Hobsbawm moderní Hebrejštinu. 
96 Hobsbawm, Eric, J. Op. cit. 54. 
97 Dobrou publikací, která se zabývá vznikem jazyka je od autorky Larysy Masenko: Suržyk. Miž 

movoju i jazykom (Between a language and tongue), Kyjiv, 2011, 135 s. 
98 Zahalʹni materialy - naselennya. [on-line]. 2003. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20120502050954/http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?show

Hidden=1&art_id=171437&cat_id=31295 [cit. 15. dubna 2019]. 
99 Natsionalʹnyy sklad naselennya. [on-line]. 2001. Dostupné z: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ [cit. 15. dubna 2019]. 
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Obrázek 1. Jazyky na území Ukrajiny.100 

Ze zobrazeného Graf 1. je patrný úpadek počtu obyvatelstva od roku 1990 do 

současnosti: 

 
Graf 1. Obyvatelstvo Ukrajiny101 

 

                                                 
100 Petro, Nicolai, N. (2014). Ukraine’s Ongoing Struggle With Its Russian Identity. World politics 

review. [on-line] 6. května 2014. Dostupné z: 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/13758/ukraine-s-ongoing-struggle-with-its-russian-

identity [cit. 16. března 2019] 
101 Naselennya Ukrayiny. [on-line]. 2008-2019. Dostupné z: 

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/2014/ [cit. 15. dubna 2019]. 
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Pro srovnání: v roce 1990 byl počet obyvatel 51, 839 miliónu, v roce 2014 to bylo 45, 

426 miliónu a v roce 2015 42, 929 miliónu, v roce 2018 42, 386 miliónu.102 

Oba výše zmíněně faktory přispívají k tomu, že je země nestabilní. Tato nestabilita 

brání přechodu k demokracii. Mnohonárodnostní složení obyvatelstva v zemi je 

důsledkem častých konfliktů. Přestože Ukrajina usiluje o jednotnost, existuje tu přes sto 

třicet různých národností a etnických skupin, s rozdílnou kulturou. Tato rozdílnost se 

pak promítá i do politických otázek.  Od vyhlášení nezávislosti Ukrajina čelila celé řadě 

konfliktů, ale za stěžejním se stal Majdan, který viditelně rozdělil zemi na dva tábory: 

proruský a proukrajinský. 

 

4.1 Politický vývoj od roku 1991-2014  

Pro účely práce a analýzy současného režimu, je nutné se ohlédnout za historií 

Ukrajiny. Tudíž v této sekci jsou představeny některé klíčové momenty, které se pojí 

s historií Ukrajiny a utvářením a upevňováním demokracie v zemi.  

Po pádu Berlínské zdi a Sovětské éry se v roce 1989 začaly poprvé objevovat 

národní hnutí, se žluto-modrou vlajkou v ruce. Volby do Kongresu se konaly 26. března 

1989.103 Důležitým krokem ke samostatnosti Ukrajiny bylo odstoupení Volodymyra 

Shcherbytského104 z Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu 

(CPSU), která měla za následek politické změny. V září roku 1989 se v Kyjevě konal 

první sjezd první masové politické strany Rukh105 Členové strany byli součástí 

Demokratického bloku106, který zaujímal kolem 100 křesel z 450 v parlamentu. Ve 

volbách do parlamentu v roce 1990 se tento Demokratický blok spojil  

s „demokratickým“ křídlem Komunistické strany. Již 16. července tohoto roku prohlásil 

parlament Ukrajinu za samostatnou.107 Určitou měrou přispěl ke změnám ve směřování 

politiky Leonid Kravčuk, komunista, který zaujímal nacionálně orientovaný postoj  

a usiloval o samostatnost Ukrajiny.108 Parlament měl ve vládě silné postavení, čehož 

                                                 
102 Od května roku 2014 nejsou v grafu zohledněná okupační území: Krym, Sevastopol a část Donbasu. 

Data k vypracování grafu jsou použity z oficiálních zdrojů Státní statistické služby Ukrajiny 

(http://www.ukrstat.gov.ua/). 
103 Subtelny, Orest: Ukraine: A history. Toronto: University Toronto Press, 2009, s. 575. 
104 Toho vystřídal ve funkci Vladimír Ivaško. Ten však v roce 1990 ze strany odstoupil kvůli vysoce 

postavené pozici v Moskvě. Nahradil ho Leonik Kravčuk.  
105 Politická strana, jejíž název je Lidové hnutí pro restrukturalizaci Ukrajiny, aktivní v západní oblasti 

země. Programovým cílem je podpora samostatnosti Ukrajiny, ukrajinského jazyka a kultury. Tato 

strana měla ve svých počátcích 300 tisíc členů, ale její počet se po legalizaci církve vyšplhal na milion. 
106 Kromě Rukhu byly součástí Demokratického bloku: Helsinky Watch výbor, ekologické skupiny  

a celá řada „neformálních“ organizací.  
107 Magocsi, Paul R.: A history of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press, 1996, s. 722. 
108 Magocsi, Paul R. Op. cit. 722. 
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využil Kravčuk k posílení své pozice a prosazování nezávislosti Ukrajiny. 

Komunistická strana v čele s Gorbačovem se tomu snažil zabránit, což vyvolalo vlnu 

studentských demonstrací v Kyjevě, Lvově, Dněpropetrovku, v říjnu roku 1990. 

V Kyjevě se protestovalo na Náměstí nezávislosti, později známém jako Majdan. Tato 

událost se tak dá považovat za první Majdan109. V létě roku 1991 navštívil americký 

prezident George Bush Gorbačova v Kyjevě. Apeloval na Gorbačova, aby si uvědomil 

nebezpečí nacionalismu a separatismu, pokud se oddělí od Sovětského svazu.110 Tyto 

otázky byly vyřešeny v srpnu roku 1991, kdy se konal puč na Gorbačova ze strany 

Borise Jelcina. Následně, 24. srpna 1991111 došlo k vyhlášení nezávislé Ukrajiny viz 

Příloha 1. Tuto chvíli tak lze považovat za začátek tranzice, díky úspěchům 

Demokratického bloku. Nový začátek znamenal ovšem i nové otázky, jak bude Ukrajina 

vypadat a kam bude směřovat. Má mít Ukrajina silného prezidenta, nebo parlament? 

Bude vláda založená na silném prezidentovi, nebo parlamentu? Jaké budou ekonomické 

reformy? Jaký postoj bude mít Ukrajina v oblasti mezinárodních vztahů, zejména 

s Evropskou unií a Ruskem? Všechny tyto otázky bylo třeba vyřešit, což, jak bude dále 

uvedeno nebyl snadný úkol. 

V první fázi samostatné Ukrajiny měla být vytvořena vládní struktura. Moc měla být 

rozdělena na zákonodárnou, jež podléhala parlamentu, výkonnou, jež podléhala 

prezidentovi a soudní, náležející judikatuře. Při vytváření vládní struktury se Ukrajina 

inspirovala parlamentem, který v komunistických dobách představoval Nejvyšší Sovět. 

Dle tohoto vzoru tak vytvořila rovněž parlament (Verchovna Rada Ukrajiny)112, který se 

skládal z jedné komory, zahrnující 450 poslanců volených na čtyřleté období.113 

Poslanci byli voleni na základě dvou-stupňového systému.  Polovina hlasů pocházela ze 

stany, a druhá polovina z 225 volebních oblastní na Ukrajině. Počátkem roku 2006 se 

volilo jen na základě stranických listů v rámci proporcionálního systému, kdy se volila 

pouze strana, ne kandidáti. V počáteční fázi byl systém nestabilní a nekomplexní  

a v dalších letech docházelo k reformám.114 

                                                 
109 Plokhy, Serhii: The gates of Europe. A history of Ukraine. New York: Basic Books, 2015, s. 317. 
110 Subtelny, Orest. Op. cit. 580. 
111 K vyhlášení nezávislosti došlo i v ostatních bývalých státech patřících k Sovětskému Svazu. V září 

to byly například Baltské republiky. 
112 Do roku 1991 nesl označení Nejvyšší sovět Ukrajiny. 
113 Od roku 1991 do roku 2004 bylo funkční období čtyřleté. V roce 2004 byl přijat zákon, kdy se 

funkční období změnilo na pětileté. V roce 2010 prezident Janukovyč zrušil zákon z roku 2004  

a funkční období bylo opět čtyřleté. V roce 2014 došlo k dohodě mezi Janukovyčem a demonstranty, 

kdy prezident změnil funkční období členů parlamentu na pět let, které je zatím v platnosti do 

současnosti, tedy roku 2019. 
114 Magocsi, Paul R. Op. cit. 726. 
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 V říjnu roku 1991 následovalo referendum a prezidentské volby. V referendu pro 

nezávislost Ukrajiny hlasovalo 92 % obyvatel. Překvapivým výsledkem bylo i hlasování 

v Krymu, kde 54 % obyvatel hlasovalo pro nezávislost Ukrajiny. Další výsledky 

hlasování viz. Příloha 2.115 Prezidentské volby vyhrál Leonid Kravčuk s 62 % hlasů.116  

V roce 1994 se konaly první parlamentní volby od vyhlášení nezávislosti. Tyto 

volby byly rovněž založeny na mnoho-stranických základech. Lze říci, že proběhly bez 

větších komplikací. Kvůli špatné volební účasti však bylo obsazeno pouze 338 z 450 

křesel v parlamentu. Komunistická strana vyhrála se ziskem 20 % křesel a spolu 

se Socialisty a Rolnickou stranou vytvořili v parlamentu větší blok, který však nedosáhl 

většiny. Na těchto volbách si lze povšimnout, že byly dodrženy ústavní prvky.117  

V roce 1994 se konaly prezidentské volby mezi Leonidem Kravčukem a Leonidem 

Kučmou. Jedním z kandidátů byl Leonid Kučma, který prosazoval zájmy ruských 

obyvatel žijících na Ukrajině. Jeho kampaň představovala udržet si úzké vztahy 

s Ruskem, obnovit industrializaci, a zavést ruštinu, jako druhý oficiální jazyk. I přes 

tyto proruské tendence vyhrál volby Leonid Kučma. 

V lednu roku 1996 byla přijata Ústava, která deklarovala nezávislý stát v čele 

s prezidentem voleným na pětileté období s extenzivní mocí, která umožňuje utvářet  

a rozpouštět parlament, stejně jako kontrolovat zahraniční a obrané složky státu, 

bezpečnostní služby a prokurátora vládní moci.118  

V roce 1998 se konaly další volby do parlamentu, ve kterých Komunistická strana se 

spojenci dosahovala 42 %, stále bez dominance. V roce se konaly prezidentské volby, 

kde byl opětovně zvolen Leonid Kučma s celkem 56 % hlasy. V kampani využíval 

Kučma všech dostupných prostředků, aby si získal hlasy voličů. Měl úplnou kontrolu 

nad médii a tím i nad veřejným míněním.  

Další prezidenské volby se konaly v roce 1999, protože vláda nedokázala čelit 

ekonomické krizi. Přesto Kučma opět vyhrál s 56 % hlasy.119 Aby se neopakovala 

situace z roku 1999 nechal Kučma parlamentem v lednu roku 2000 schválit zákon, který 

mění postavení prezidenta a parlamentu. Podle tohoto zákona lze vytvořit 

dvoukomorový parlament, s tím, že prezident má větší kompetence, než tomu bylo ve 

                                                 
115 Subtelny, Orest. Op. cit. 584. 
116 Magocsi, Paul R. Op. cit. 723-724.  
117 Subtelny, Orest. Op. cit. 615. 
118 Magocsi, Paul R. Op. cit. 726-727. 
119 Subtelny, Orest. Op. cit. 616-617. 
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staré úpravě zákona. Má například právo za jistých podmínek, rozpustit zákonodárný 

sbor. Referendum rovněž zbavilo poslance imunity od trestního stíhání.120  

V lednu roku 2001 ministryně Julija Tymošenková upozornila na oligarchy 

v uhelném a plynovém odvětví, kteří řádně nehradili daně, načež byla zatčena. 

V opozici proti Kučmovi stál Viktor Juščenko.121 Parlamentní volby v roce 2002 i přes 

nátlaky Kučmy dopadly pro Juščenka dobře a pro svou stranu Naše Ukrajina získal 112 

křesel v parlamentu. 

V lednu roku 2004 byla přijata ústavní reforma, která změnila podobu vládní 

struktury. Moc prezidenta tak byla redukovaná a vznikl poloprezidentský systém vlády. 

Tato nová podoba byla implementována v roce 2006.122 

V roce 2004 se konaly čtvrté prezidentské volby. Ty byly doprovázeny vysokou 

korupcí a podvody. Toto období je označeno jako Oranžová revoluce. Na prezidenta 

kandidoval Viktor Juščenko, se stranou Naše Ukrajina. Dalším kandidátem na 

prezidenta byl Viktor Janukovyč, jež měl blízký vztah s Kučmou. Jeho kampaň byla 

orientovaná směrem k Rusku, uvažoval o zavedení ruského úředního jazyka. Oproti 

tomu Juščenko se orientoval více k Evropské unii. Během volební kampaně byl 

Juščenko otráven jedem. V prvním kole prezidentských voleb vyhrál Juščenko, ale ve 

druhém vyhrál Janukovyč. Tato náhlá změna vyvolala vlnu protestů a obavy lidí ze 

směřování Ukrajiny k Rusku.123 Někdy byly tyto protesty označovány jako Druhý 

Majdan.124 Protestů se účastnilo kolem 2,3 milionu lidí za účelem přimět vládu k tomu, 

aby došlo k opakování voleb. Na místo dorazilo i několik pozorovacích misí, které měly 

dohlížet na to, aby volby byly férové. Dne 10. ledna 2005 došlo k opakování voleb, ve 

kterých Juščenko vítězí s 51,99 % hlasy oproti Janukovyčovi, který získal 44,2 %.125  

Po Oranžové revoluci Juščenko představoval novou naději, na rozdíl od 

zkorumpovaného Kučmy a Janukovyče. Krokem k demokracii tak měly být především 

reformy. Juščenko se zasloužil o to, aby byl parlament více transparentní v utváření 

politik a dalším úspěchem bylo svobodnější postavení médií. V roce 2006 však čelil 

krizi, která se týkala dodávek zemního plynu, což mělo téhož roku vliv na parlamentní 

volby. 

                                                 
120 Subtelny, Orest. Op. cit. 617. 
121 Subtelny, Orest. Op. cit. 635. 
122 Magocsi, Paul R. Op. cit. 729. 
123 Magocsi, Paul R. Op. cit. 732-733. 
124 Plokhy, Serhii. Op. cit. 317. 
125 Subtelny, Orest. Op. cit. 638. 
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V březnu roku 2006 se konaly volby do parlamentu. Janukovyč získal 40 % hlasů 

(Strana regionů), Tymošenková získala 46 % (Blok Julije Tymošenkové). Po volbách 

Oleksandr Moroz ze Socialistické strany Ukrajina, která byla většinovou stranou 

„oranžové“ koalice Tymošenkové změnil stranu a přidal se k Janukovyčovi. Po čtyřech 

měsících jednání jmenoval Juščenko premiérem Janukovyče. Pro mnoho lidí se tento 

čin stal zcela nepochopitelným od prezidenta, do kterého vkládaly svou důvěru.  

Janukovyč v pozici premiéra začal zneužívat svých pravomocí, což 3. dubna 2007 

vedlo Juščenka k rozpuštění parlamentu a sjednání nových voleb.126 Nové volby 

doprovázela řada dobrovolníků, kteří dohlíželi na férový průběh voleb. V těchto nových 

volbách Janukovyč získal 34,5 % hlasů, Tymošenková získala 30,7 % hlasů a nejméně 

hlasů získal Juščenko se stranou Naše Ukrajina, 14,1 % hlasů. Socialistická strana 

Ukrajiny ve volbách neuspěla. Převahu získala Tymošenková, která se zároveň stala 

předsedkyní vlády. Její vláda však čelila mnoha krizím, které vedly k rozpadu 

„oranžové koalice“. To ve svém důsledku vedlo k opětovnému rozpuštění parlamentu ze 

strany Juščenka, které proběhlo 8. října 2008. Po několika měsících byla v prosinci 

sestavena nová koalice, která zahrnovala Blok Julije Tymošenkové, Naše Ukrajina  

a Lytvynův blok. Tymošenková se opět stala předsedkyní vlády.127 V období 2005-2008 

měla Ukrajina celkem čtyři vlády. To představovalo jasný signál, že je nutné učinit 

potřebné reformy.  

V roce 2010 se konaly prezidentské volby, ve kterých proti sobě stáli Juščenko, 

Tymošenková a Janukovyč. V prvním kole získal Janukovyč 35 % hlasů, Tymošenková 

25 % hlasů a Juščenko pouhých 5 % hlasů. Druhé kolo se konalo 7. února 2010, kdy 

Janukovyč získal 48,95 % hlasů a Tymošenková 45,47 % hlasů. Ukrajina tak opět byla 

rozdělena na Východ a Západ. Následná vláda Janukovyče doprovázelo mnoho represí. 

V první řadě v roce 2011 nechal na sedm let zatknout Tymošenkovou, za údajné 

zneužití politické moci při vyjednávání o cenách zemního plynu s Ruskem.128 Další 

členové opozice byli zatýkáni, bylo jim vyhrožováno, vše proto, aby Janukovyč 

neohrozil svou moc a pozici.   

 

                                                 
126 Subtelny, Orest. Op. cit. 641. 
127 Subtelny, Orest. Op. cit. 642. 
128 Kalb, Martiv: Imperial Gamble. Putin, Ukraine and the Neq Cold War. Washington, D.C.: 

Brookings Institution Press, 2015, s 138-139. 
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Největší zlom nastal v období 2013-2014. Toto období lze označit jako Třetí 

Majdan129. Došlo ke zrušení asociační dohody s Evropskou unií, kterou měl Janukovyč 

podepsat, což vyvolalo vlnu demonstrací v Kyjevě, a i jiných městech. Snahou 

demonstrantů bylo dosáhnout rezignace prezidenta a přiblížit Ukrajinu více k Evropě. 

Protesty vyvrcholily v únoru 2014, kdy při nich zemřely stovky lidí.130 

Následující události jsou na základě historického popisu uvedeny jako hlavní 

problémy neúspěšné tranzice. Po vyhlášení nezávislosti procházela Ukrajina tranzicí 

k demokracii a tržnímu hospodářství. Transformace nebyla snadná, běžní obyvatelé 

vinili politiky z chudoby, korupce, profitování a zločinů.131 Ač ke tranzici došlo v rámci 

mezí poklidně a sami občané hlasovali v referendu pro nezávislost, která byla oficiálně 

vyhlášena 24. srpna 1991, další průběh konsolidace doprovázela již řada problémů. Ty 

zahrnovaly několik krizí, které zde byly uvedeny. První spojená s volbou prezidenta 

Kučmy v roce 2004, která následně vyústila v Oranžovou revoluci. Další krize nastala 

v letech 2006 a 2007 a měla za následek rozpad „oranžové koalice“. Zvolení 

Janukovyče prezidentem uvrhlo Ukrajinu do autoritářského režimu. Následovala další 

krize spojena s odmítnutím podepsání asociační smlouvy s Evropskou unií, které v roce 

2014 vyústilo v masové demonstrace, označené jako Majdan. Hlavními problémy, které 

bránily úspěšné tranzici tak vyplývaly z korupce, špatně reformovaného politického 

uspořádání, ve kterém scházely potřebné reformy a v neposlední řadě je neúspěšná 

tranzice spojena i s rozpolceností názorů politiků, kdy jedni jsou pro-rusky orientovaní  

a druzí pro-evropsky. Neúspěchy vlád od vyhlášení nezávislosti tak souvisí s konceptem 

národní otázky. Tato otázka se nejvíce projevila ve Třetím Majdanu,  

 

4.2 Majdan 

Pád vlády prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014 rozdělil národ na dva tábory, 

jeden usiloval o to, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie a druhý směřoval k Rusku. 

Konflikt, který v roce 2014 vypukl svržením vlády tehdejšího prezidenta Janukovyče, 

probíhá dodnes. Tento konflikt nese označení Majdan.132 Prezident Janukovyč měl na 

summitu ve Vilniusu, který probíhal 28.-29. listopadu roku 2013 podepsat Asociační 

                                                 
129 Plokhy, Serhii. Op. cit. 317. 
130 Plokhy, Serhii. Op. cit. 337. 
131 Subtelny, Orest. Op. cit. 597. 
132 Kyjevské náměstí Nezávislosti, kterému se říká Majdan Nezaležnosti 
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dohodu s Evropskou unií, kterou nepodepsal.133 Už 21. listopadu 2013 vláda oznámila, 

že ukončuje přípravy na podpis asociační dohody s Evropskou unií, ale nikdo netušil, že 

se tak skutečně stane. Tato skutečnost vyvolala masovou vlnu demonstrací, převážně 

pro-evropsky smýšlejícího obyvatelstva. Tyto demonstrace měly za cíl svrhnout vládu 

Janukovyče, který 22. února roku 2014 uprchl ze země. Toho využil Vladimír Putin  

a 18. března došlo k připojení Krymu134  k Ruské federaci.135 Kyjevská radnice byla 

obsazena a centrem revoluce se stal Majdan. Došlo k pozastavení jednání Evropské unie 

s Ukrajinou, s požadavkem, aby Kyjev vyjádřil svůj jasný postoj k budoucnosti 

asociační dohody. 

Kromě Krymu došlo k protestům a snaze připojit se k Ruské federaci také ve 

východní části Ukrajiny v Charkově, Donbasu, Luhansku. Ruská propaganda byla 

jedním z prostředků, který vyvolával u ruské menšiny obavy z toho, že by jako menšina 

přišly o práva. Tyto události vyústily koncem května k vyhlášení Doněcké lidové 

republiky a Luhanské lidové republiky.136 

Ztrátou Krymu a některých oblastí východní Ukrajiny tak vypukla válka, která se 

někdy označuje jako hybridní. Tento druh válčení v sobě zahrnuje jak konvenční, tak 

nekonvenční taktiky boje, často zde dochází i k politické a ekonomické válce.137 Ze 

strany Ruské federace to byla mediální propaganda, nasazení svých vojsk do oblastní 

Donbasu a Doněcka, ekonomické zničení Ukrajiny v oblasti dodávek zemního plynu, 

vývozu některých produktů do Ruské federace, kdy na tyto produkty uvalila embarga. 

Po sestřelení Boeingu 777 dne 17. července 2014138 konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou 

federací získal globální ráz a mezinárodní organizace začaly projevovat větší zájem na 

tom, aby se našlo východisko.  

 

                                                 
133 Åslund, Anders: Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It. Washington, DC: Peterson Institute 

for International Economics, 2015, s. 9. 
134 Zde rovněž probíhaly demonstrace převážně proruských separatistů. V Kyjevě vznikla prozatímní 

vláda Arsenije Jaceňuka, ke které Krymský parlament zaujal negativní postoj. Na Krymu proběhlo 

referendum, které vedlo k oddělení poloostrova od Ukrajiny a připojení k Ruské federaci. Kdy v tomto 

referendu, kde hlasovalo 83 % obyvatel pro připojení. 
135 Åslund, Anders. Op. cit. 18. 
136 Euroactive, Události na Ukrajině v roce 2014 [on-line]. 20. února 2014. Dostupné  

z: https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/linksdossier/vyvoj-aktualniho-deni-na-ukrajine-000101/.  

[cit. 2019-10-03]. 
137 Jozić, Jugoslav, Barič, Slavko: Hybrid Warfare - Cases of Croatia and Ukraine, Vojenské rozhledy – 

Czech Military Review, Vol. 25 (2016), No. 1, s. 101. 
138 Plokhy, Serhii. Op. cit. 344. 
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Vývoj konfliktu, který si od svého počátku do současnosti vyžádal tisíce obětí, je 

detailněji popsán v kapitolách týkajících se klasifikace režimu. Lze pouze říci, že ani 

zájem mezinárodních organizací nepřispěl k tomu, aby došlo k vyřešení situace. 

Z důvodu velkých změn na Ukrajině je režim kvalifikovaný po jednotlivých letech 

dle indexů měřících demokracii, kterými jsou Freedom House, The Economist 

Intelligence Unit a Polity IV (součástí Center for Systemic Peace). 

 

4.3 Klasifikace režimu v roce 2014 

Údaje o stupni demokratizace dle Freedom House za rok 2014 hodnotí režim jako 

„Partly Free“ (částečně svobodný). Celkový stupeň svobody představuje: stupeň 

svobody - 3,5, občanská práva - 3, politická práva - 4. 

Rok 2014 nebyl pro Ukrajinu příznivý, prezident Janukovyč odmítl podepsat 

asociační smlouvu s Evropskou unií a místo toho přijal od Ruské federace finanční 

pomoc před tím, než by tento čin konzultoval s kýmkoliv z vlády. Nepodepsání 

smlouvy vyvolalo demonstrace, ale objevily se i nacionální skupiny, či tzv. 

„tituškové“.139 Dochází rovněž k násilí, které je páchané na novinářích, politicích  

a jiných subjektech, které by mohly Janukovyčovi zajistit lepší pozici v nadcházejících 

volbách v roce 2015. Janukovyč tak začíná mít kontrolu nad soudnictvím a jinými 

oblastmi, které by mu mohly zaručit vítězství. Jisté obavy z jednání prezidenta mají  

i místní „oligarchové“, kteří raději zastávají neutrální pozici. 

Hlavním problém Ukrajiny jsou chybějící reformy, které by dokázaly zformovat její 

směřování, zda k Evropské unii nebo Rusku. Tím, že Janukovyč nepodepsal asociační 

dohodu s Evropskou unií, posílil své vlastní postavení. Evropská unii požadovala, aby 

prezident propustil z vězení političku Tymošenkovou, kterou v roce 2011 odsoudil 

k sedmi letům vězení. Janukovyč však požadavkům Evropské unie nevyhověl.140  

Ukrajina čelila krizi v podobě neschopnosti hradit zahraniční dluhy. Se souhlasem 

Evropské unie proběhla 17. října schůzka s prezidentem Putinem, na které se dohodlo, 

že půjčí zemi 15 bilionů dolarů a sníží ceny plynu na třetinu. V otázce navrácení Krymu 

však nedošlo k jasným odpovědím ze strany Evropské unie, ani ze strany Ruska. 

V oblasti politických práv došlo v roce 2010 k přijetí ústavního zákona, který 

upravil funkční období člena parlamentu na čtyři roky, z původních pěti. Tím si tak 

                                                 
139 Skupiny mladých zločinců, kteří byli najati úřady k tomu, aby rozpoutávaly násilí. 
140  V květnu 2013 čelila Tymošenková dalšímu obvinění prokurátora, tentokrát z vraždy. Janukovyč se 

obával, že kdyby ji propustil, tak by mohla ohrozit jeho postavení ve volbách v roce 2015. Dne  

9. prosince 2013, policisté zaútočily na kanceláře Tymošenkové a zabavili její počítač. 
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Janukovyč ještě více upevnil pozici ve vládě. V prosinci roku 2011 došlo k přijetí 

nového volebního zákona, kdy polovina členů parlamentu je volena dle principu 

poměrného zastoupení a druhá polovina je volena v jednočlenných obvodech, 

zúčastněné strany se tak nemohou účastnit voleb. 

V parlamentních volbách v roce 2012 získala Strana regionů Viktora Janukovyče 

185 křesel, strana Tymošenkové – Fatherland 101 křesel, Ukrajinská demokratická 

aliance pro reformu (UDAR) v čele s Vitalijem Kličkou získala 40 křesel, radikální 

nacionalistická strana Svoboda pak 37 křesel, Komunistická strana 32 křesel. Nezávislí 

43 křesel. Další strany si rozdělily zbylé hlasy. Zvítězila Strana regionů, která 

spolupracovala s komunistickou stranou. Pět křesel nebylo možné rozdělit, v regionech, 

kde došlo k podezření z nekorektnosti průběhu voleb, a tudíž se na základě 

legislativního opatření volby opakovaly.  

V květnu roku 2013 Ústavní osud potvrdil posunutí odložení voleb pro volbu 

starosty a městského rady města Kyjev, až do října roku 2015, v období po konání 

prezidentských voleb. Mělo to zvětšit šance na spravedlivý průběh voleb. V červenci 

Janukovyč jmenoval Mykhailova Okhendovského jako vedoucího Ústřední volební 

komise, která zajišťovala prezidentské volby. Tuto volbu však Janukovyč nekonzultoval 

s parlamentem. 

Hlavním problém Ukrajiny je korupce, která se prolíná všemi oblastmi, a není tak 

jen záležitostí politiky. Například obchodní magnáti, kteří jsou příznivci Strany regionů 

získaly díky těmto kontaktům mnoho státních zakázek. Od zvolení Janukovyče se 

rovněž zhoršilo postavení medií, která již nebylo možné označit za nestranná. Televize 

jsou rovněž řízeny oligarchy, kteří spolupracují s prezidentovou „rodinou“. Na protest 

proti ovládání médií vzniklo mnoho konkurenčních kanálů např. Hromadske TV. 

Nejvíce násilí však bylo pácháno na žurnalistech např. Olze Snitsarchuk, Vladyslavu 

Sodelovi.  

Ukrajinská ústava zaručuje svobodu vyznání. Janukovyč sám sebe spojoval s jednou 

z Ortodoxních církví (Moskevský patriarchát), to mělo vliv na projevující se 

antisemitismus v nadcházejících letech. V oblasti vzdělání Janukovyč apeluje na to, aby 

se knihy překládaly do ruského jazyka. V oblasti práva na shromažďování docházelo 

v roce 2013 k častějším zamítnutím demonstrací ze strany úřadů.  

Judikatura podléhala politickému nátlaku. V lednu roku 2013 došlo k propuštění 

bývalého ministra vnitra Jurije Lucenkova, který byl v roce 2012 odsouzen na čtyři roky 

vězení spolu s Tymošenkovou. Janukovyč měl tak moc věznit a propouštět kohokoliv 
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podle svého uvážení. V roce 2013 Janukovyč dosadil do Ústavního soudu Vyacheslava 

Ovcharenka, soudce z jeho rodného města. Soudy, státní zástupce, orgány činné 

v trestním řízení byly pod kontrolou výkonné moci, jež představoval Janukovyč. 

V posledních letech vzrostly zprávy o policejním mučení, existují záznamy, na nichž od 

roku 2010 policejní orgány zneužívaly psychiatrickou léčbu k výslechům aktivistů.  

Dochází k diskriminaci a potlačování práv Krymských Tatarů. Jejich jazyk nezískal 

oficiální uznání (Mejlisu). Romská populace rovněž trpí diskriminací. Dalším 

z problémů, který Freedom House uvádí je tzv. „obchodování s bílým masem“ spojené  

s prostitucí. V oblasti práv pro LGBT (lesbičky, gayové, bisexuálové a transsexuálové), 

tito lidé nadále čelí diskriminaci a nepřátelství. První LGBT pochod se konal v roce 

2013, kdy byl doprovázen bezpečnostními složkami.141 

The Economist Intelligence Unit řadí v roce 2014 Ukrajinu do hybridních režimů.142 

Pro porovnání je uveden Graf 2, na kterém jsou znázorněné kategorie typů režimů za 

rok 2014 pro 167 zemí a jejich četnosti, dle indexu demokracie. Z tohoto grafu je 

patrné, že počet zemí v hybridním režimu je více než v plné demokracii. Dále počet 

zemí s demokracií obsahující nedostatky je podobný počtu zemí s autoritářskými 

režimy. 

 
Graf 2. Index demokracie ve světě za rok 2014.143 

                                                 
141 Ukraine: Freedom in the World 2014. [on-line] 2014 Dostupné  

z:  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/ukraine [cit. 16. března 2019]. 
142 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2014. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx 

[cit. 16. března 2019]. 
143 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2014. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx ,  

s. 2. [cit. 16. března 2019]. 
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Analytici z The Economist se shodují se všeobecným tvrzením, které je 

v tranzitologii rozšířeno, a to, že k rozvoji demokracií došlo po „třetí vlně“ v roce 1974 

a poté po pádu Berlínské zdi v roce 1989.  

Hybridní režim je považován za svébytnou kategorii, tak, jak o to usiloval Matthijs 

Bogaards.144 Z důvodu toho, že je Ukrajina řazena mezi hybridní režimy, které se 

pohybuji ve škále od (4 - 5,9) viz Graf 3. Definice hybridního režimu, dle The 

Economist, představuje prostor, kde: „Volby jsou neregulární, to jim brání být obojím, 

férovými a svobodnými. V tomto režimu je běžný vládní tlak na opoziční strany a 

kandidáty. Vážné nedostatky, které jsou většího rázu než ty obsažené v demokraciích 

s nedostatky - v politické kultuře, fungování vlády, politické participaci. Korupce bývá 

rozšířená a právní řád je slabý. Občanská společnost je slabá.  Běžně se zde setkáme se 

zastrašováním, pronásledování  a podobnými prostředky, které vyvíjejí tlak na novináře 

a soudy, které tak nejsou nezávislé.“145 V celkovém hodnocení se Ukrajina v roce 2014 

umístila na 92. místě a je řazena mezi hybridní režimy. 

 

 
Graf 3. Index demokracie na Ukrajině v roce 2014. 146 

 

 

 

                                                 
144 Bogaards, Matthijs. Op. cit. 410-411. 
145 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy nad its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2014. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 38. [cit. 16. března 2019]. 
146 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy nad its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2014. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 6. [cit. 16. března 2019]. 
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Na stabilitu režimu má vliv mnoho faktorů. Můžou to být politické změny, 

ekonomické změny, v podobě například finančních krizí. Obecně krize mají vliv na 

budování důvěry u občanů ve veřejné instituce. V případě Ukrajiny to byla například 

situace, kdy bylo do Porošenka vloženo mnoho naději, ale nic z jeho příslibů nebylo 

splněno, což se pak odrazilo ve výsledcích voleb v roce 2010, kdy získal pouhých 5 % 

hlasů. V Graf 4 je sledováno období od roku 2006-2014 a lze z něho vypozorovat, že 

režim v roce 2014, po čtyřech letech vlády Janukovyče upadá.  

 
Graf 4. Index demokracie na Ukrajině v letech 2006-2014.147 

 

Jak již bylo uvedeno, do hybridního režimu jsou řazeny státy, které dosahují úrovně 

4-5,9. Z toho vyplývá, že podle The Economist byl režim na Ukrajině v letech 2006, 

2008, 2010 řazena mezi nedokonalé demokracie. Největší propad nastal v roce 2014, 

kdy pro-rusky orientovaný Viktor Janukovyč nepodepsal asociační smlouvu 

s Evropskou unií, což vyvolalo vlnu demonstrací a represí. Země se tak ocitla 

v občanské válce, někdy označované jako hybridní. To způsobila především anexe 

Krymu a Ruská „Putokracie“148. Některá území ve východní části Ukrajiny byla rovněž 

zabrána Ruskem.149 Rok 2014 tak pro Ukrajinu znamenal úpadek a nestabilitu.  

                                                 
147 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2014. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 10. [cit. 16. března 2019]. 
148  Jde o zkomolení pojmu plutokracie, jenž znamená neomezenou moc v rukou jedné, nebo několika 

málo osob. V tomto případě je tak upozorňováno na „neomezenou“ moc Putina, proto „Putokracie“. 
149 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2014. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 24. [cit. 16. března 2019]. 
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4.4 Klasifikace režimu v roce 2015 

Dle Freedom House Ukrajina v roce 2015 patří do kategorie – „Partly Free“ 

(částečně svobodné). Celkový stupeň svobody představuje stupeň svobody - 3, 

občanská práva - 3, politická práva - 3.  Stupeň svobody se tak o 0,5 stupňů zlepšil, 

oproti roku 2014 a politická práva se zlepšila o celý 1 stupeň. 

V lednu roku 2014 probíhaly protesty proti prezidentu Janukovyčovi, které si na 

Majdanu vyžádaly smrt více jak 100 demonstrantů. Po pádu jeho vlády Janukovyč utekl 

do exilu do Ruska a spolu s ním i jeho nejbližší spojenci. Poslanci hlasovali pro jeho 

odstoupení z úřadu a stanovily volby na květen. V tomto období dochází k anexi 

Krymu, a je vyhlášena Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika. Obecně 

se tyto oblasti označují jako „Nová Rus“. Tato oblast byla ze strany Ruska 

kontrolovaná. V srpnu Putin poslal vojska na východní Ukrajinu.150 

Ukrajinská vláda v Kyjevě vydala speciální dokument pro tyto republiky, který jim 

poskytuje speciální statut na dobu tří let. Dále zaručuje větší pravomoci vlády, úřadů  

a od prosince i možnost pořádat vlastní volby. Separatisté zákon porušili a uspořádali 

volby už 2. listopadu. Z těchto důvodů vláda přistoupila ke zrušení tohoto speciální 

statutu.  

V Kyjevě se konaly v květnu a říjnu 2015 předčasné prezidentské a parlamentní 

volby. Volby byly považované za svobodné a férové, až na to, že nezahrnovaly 

okupovaná území včetně Krymu. Vítězem voleb se stal Petro Porošenko s 57,7 % hlasů. 

V říjnu byla volena nová koalice v čele s premiérem Arsejinem Jaceňukem. Po zvolení 

bylo hlavním cílem nové vlády budovat dobré vztahy s Evropskou unií a Spojenými 

státy.  

V březnu byla podepsaná dohoda s Evropskou unií o přidružení k Evropské unii. 

Ekonomická část dohody byla podepsaná v březnu a měla vstoupit v platnost do konce 

roku 2015. Na konci roku Porošenko podepsal zákon, který má zvýšit šance Ukrajiny 

pro vstup do Severoatlantické aliance (NATO). Reakcí Ruska na toto pro-evropské 

směřování bylo přerušení dodávek zemního plynu.  

Došlo k ústavní změně zákonu, který upravoval moc prezidenta. Janukovyč v roce 

2010 obnovil ústavu z roku 1996, kde měl dominantní postavení prezident. Porošenko 

vrátil zákon do podoby, která byla v roce 2004. Moc se tak z prezidenta přesunula na 

                                                 
150 Válka na východě Ukrajiny si vyžádala mnoho obětí na konci roku 2014 bylo zabito kolem 4700  

a kolem 10000 osob bylo podle OSN zraněno. Došlo také k vysídlení obyvatel, uvádí se kolem 610000  

v rámci Ukrajiny a 594000 mimo Ukrajinu. 
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předsedu vlády a kabinet, kteří se tak musí zodpovídat vládě. Prezident má kontrolu nad 

ministry zahraničních věcí a bezpečnostních složek.  

Parlamentní volby, sledovala Organizace pro bezpečnost a spolupráci  

v Evropě (OBSE), která je shledala za svobodnými.151 Výsledky voleb: Porošenko –  

Blok -133 křesel, Janukovyč Lidová fronta - 81, Svépomoc (Self-Reliance) - 33,  

Opoziční blok - 29, Radikální strana - 22, Fatherland - 19. Komunistická strana 

nezískala poprvé žádné křeslo od dob osamostatnění Ukrajiny. Kvůli anexi Krymu  

a obsazení okupovaných oblastí bylo obsazeno pouze 423 míst v Parlamentu. 

Rok 2015 obecně přispíval k opětovnému budování demokracie. Tymošenková byla 

propuštěna z vazby, lze také pozorovat zlepšení v boji proti korupci. V půlce prosince 

byla parlamentem přijata protikorupční strategie na další tři roky a prezident sestavil 

novou podobu Nejvyšší rady pro protikorupční politiku. V platnost měl vstoupit i nový 

zákon, který by potrestal veřejné činitele, kteří podporovali korupci, ke schválení 

nakonec nedošlo, protože by představoval hrozbu pro více jak milion lidí.  

Konec Janukovyčovi vlády znamenal změnu v médiích, vláda už neusilovala  

o neustálé kontrolování televize, novin a rozhlasu. Ze strany „oligarchů“ však 

k ovlivňování stále docházelo. Dokonce Porošenko vlastnil televizní sít – Pátý kanál. 

Vznikly i nové nezávislé internetové stránky na podporu Euromajdanu152.  

V srpnu ukrajinský ministr vnitra zakázal čtrnáct ruských kanálů, s tvrzením, že 

vysílají propagandu spojenou s násilím a válkou. Nová vláda sestavila Ministerstvo 

informací, které mělo na starost cenzuru a omezení činnosti proruských novinářů. Od 

silné proruské rétoriky Janukovyče teď prožívala Ukrajina proukrajinskou éru.  

V červu byl přijat zákon, díky kterému se univerzity staly více svobodnými  

a nepodléhaly tak vládě. Mohou si sami volit studijní programy, mohou sami 

rozhodovat o financích a členové fakulty mohou více času věnovat výzkumu. Vláda 

usiluje o ochranu práv minoritních skupin a LGBT osob, kteří čelí násilí. V dubnu roku 

2014 byl přijat zákon o reformě soudnictví. Ta měla za cíl změnit postavení předsedů 

soudů, kteří rozhodují o výši svých platů, a i jiných pracovních podmínkách. Ukrajina 

postupně reformovala ozbrojené složky. Vláda rovněž ustanovila zákon, kdy 12 % 

křesel v parlamentu je vyhrazeno ženám.153 

                                                 
151 Podle OBSE nebyl překážkou voleb ruský jazyk. 
152 Jedná se o Majdan, ale později se začal označovat jako „Euromaidan“, aby byl tak kladen větší 

důraz na usilování o připojení se k Evropské unii. 
153 Ukraine: Freedom in the World 2015. [on-line] 2015 Dostupné  

z:  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/ukraine [cit. 16. března 2019] 
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Podle indexu demokracie dle časopisu The Economist čelilo v roce 2015 mnoha zemí 

válce, terorismu, masové emigraci a dalším krizím. Tyto faktory mají vliv na zařazení 

země do škály od demokracie po autoritářský režim. Z pozorování  

Graf 5 lze vypozorovat změnu v počtu plných demokracií, který v roce 2014 

představoval celkem 24 režimů, o rok později je zde k vidění pouze 20 plných 

demokracií. 

 

 
 

Graf 5. Index demokracie ve světě za rok 2015.154 

Ukrajina oproti roku 2014 zaujímá v roce 2015 88. místo. a stále je řazena mezi 

hybridní režimy. Od roku 2014 čelí útlaku ze strany Ruské federace, kdy došlo 

k připojení Krymu k Ruské federaci. V roce 2015 bylo provedeno mnoho ústavních 

reforem, které vedly k ustálení režimu. V únoru se v Minsku konal podpis Minských 

dohod na ukončení válek v Donbasu. Vídeňská komise upozornila Ukrajinu na silně 

centralizovaný politický systém. V roce 2015 došlo k hlasování o zákonu, který by 

zaručil separovaným republikám speciální statut. První čtení zákona vyvolalo vlnu 

demonstrací, protože zákon nezískal ústavní většinu hlasů, a přesto prošel vládou. Vedl 

tok protestům mimo Nejvyšší radu. O zákonu se v roce 2015 začalo pouze uvažovat.155 

Na Graf 6 lze vypozorovat, že režim získal nejlepší hodnocení v oblasti lidských 

práv a politické participace. Oproti roku 2014 tedy došlo k celkovému zlepšení situace.  

                                                 
154 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2015: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2015. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx   

s. 1. [cit. 16. března 2019] 
155 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2015: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2015. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 30. [cit. 16. března 2019] 
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Graf 6. Index demokracie na Ukrajině v roce 2015.156 

 

 

4.5 Klasifikace režimu v roce 2016 

Údaje o stupni demokratizace Dle Freedom House označují režim za „Partly Free“ 

(částečně svobodný). Celkový stupeň svobody představuje stupeň svobody - 3, 

občanská práva - 3, politická práva - 3.   

Lze říci, že se situace na Ukrajině během roku 2015 stabilizovala. Přesto je Krym 

stále součástí Ruska a boje na východě země pokračují. Hlavním cílem prezidenta 

Porošenka je přestat válčit a nemít v zemi hranice. Představitelé Ukrajiny, Ruska, 

Francie a Německa se v únoru dohodli na podepsání takzvané Minské dohody II., která 

měla za cíl zbavit okupovaná území těžkých zbraní a ústavně zaručit, aby měla Ukrajina 

nad územím větší autonomii.157 Dále také změnit ukrajinskou ústavu, aby měla tato 

území větší autonomii. Na konci roku 2015 bylo 9000 lidí zabito a více než 20000 

zraněno. Okupovaná zóna představovala 15 % ukrajinské ekonomiky.  

Začátkem roku 2016 probíhaly dohody s Evropskou unií o volném trhu. Obchodní 

vztahy s Ruskem byly postupně rušeny. Ukrajina se snažila být na Rusku nezávislá. 

Ministerstvo spravedlnosti v lednu roku 2015 zakázalo Komunistickou stranu, což 

odůvodnilo tím, že strana kolaboruje s proruskými separatisty. Dalším důvodem bylo 

                                                 
156 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2015: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2015. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx s. 

6. [cit. 16. března 2019] 
157 Když už byla připravena speciální úprava dokumentu, zajišťující speciální statut států, tak 

nacionalista z ukrajinské skupiny Svoboda hodil u budovy parlamentu granát, který zabily tři členy 

národní obrany.  
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odmítnutí Komunistické strany dodržovat nový zákona z března 2015, který se týkal 

zákazu Sovětských a Nacistických symbolů. S možností větší svobody v zakládání 

politických stran se začaly objevovat i extrémistické strany. Jednou z nich byla 

Hennadiy Korban – Ukrajinská asociace patriotů (UKROP), která byla obviněná 

z mnoha zločinů, únosů, organizovaného zločinu apod. K tomu vedlo zavedení nového 

zákonu, který se týkal veřejného financování politických stran. K tomu, aby strana byla 

státem financovaná musí získat 2 % hlasů. Další podmínkou je povinnost strany 

zveřejnit zdroj svého financování. Realizace zákona nastala v červenci 2016. V dubnu 

vláda snížila energetické dotace, které byly prostředkem korupce.  

Od zvolení Porošenka prezidentem nedocházelo k žádnému většímu zatýkání či 

vyhrožování novinářům. Přesto je vliv oligarchů na Ukrajině všudypřítomný. Kontrolují 

přes 70 % ekonomiky, financují média a financují i politické strany. S korupcí se lze 

setkat i v soudnictví. Zákony, které byly přijaty v roce 2014 a měly docílit zlepšení 

situace, nebyly v praxi příliš využívané. Dvěma hlavními orgány byly Národní 

protikorupční byro (NABU) pro souzení zkorumpovaných úředníků a Agentura pro 

prevenci korupce (NACP). To však nezaručovalo jejich nestrannost. V lednu proto 

Porošenko podepsal zákon, který měl vytvořit další instituci mimo tyto dvě zmíněné, 

která by se zaměřila přímo na souzení úředníků.  

V porušování svobody v oblasti médií nedocházelo tak intenzivně jako za 

Janukovyče, ale přesto k ní docházelo. Například fotograf Serhiy Nikolayev zabit 

během bojů na východu země.  

V červenci 2015 byl přijat zákon, kdy je ženám přiřazena 30 % kvóta na stranických 

seznamech, která má zaručit jejich zvolení. Nejsou však upraveny sankce v případě, že 

dojde k porušení této kvóty. Freedom House nově upozorňuje na to, že v okupovaných 

oblastech dochází k tomu, že jsou zde děti využívaní jako informátoři či vojáci.158 

V celkovém hodnocení režimů dle The Economist za rok 2016 dochází opět ke 

snížení počtu plných demokracií a přesunutí jejich pozice do demokracie s nedostatky, 

což je vidět z Graf 7. 

 

 

 

 

                                                 
158Ukraine: Freedom in the World 2016. [on-line] 2016 Dostupné z:   

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ukraine [cit. 16. března 2019] 
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Graf 7. Index demokracie ve světě za rok 2016.159 

 

Ukrajina se v roce 2016 řadí mezi hybridní režimy, dosahuje 86. místa v celkovém 

přehledu dle Graf 8. Oproti roku 2015 se její hodnocení nijak nezměnilo v žádné ze 

zkoumaných oblastí. The Economist pouze upozorňuje na to, že Ukrajina je silně 

„hybridní stát“ 160. Není zde řešena politická situace. Možná je to i důvodem toho, že 

skóre je shodné s rokem 2015. 

 
Graf 8. Index demokracie na Ukrajině v roce 2016.161 

                                                 
159 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2016: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2016. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx s. 3  
160 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2016: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2016. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 37. [cit. 16. března 2019] 
161 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2016: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2016. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx   

s. 9. [cit. 16. března 2019] 
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4.6 Klasifikace režimu v roce 2017 

Údaj o stupni demokracie dle Freedom House označuje režim za – „Partly Free“ 

(částečně svobodný). Celkový stupeň svobody představuje stupeň svobody - 3, 

občanská práva - 3, politická práva - 3. 

V roce 2017 se režim stále vzpamatovává z vlády Viktora Janukovyče. Aktuálními 

tématy jsou otázky týkající se ruské okupace Krymu, a separatistů na východě země. 

Mnoho novinářům na východě země stále hrozí nebezpečí. Předseda vlády, Arsenij 

Jaceňuk, resignoval v dubnu 2017 ze své funkce, na základě protikorupčního sporu, 

nahradil ho Volodymyr Hrojsman. 

V oblasti svobody médií došlo ke zhoršení situace. V září roku 2016 byla 

publikovaná dvouletá analýza VoxUkraine, ve které o prezidentovi Porošenkovi hovoří 

špatně pouze v 1-2 % médií.  Porošenko žádal po novinářích, aby nepsali špatně  

o Ukrajině. Další skandál, který Porošenka tento rok doprovází se týkalo 

Onishchenkového korupčního obvinění, ve kterém prezident figuroval. Údajně měl 

vyhrožovat soudními spory, pokud by došlo k jeho stíhání. Opět dochází k násilí 

páchaném na žurnalisty, a to na obou stranách. V červenci zabila auto-bomba žurnalistu 

z deníku Ukrajinská pravda, Pavla Sheremeta, naproti tomu v září došlo k zapálení sídla 

deníku Inter, který mnoho Ukrajinců vnímalo jako pro-ruský.  

V roce 2016 došlo ke změně ve jmenování soudců, kteří jsou vybírání soudní radou 

a ne parlamentem, který může být ovlivnitelný. Porošenko si je vědom, že je třeba další 

novely, která by utvořila specializované protikorupční soudy, které budou nezávislé od 

současného systému. Než dojde vytvoření, musí se vypracovat znění zákonu, který lépe 

definuje jejich činnost a výběrové řízení. Plné projednání bylo odloženo do roku 2019. 

V červenci roku 2016 obdržela vláda zprávu od Amnesty International and Human 

Rightr Watch, ve které upozorňovala na to, že Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) 

nelegální drží devět separatistů. Následně došlo k propuštění třinácti vězňů. V říjnu 

došlo k zabití prominentního ruského nacionalisty a vojenského velitele v Doněcku 

Arsena Pavlova pomocí bomby.162 K bojům tak dochází na obou stranách a stále 

nedošlo k vyřešení situace. 

The Economist považuje svobodu za hlavní a důležitý symbol současné společnosti. 

V poslední době se stala hlavním problémem mnoha zemí svoboda spojená s projevem. 

Všímá si toho, že svoboda projevu je hlavním problémem a tématem mnoha zemí, 

                                                 
162 Ukraine: Freedom in the World 2017. [on-line] 2017. Dostupné z: 

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/ukraine [cit. 16. března 2019]  
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Ukrajinu nevyjímaje. V Graf 9 je pak vidět opětovný pokles v kategorií plných 

demokracií. Místo s největším počtem režimů tak náleží demokracii s nedostatky  

a autoritářským režimům. 

 
 

Graf 9. Index demokracie ve světě za rok 2017.163 

Ukrajina je stále řazena do hybridních režimů. V režimu je lze vysledovat korupci. 

Ti, kteří jsou delší dobu u moci obvykle zneužívají svého postavení k tomu, aby se 

obohatili. Existuje zde napětí mezi Národním protikorupčním byrem (NACB), které je 

nezávislé a mezi ostatními právními složkami, které jsou v úzkém kontaktu s vládou. 

Ani jediné vyšetřování orgánu NACB nevedlo k přesvědčení, že jsou výsledky 

vyšetřování nestranné. Prezident přesto nemůže dopustit, aby byl NACB zbaven své 

nezávislosti.164  

V oblasti médií dosahuje Ukrajina stupně 6, což ji označuje jako 71. v pořadí. Podle 

The Economist to vypovídá o tom, že jsou média do značné míry nesvobodná.165  

V rámci celkového skóre dle Graf 10 nedošlo k viditelnému vlivu posunu Ukrajiny 

k demokracii s nedostatky. Oproti stavu z roku 2014 však lze pozorovat zlepšení  

a ustálení režimu.  

                                                 
163 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2017. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 2. [cit. 16. března 2019]  
164 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2017. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 30. [cit. 16. března 2019]  
165 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2017. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 41. [cit. 16. března 2019]  
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Graf 10. Index demokracie na Ukrajině v roce 2017. 166 

Pro doplnění je třeba uvést, že k 11. červnu 2017 došlo ke zrušení vízové povinnosti 

pro občany Ukrajiny, kteří cestují do zemí schengenského prostoru zemí Evropské 

unie167. Víza se vydávají na dobu 90 dnů v průběhu 180denního období pro držitele 

biometrických pasů. Bezvízová povinnost nepředstavuje pracovní povolení, o to se musí 

žádat klasickým způsobem. 168 Otevření hranic tak pro mnoho lidí symbolizuje větší 

svobodu.  

 

4.7 Klasifikace režimu v roce 2018 

Dle údajů Freedom House je Ukrajina řazena jako „Partly Free“ (částečně 

svobodná). Celkový stupeň svobody představuje stupeň svobody - 3, občanská práva - 

3, politická práva - 3. 

V roce 2018 došlo ze strany ministra vnitra Hojsmana k vyhlášení několika reforem, 

které se týkaly zdravotní péče a vzdělávacího systému. Tyto reformy měly posílit 

autonomii místní a regionální samosprávy. V oblasti zdravotnictví mělo dojít ke snížení 

korupce. V září podepsal Porošenko zákon o tom, aby byl školní systém totožný, s tím, 

který je zavedený v Evropské unii. Strhla se však vlna kritiky, protože v roce 2020 má 

                                                 
166 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2017. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx s. 

7. [cit. 16. března 2019] 
167 Neplatí pro Velkou Británii, Irsko, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island.  
168 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2017 [on-line]. MZČR. [cit. 16. března 2019]. Dostupné z: 

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zavedeni_bezvizoveho_rezimu_pr

o_obcany.html#_ftn1 
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dojít k tomu, že se ukrajinský jazyk stane hlavním jazykem ve veřejných institucích. 

V mediálním prostředí dochází k represím páchaných na žurnalistech, zejména ruských. 

Na konci roku nepřinesly dohody příměří na východní Ukrajině, a k občasným 

bojům mezi separatisty stále dochází.169 Problémem Ukrajiny je i v roce 2018 korupce. 

V platnost vstoupil zákon, který ukládá povinnost politikům, aby podávaly elektronická 

prohlášení o výši svých příjmů. Přesto, že od roku 2011 existuje předpis o svobodě 

informací, tyto práva nejsou prosazována. Dle Nezávislého institutu masových médií 

došlo v roce 2017 k 274 porušením svobody. Nejčastěji se jednalo o zabránění činnosti 

novináře, zastrašování, napadání. V Kyjevě stále docházelo k řadě protivládních 

protestů. Jedním z iniciátorů byl například gruzínský prezident a bývalý guvernér 

Odesy, Mikheil Saakašvili. Dříve byl tento politik spojencem Porošenka, nyní ho však 

obviňuje z korupce. 

V roce 2017 vstoupil v platnost zákon, který ustanovuje povinnost tomu, kdo 

zakládá nevládní organizace, aby dodal prohlášení o majetku. Tento krok má pomoci 

v boji s korupcí. Dalším problémem je zkorumpované soudnictví. Reforma, která 

vstoupila v platnost tento problém nevyřešila a stále dochází k ovlivňování soudců. 

V roce 2016 proběhlo poprvé kompetitivní výběrové řízení na nové soudce Nejvyššího 

soudu. To však situaci nevyřešilo a vedlo to spíše ke špatnému výběru. Při výběru navíc 

nebyly zváženy stanoviska Rady pro veřejnou bezúhonnost a došlo k výběru již 

úřadujících soudců či soudců v důchodu, kteří byli vadnými kandidáty. Porošenko 

formálně jmenoval v listopadu 2017 sto třináct nových soudců, nebudilo to však důvěru.  

Vláda v posledních letech podnikla kroky k omezení regulace soukromých podniků, 

které jsou dalším zdrojem korupce. V platnost vstoupila pozemková reforma, ale 

v prosinci 2017 parlament hlasoval o prodloužení lhůty na aplikaci zákonných opatření 

zakazujících prodej zemědělské půdy.170 

Dle hodnocení The Economist v Graf 11 stále většina zemí spadá pod kategorii 

demokracií s nedostatky a autoritářské režimy. V kategorii plných demokracií jsou tak 

pouze státy se silným institucionálním ukotvením, ve kterých je kladen důraz na 

dodržování politických a občanských práv, která jsou tak prostředkem k udržení 

svobody. 

 

                                                 
169 Podle nejnovějších informací a prohlášení vysokého komisaře OSN došlo od vypuknutí v dubnu 

2014 ke smrti kolem 10090 lidí, více jak 2700 civilistů a 24000 zraněných. 
170 Ukraine: Freedom in the World 2018. [on-line] 2018 Dostupné  

z:  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/ukraine [cit. 16. března 2019]  
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Graf 11. Index demokracie ve světě za rok 2018.171 

 

Režim je v roce 2018 dle Graf 12 opět klasifikovaný jako hybridní a země je 

v pořadí 84. v celkovém skóre. Oproti roku 2017 nedošlo ke změnám. Ani The 

Economist se nevěnuje výrazněji tématu Ukrajiny. 

 
Graf 12. Index demokracie na Ukrajině v roce 2018.172 

 

4.8 Klasifikace režimu v roce 2019 

Údaje o stupni demokracie dle Freedom House označuje režim za – „Partly Free“ 

(částečně svobodný). Celkový stupeň svobody představuje stupeň svobody – 3,5, 

                                                 
171 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2018: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2018. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 2. [cit. 16. března 2019] 
172 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2018: Democracy and its discontents. A report 

from The Economist Intelligence Unit. [on-line] 2018. Dostupné z: http://www.eiu.com/home.aspx  

s. 17. [cit. 16. března 2019] 
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občanská práva - 4, politická práva - 3. Oproti roku se zhoršila občanská práva  

a celkové hodnocení svobody.  

Ukrajina čelí útoku na více než padesát aktivistů. Jsou porušovaná i lidská práva, 

zejména v případě etnických skupin. Porošenko stále usiluje o nestrannost soudů. 

Domácí i zahraniční pozorovatelé však vyjadřují znepokojení nad výběrovým řízením 

pro třicet devět soudců, jejichž zvolení považovali za zmanipulované.  

V listopadu 2018 zajaly ruské ozbrojené síly dvacet čtyři ukrajinských námořníků, 

kteří se pohybovali nedaleko Krymu. Ukrajina poté vyhlásila stanné právo pro deset 

regionů na dobu třiceti dnů. V roce 2018 došlo k opatření, které omezuje distribuci 

literárních děl v ruském jazyce. Byl vydán i zákal vstupu do země pro ruské novináře. 

Ukrajina začíná podnikat tato opatření, aby došlo k odstranění ruského jazyka. 

Například ve Lvově došlo ke schválení vyhlášky, která zakazuje veřejné používání 

„kulturních produktů“ v ruském jazyce. Naskýtá se tak otázka, kam toto směřování 

povede. Budou se zakazovat i anglické knihy?  

Od ledna roku 2018 bylo zaznamenáno přes dvě stě případů, ve kterých došlo 

k represím páchaným na novinářích. Ukrajinské orgány nejsou schopny tuto situaci 

efektivně řešit. Dochází rovněž ke zneužívání pravomocí úředních činitelů. 

Začínají se objevovat i antisemitské tendence. Vandalové způsobili škodu na 

židovských hřbitovech. V roce 2017 došlo k bombovým útokům na náboženské 

poutníky v Umaňi. Pachatelé však byli vypátráni a zatčeni. V oblastech Donbasu, 

Doněcku a Luhansku došlo údajně k zadržení náboženských vůdců skupin, které 

nevyznávají „tradiční“ náboženství.  

Od října roku 2018 má církev, díky povolení z Istanbulu, pravomoci k tomu utvářet 

vlastní „autocephalous“173. Ukrajinská církev tak nemusí podléhat ruské pravoslavné 

církvi. K formování více autonomní církve má dojít do roku 2019.  

V roce 2018 se objevují pokusy o zrušení zákonu, který ukládal povinnost těm, kteří 

zakládají nevládní organizace, aby předložily informace o majetkových poměrech. 

V roce 2018 rovněž vzrostly útoky na LGBT orientované lidi.174 

Údaje dle Freedome House nejsou úplné, proto jsou uvedeny některé doplňující 

informace. Dne 31. března 2019 se konalo první kolo prezidentských voleb. Celkem se 

voleb zúčastnilo 39 kandidátů. Po sečtení hlasů prvního kola získal Vladimír Zelenský 

                                                 
173 V podstatě autonomní církev, která může jmenovat své vlastní vedení, které nepodléhá pravomoci 

externího patriarchy nebo arcibiskupa. 
174 Ukraine: Freedom in the World 2019. [on-line] 2019 Dostupné  

z: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ukraine [cit. 16. března 2019]. 
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30,24 % hlasů, Porošenko 15,95 % hlasů a Tymošenková 13,39 % hlasů. Následovalo 

druhé kolo voleb, které proběhlo 21. dubna 2019. Zde proti sobě stáli Porošenko  

se Zelenským. Druhé kolo skončilo výsledkem 73,22 % hlasů pro Zelenského  

a 24,45 % hlasů pro Porošenka.175 Zelenský tak zvítězil s jasnou převahou.  

Ukrajina si zvolila nového prezidenta, herce a dabéra. Otázkou tak zůstává, jaký 

bude nový prezident, který nemá politickou praxi ani zkušenosti. Objevují se obavy, 

které jsou zejména spojené se směřováním prezidenta více k Rusku.176 Otázka spojená 

s dalším vývojem Ukrajiny je tak zatím otevřená.  

 

4.9 Zhodnocení situace pět let po Majdanu v období 2014-2019 

Vývoj na Ukrajině po získání samostatnosti čelil mnoha krizím. Za tu největší lze 

považovat vládu prezidenta Janukovyče mezi 2010 a 2014, kdy se o režimu dalo hovořit 

jako o autoritářském, ač ani jeden z indexů měřících demokracii, které byly použity 

v práci tuto skutečnost nepotvrdil. Přitom právě v době, kdy se Janukovyč ujal vlády 

docházelo k represím ve všech oblastech života. Nejvíce to bylo patrné ve vztahu 

k médiím, které se prezident pokoušel ovlivňovat i násilnou cestou. Režim doprovázela 

rovněž vysoká míra korupce, klientelismus ze strany Janukovyče, který si tak vytvářel 

síť svých spojenců, aby ho nebylo těžké sesadit z pozice. V tom smyslu dosazoval jím 

vybrané úřadníky do vládních pozic, zbavoval se opozičních konkurentů, tak jako 

v případě Tymošenkové. Ovládal justici, ovládal bezpečnostní složky, ovládal média. 

Po dobu své vlády měl tak téměř neomezenou moc a Ukrajina se stala silně prorusky 

orientovaná. Zlom nastal až po pádu jeho vlády v roce 2014, což je i patrné na 

přiložených celkových hodnoceních režimu.  

Podle The Economist byl režim na Ukrajině ve sledovaných obdobích označen jako 

hybridní, dle Graf 13 a Graf 14 . Největší skok lze pozorovat v letech 2013 a 2014. 

                                                 
175 RBK-Ukrayina: Rezulʹtaty vyboriv prezydenta Ukrayiny: [on-line] 30. dubna 2019 Dostupné  

z: https://www.rbc.ua/ukr/news/rezultaty-vyborov-prezidenta-ukrainy-1543489389.html [cit. 20. 

května 2019] 
176  Dorazín, Martin: Jaký bude Zelenskyj prezident? ‚Zatím můžeme soudit jen z jeho uměleckých 

vystoupení,‘ říká politolog. iRozhlas [on-line] 24. dubna 2019 Dostupné  

z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-prezident-volodymyr-zelenskyj-rusko-

politolog_1904240706_anj [cit. 20. května 2019] 
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Graf 13. Celkový vývoj za jednotlivé roky dle The Economist Intelligent agency.177 

 

 

 
Graf 14. Celkové skóre The Economist zahrnující všechny ukazatele.178 

 

 

Z celkového hodnocení lze vyčíst, že v oblasti volebního procesu a pluralismu došlo 

mezi lety 2013 a 2014 k velkému propadu, a to v důsledku politických změn, kterým 

země čelila a jež byly popsány v sekci, která se týkala klasifikace režimu. Podle 

zařazení režimu dle Freedom House byla po celou dobu řazena Ukrajina jako režim 

„Partly free“ (částečně svobodný), jak je uvedeno v Graf 15. 

                                                 
177 Graf vytvořen dle informací dostupných pro předplatitele z webové stránky: 

http://www.eiu.com/home.aspx 
178 Graf vytvořen dle informací dostupných pro předplatitele z webové stránky: 

http://www.eiu.com/home.aspx 
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Graf 15. Celkový přehled dle The Economist Intelligent Unit.179 

 

Posledním ukazatelem, který byl zvolen ke sledování stupně demokracie je Polity IV. 

jehož indexy jsou vyobrazené v Graf 16 a obsahuje několik ukazatelů, které v sobě 

zahrnují tento význam:  

1) Flag – reprezentuje důvěrnost hodnot v grafu, protože jakákoliv změna režimu 

se může promítnou se zpožděním, a proto je nutné zohlednit hodnoty i několik 

let po změně (čím vyšší hodnota je uvedena, tím méně se změna promítla do 

současných hodnot). 

2) Fragment – ukazuje, zda v rámci území existuje separátní politické území. Čím 

vyšší číslo, tím větší území je politicky separováno (1 – separátní území pod 10 

%, 2 - mezi 10 a 25 %). 

3) Democ – Hodnota skládající se ze tří elementů: existence institucí a procedur 

skrze které mohou občané vyjádřit své preference, existence omezení moci 

vládnoucích činitelů, garance občanských svobod všem občanům v běžném 

životě a v politickém zapojení. Čím vyšší číslo, tím vyšší stupeň demokracie. 

4) Autoc – Hodnota značí, jak moc je vládnoucí režim autokratický, čím vyšší 

hodnota tím vice autokratický. 

5) Polity – Rozdíl hodnot mezi democ a autoc, čím vyšší (až 10), tím více 

demokratický režim, naopak čím nižší (až -10), tím vice autokratický. 

                                                 
179 Graf je vytvořena na základě dat z webové stránky: https://freedomhouse.org/   
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6) Polity2 – Upravená hodnota polity zohledňující čas. 

7) Xrreg – Regulace výběru ChiefExecutive Recruitment, znamená, jak je moc 

definováno přenesení exekutivní moci. Čím vyšší, tím více regulováno, tj. vyšší 

rovnost při volbách. 

8) Xrcomp – Značí, jak moc jsou rovné podmínky pro zvolení do funkce. Vyšší 

hodnota znamená vyšší rovnost. 

9) Xropen – Značí, jak moc je otevřená volba na konkrétní pozici. Čím vyšší tím 

otevřenější. 

10) Xconst – Regulace pravomocí dle zákonů. Čím vyšší hodnota, tím více jsou 

pravomoci regulovány, a je menší možnost jejich zneužití. 

11) Parreg – Regulace participace, kdy, zda a jak mohou být politické preference 

vyjádřeny (stabilita politických stran a zda nejsou nějaké skupiny vyloučeny  

z politického rozhodovaní) Čím vyšší hodnota tím otevřenější. 

12) Parcomp – Sekularita politické participace, zda se mohou všichni účastnit 

volebního procesu za účelem zvolení. Čím vyšší hodnota, tím vyšší sekularita. 

Z Graf 16 vyplývá, že v letech 2010 a 2014 došlo ke změnám v politickém 

uspořádání. V roce 2010 proběhly prezidentské volby, ve kterých zvítězil Viktor 

Janukovyč nad Julijí Tymošenkovou. Výsledek voleb vedl k poklesu sledovaných 

funkcí democ, polity, polity2 a xconst. Pokles zmíněných funkcí je spojen se 

změnami ústavy. Z institucionálního hlediska tak došlo k návratu do roku 2004, kde 

prezident disponoval větší mocí. V roce 2014 pak došlo k Majdanu, spojeným  

s občanskými protesty a nepokoji. Ty nastaly poté, co Viktor Janukovyč odmítl 

asociační dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií, a to z důvodu politického tlaku 

ze strany Ruska. Poté následovala anexe Krymu ze strany Ruska. Během tohoto 

období byl prezident Janukovyč sesazen. Tyto politické změny měly za následek 

nárust hodnoty flag, protože popsané změny mají dalekosáhlé dopady, taktéž hodnota 

fragment. Vznikla separovaná území ve východní části země (Donbas). Došlo rovněž 

k poklesu ukazatelů democ, polity, polity2, xrreg a xrcomp, jenž souvisí s okupací  

a pozastavení zmíněné asociační dohody. Události, které vyvrcholily rokem 2014 

měly značný vliv ve všech třech sledovaných indexech měřících demokracii. Ač se 

v roce 2015 situace částečně stabilizovala, nelze s jistotou určit další směřování země, 

ve které v roce 2019 ke zvolení nového prezidenta Volodymyra Zelenskyho.  
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Graf 16. Hodnocení režimu dle ukazatele Polity IV.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Polity IV: Regime Authority Characteristics and Transitions Datasets. [on-line] 2019 Dostupné z: 

http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html [cit. 20. května 2019] 
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5. Závěr 

S pádem mnoha politických režimů v 70.-80. letech 20. století a s pádem Berlínské 

zdi došlo k rozvoji tranzitologie, oboru, který se zabývá přechody režimů k demokracii. 

To, zda režim dosáhne úplné konsolidace záleží na mnoha faktorech.  Jedním z nich 

může být národ, a s ním spojená jednota a konsenzus. Absence národní jednoty je dobře 

patrná na případě Ukrajiny a její snahy konsolidovat demokracii. Z toho vyplývá, že 

přechody režimů k demokracii nejsou vždy úspěšné. Nutno také dodat, že ani úspěšný 

přechod ještě není zárukou trvání demokracie. V některých případech může dojít 

k přechodu do jiného, ale svou povahou podobného typu režimu a jindy může dojít 

pouze k částečnému přechodu, režim se tak octne v tzv. „šedé zóně“. Tyto režimy lze 

označit jako hybridní či smíšené režimy a patří do kategorie nedemokratických režimů. 

Někteří autoři, jako například Matthijs Bogaards, považují tento typ režimu za 

svébytnou kategorii. Ještě před tím, než tato kategorie vznikla bylo obtížné zařadit 

režim pouze do jedné z kategorií na škále demokracie a totalitarismus. Toho si všímnul 

Juan J. Linz, jenž usiloval o vytvoření kategorie, která by byla 

ekvivalentem totalitarismu, jímž se stal autoritarismus.  

V hybridních režimech dochází ke spojení demokratických a autoritářských prvků. 

Například dle Larry Diamonda může v režimu docházet ke konání kompetitivních 

voleb, ale tyto volby nejsou svobodné a často je doprovázejí podvody. Na základě této 

charakteristiky je režim na Ukrajině řazen mezi hybridní režimy. Jednou ze situací, na 

které byly dobře patrné autoritářské prvky, se staly prezidentské volby v roce 2004, kdy 

proti sobě stáli Viktor Juščenko a Viktor Janukovyč. Volby byly spojované s korupcí a 

docházelo zde k manipulaci s hlasy voličů, zastrašování členů opozice, ovlivňování 

médií apod. Tyto volby Janukovyč nevyhrál. Podařilo se mu to až v roce 2010, kdy byl 

ve vládě až do roku 2014. V tomto období bylo možné řadit Ukrajinu do kategorie 

autoritářských režimů. Nejdříve došlo k zatčení oponentů, poté byly upraveny některé 

zákony, díky kterým byla jeho moc posílena, a v neposlední řadě docházelo 

k ovlivňování médií, korupci, klientelismu a dalším činům, které se od demokracie 

hodně vzdalovaly. Po pádu Janukovyče, který byl spojen s nepodepsáním asociační 

dohody s Evropskou unií, došlo k dalším událostem, které razantně změnily podobu 

Ukrajiny. Ze strany Ruska došlo k anexi Krymu, a další oblasti na východě Ukrajiny se 

prohlásily za samostatné. Během čtyř let vlády dokázal Janukovyč destabilizovat zemi a 

rozdělit ji tak na dva tábory, proruský a proevropský. Na demonstracích, které se konaly 

v Kyjevě, podle názvu náměstí označené jako Majdan, byla nejednotnost národu nejvíce 
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patrná. Kromě Rusů však na Ukrajině žije celá řada minorit, mezi které patří například 

Ukrajinští Tataři, Rumunové, Moldavané, Uzbekové a mnoho dalších. Najít jednotu 

v takto rozdělené zemi je proto velmi složité. Za Janukovyče bylo směřování země 

orientované na Rusko. V předčasných volbách konaných v roce 2015 zvítězil Petro 

Porošenko. Ten usiloval o směřování Ukrajiny směrem k Evropě. Za jeho vlády došlo 

k mnoha reformám, které měly v zemi obnovit demokratické principy a tím i celkovou 

životní úroveň obyvatelstva. Z celkového hlediska se situace na Ukrajině začínala 

postupně stabilizovat. Tento proces je však zdlouhavý, a ne všechny institucionální 

změny vedly k okamžitému zlepšení, jako to bylo například v případě protikorupčního 

zákona. V současné době lze Ukrajinu stále považovat za hybridní režim, protože 

nedošlo k úplnému naplnění všech demokratických principů a stále dochází k vysoké 

míře korupce, jejíž příčinou jsou mocní oligarchové, kteří stále v zemi ovládají přes 

70 % důležitých odvětví.  

Cílem této práce je odpovědět na několik výzkumných otázek, které se týkají 

sledovaného období od 2014-2019. První z nich: Došlo na Ukrajině v období 2014-

2019 k některým institucionálním změnám, které vedly ke konsolidaci demokracie? 

Během sledovaného období došlo k mnoha institucionálním změnám, a to i díky zvolení 

nového prezidenta Petra Porošenka, který byl proevropsky orientovaný. V březnu roku 

2015 došlo k podpisu asociační dohody s Evropskou unií. Rovněž byl v parlamentu 

přijat zákon, který měl Ukrajině zvýšit šanci na to stát se členem NATO. Porošenko 

nechal vstoupit v platnost zákon z roku 2004, jímž byla omezena moc prezidenta. Rok 

2015 tak může být považován za začátek opětovného budování demokracie. V půlce 

prosince přijal parlament protikorupční opatření, byl přijat zákon o reformě soudnictví, 

reformě ozbrojených složek apod. V roce 2017 došlo ke zrušení vízové povinnosti pro 

občany Ukrajiny, kteří cestují do zemí schengenského prostoru v zemích Evropské unie. 

Během sledovaného období tak došlo k celé řadě změn, které částečně vedly ke 

konsolidaci demokracie. Druhá výzkumná otázka se týká postavení režimu: Vedly 

institucionální změny ke změně politického režimu na Ukrajině? Během sledovaného 

období 2014-2019 nedošlo k výrazné změně režimu, avšak k několika marginálním. 

Tyto změny jsou vidět z dat jednotlivých indexů (Freedom House, The Economist 

Intelligence Unit a Polity IV), měřící stupeň demokracie. V žádném z ukazatelů však 

nedošlo k úplné změně, která by vedla k označení režimu za demokracii. Dle Freedom 

House patří Ukrajina mezi částečně svobodné režimy, dle The Economist mezi hybridní 

režimy a podle Polity IV lze pouze vypozorovat stabilizaci režimu po roce 2014. Na 
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výzkumnou otázku: Došlo k posílení demokracie? Lze na základě klasifikace režimu za 

jednotlivé roky a údajů získaných z indexů měřících demokracii říci, že ano. 

Neznamená to však, že je režim stabilní a není co zlepšovat. Tím lze částečně vyvrátit 

další z otázek: Došlo k úpadku a posunu režimu směrem k autoritářskému či 

nacionalistickému režimu? I když i vláda Porošenka byla spojena s několika skandály, 

které se týkaly korupce, oproti vládě Janukovyče režim ve sledovaném období 

nenaplňuje prvky autoritářství. U druhého bodu, který sleduje to, zda je režim 

nacionální to však s jistotou říci nelze. Na Ukrajině vstoupilo v platnost mnoho zákonů, 

které jsou spojované s upevňováním ukrajinského jazyka a potlačováním ruského. 

Dochází k omezování vydávání knih v ruském jazyce, k likvidování některých redakcí, 

které vydávají ruský tisk, znepřístupnění vstupu ruským žurnalistům na území Ukrajiny 

apod. Vládní plán spočívá v tom, aby se ukrajinský jazyk stal do roku 2020 hlavním 

jazykem ve všech institucích, i ve školství. Tím se dá uzavřít vláda prezidenta 

Porošenka, silně proevropská a nacionálně orientovaná. V březnu roku 2019 byl zvolen 

nový prezident Vladimír Zelenský, u kterého zatím nelze říci, zda bude pokračovat 

v Porošenkových stopách, nebo se obrátí zpěr k Putinově Ruské Federaci, čímž vrátí 

Ukrajinu zpět, kde byla za Janukovyče. Poslední otázka se týká zařazení režimu: Do 

jaké kategorie lze v současné době, po prezidentských volbách v březnu roku 2019, 

režim zařadit? Jak již bylo uvedeno, režim není stále plně konsolidován, ač ve 

sledovaném období docházelo ke snaze upevnit pozici liberální demokracie. Režim je 

proto i v současné době řazen do kategorie hybridních režimů. 

I přes toto zařazení je třeba, aby docházelo k většímu prohlubování demokracie a 

omezování moci oligarchů. To jediné může přispět k tomu, aby došlo k úspěšnému 

přechodu země k demokracii.  
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7. Seznam příloh 

Příloha 1 Deklarace vyhlášení nezávislosti Ukrajiny181 

VERKHOVNA RADA OF UKRAINE RESOLUTION 

On Declaration of Independence of Ukraine 

(Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR) 1991, #38, p. 502 

The Verkhovna Rada of the Ukrainian Soviet Socialist Republic r e s o l v e s that: 

 

- Ukraine shall be declared an independent democratic state on August 24, 1991. 

 

Upon declaration of its independence, only its Constitution, laws, orders of the 

Government, and other legislative acts of the republic are valid on the territory of 

Ukraine. 

 

- A republican referendum shall be organized on December 1, 1991 to confirm the act 

of declaration of independence. 

 

Chairperson of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR Leonid Kravchuk 

 

Kyiv, August 24, 1991 

#1427-XII 

Act of Declaration of Independence of Ukraine 

 

In view of the mortal danger surrounding Ukraine in connection with the state coup in 

the USSR on August 19, 1991, 

 

Continuing the thousand-year tradition of state development in Ukraine, 

 

Proceeding from the right of a nation to self-determination in accordance with the 

Charter of the United Nations and other international legal documents, and 

 

Implementing the Declaration of State Sovereignty of Ukraine, the Verkhovna Rada 

of the Ukrainian Soviet Socialist Republic solemnly declares 

 

Independence of Ukraine and creation of the independent Ukrainian state - 

UKRAINE. 

 

The territory of Ukraine is indivisible and inviolable. 

 

From this day forward, the Constitution and laws of Ukraine only are valid on the 

territory of Ukraine. 

 

This act comes into force upon its approval. 

 

VERKHOVNA RADA OF UKRAINE 

August 24, 1991 

 

 

                                                 
181 Dostupné z: 

http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Rres_Declaration_Independence_rev12.htm 
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Příloha 2 Výsledky hlasování o samostatnosti Ukrajiny 

 
 

 

 

 

 

 


