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Anotace
Cílem předložené diplomové práce je na základě aplikace teorií od Darona Acemoglu 

a Jamese A. Robinsona na případ Jihoafrické republiky ověřit, zda nastavení institucí 

ve státě ovlivňuje fungování a prosperitu státu. Autoři pojednávají ve své knize "Proč 

státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby" o teorii extraktivních 

a inkluzivních institucí. Pro vysvětlení těchto termínů zmiňují dvě města Nogales 

(jedno v USA, druhé v Mexiku), které spolu sousedí. Ačkoliv byl historický vývoj 

těchto měst téměř identický, zejména po kulturní stránce, dnes se tato města liší po 

stránce ekonomické, zdravotní péče nebo ve vzdělání obyvatelstva. Autoři považují 

za příčinu rozdílů odlišné typy institucí, jelikož ty mexické mají kořeny z období 

kolonizace Ameriky Španěly. Conquestadoři na kolonizovaném území plenili, 

původní obyvatelstvo zotročovali a zlato spolu s dalšími surovinami odváželi ze země 

zpět do Evropy. Tamní elity se po dekolonizaci přizpůsobily tomuto zavedenému 

pořádku a v těchto zemích přetrvávají extraktivní instituce povětšinou až dodnes. 

Inkluzivní instituce naopak umožňují a podporují zapojení širokých mas do 

hospodářských aktivit ve státě, rozvíjí jejich talent a schopnosti, umožňují se lidem 

samostatně rozhodovat. Pro instituce inkluzivní je zapotřebí existence soukromého 

vlastnictví, nestranného právního systému a veřejných služeb. Autoři zmiňují 

i Jihoafrickou republiku již za nadvlády Britů, avšak pouze v době, kdy britská správa 

umožnila původnímu černošskému obyvatelstvu podnikat v zemědělství a změnila tak 

ekonomické instituce na inkluzivní. Změna institucí však trvala jen dočasně, jelikož 

bílá část populace protestovala proti zrovnoprávnění černošské populace v podnikání 

a tento proces britská správa zvrátila zpět v extraktivní instituce, tedy tím zastavila 

rozvoj původního obyvatelstva. Dnes po konsolidaci demokracie JAR na konci 20. 

století však tyto instituce nejsou zcela rozeznatelné. Předložená práce si klade za cíl 

toto nastavení institucí rozeznat.



Annotation
The aim of this diploma thesis is to verify, based on the application of the theories 

from Daron Acemoglu and James A. Robinson on the case of South Africa, whether 

the setting of institutions in the state influences on the function and prosperity of the 

state. The authors discuss in their book "Why Nations Fail: The Origins of Power, 

Prosperity and Poverty" about the theory of extractive and inclusive institutions. To 

explain these terms, they mention the two cities of Nogales (one in the US, the other 

in Mexico). Although the historical development of these cities was almost identical, 

especially in cultural terms, today these cities differ in terms of economic, health care 

or education of the population. The authors consider different types of institutions to 

be the cause of the differences, as the Mexican ones are rooted in the colonization 

period of America by the Spain. Conquestadors looted in the colonized territory, 

enslaved the indigenous peoples, and transported gold, along with other resources 

from the country back to Europe. The local elites, after decolonization, have adapted 

to this established order and, in these countries, extractive institutions still remain to 

this day. On the other hand, inclusive institutions enable and support the involvement 

of broad masses in economic activities in the state, develop their talents and abilities, 

enable people to make their own choices. Inclusive institutions require private 

ownership, impartial legal systems and public services. The authors also refer about 

South Africa under the British rule, but only at a time when the British administration 

has allowed the original black population to do business in agriculture, turning 

economic institutions into inclusive. However, the change of the institutions was only 

temporary. The white population protested against the equalization of the black 

population in business, and the British administration turned the process back into an 

extractive institution, thus halting the development of indigenous peoples. But today, 

after the consolidation of South Africa's democracy at the end of the 20th century, 

these institutions are not entirely recognizable. The presented work aims to 

distinguish this setting of institutions.



Klíčová slova
Jihoafrická republika, demokracie, politické instituce, ekonomické instituce, 

zhroucené státy, koloniální období.

Keywords
South Africa, democracy, political institutions, economic institutions, failed states, 

colonial era.

Title
Application the theories of D. Acemoglu and P. Robinson about the extractive and 

inclusive institution on evolution of institution in South Africa



Poděkování
Ze všeho nejvíce chci poděkovat Mgr. Martinu Rieglovi, PhD., který vedl nejen moji 

bakalářskou práci, ale i tuto diplomovou práci, vzbudil můj zájem o africký region a 

poskytl mi svou odbornou pomoc po celou dobu mého studia oboru Politologie na 

Univerzitě Karlově.



Obsah

Úvod......................................................................................................................................... 9Struktura a výzkumné otázky práce ................................................................................................... 10Metodologie a použité zdroje ................................................................................................................ 12
1 Použitá případová studie: Jihoafrická republika ..........................................  131.1 Historický vývoj JAR v před-koloniálním období ............................................................ 131.2 Počátek kolonialismu v JAR ......................................................................................................  141.3 Období formování apartheidu .................................................................................................  191.4 Období po prvních svobodných volbách v roce 1994 ...................................................  241.5 Vzestup a pád Jacoba Zumy.......................................................................................................  29
2 Teorie selhávání států a typu politických a ekonomických institucí .....342.1 Úvod do problematiky teorie o selhávání států................................................................ 342.2 Historická příčina selhávání států..........................................................................................  342.3 Vývoj institucí v Americe ...........................................................................................................  362.4 Oponující teorie, které nefungují ............................................................................................392.5 Inkluzivní instituce .......................................................................................................................  412.6 Extraktivní instituce.....................................................................................................................  422.7 Extraktivní instituce, které prosperují .................................................................................432.8 Spirály úspěchu a neúspěchu ................................................................................................... 452.9 Příčiny současného selhávání států.......................................................................................  492.10 Případ JAR pohledem autorů D. Acemoglu a J. P. Robinsona ..................................... 49
3 Aplikace zvolené teorie na případovou studii Jihoafrické republiky ....  523.1 Ekonomické instituce a aspekty..............................................................................................  523.1.1 Možnost soukromě vlastnit půdu a majetek .............................................................. 523.1.2 Možnost podnikat a podpora podnikání od státu ....................................................543.1.3 Dostupnost bankovních půjček pro podnikání ......................................................... 553.1.4 Míra monopolizace jihoafrického trhu .......................................................................... 563.1.5 Zdanění podnikání .................................................................................................................  573.1.6 Omezení přístupu zahraničních firem na jihoafrický trh.....................................  583.1.7 Překážky spolupráce jihoafrických firem s firmami v zahraničí ......................  603.1.8 Průměrný příjem domácnosti v JAR ..............................................................................  613.2 Politické instituce a faktory .......................................................................................................  623.2.1 Úroveň školství a vzdělání .................................................................................................. 623.2.2 Služba v armádě (branná povinnost) ............................................................................. 643.2.3 Dodržování občanských práv a nezávislost justice ................................................. 643.2.4 Fungování policie....................................................................................................................  653.2.5 Rozšíření a kvalita infrastruktury.................................................................................... 673.2.6 Státní rozvoj, podpora vědy a inovací ............................................................................693.2.7 Míra pluralismu .......................................................................................................................713.2.8 Míra centralizace ....................................................................................................................  743.2.9 Úroveň a funkce zdravotnictví ..........................................................................................763.3 Shrnutí ................................................................................................................................................ 78
Závěr......................................................................................................................................80
Summary..............................................................................................................................83
Použitá literatura ............................................................................................................85



Úvod

Cílem této diplomové práce je aplikování teorie o nastavení politických 

a ekonomických institucí ve státě na případovou studii Jihoafrické republiky, zejména 

pak zkoumání vlivu takového nastavení na funkci a prosperitu státu. Předložená práce 

tematicky navazuje na bakalářskou práci. Jejím cílem byla aplikace teorií o intervenci 

vnějších sil (států, organizací) do vnitrostátních konfliktů a dopad takové intervence 

na stabilitu míru a demokracie v Mali a ve Rwandě. Práce ověřuje platnost teorie 

v JAR, zejména v jejích politických a ekonomických institucích v období po pádu 

politiky apartheidu. Výzkum je časově zaměřen především na období mezi lety 1994 

až 2019. Respektive od konání prvních více rasových (svobodných) voleb v zemi 

a nástupu Nelsona Mandely s jeho stranou ANC (Africký národním kongres) až po 

současnost, kdy zemí otřásá korupce a hospodářské problémy. Kvůli těmto 

problémům rezignoval i prezident Jacob Zuma.1 Předlohou této diplomové práce se 

stala politicko-ekonomická teorie autorů Darona Acemoglu, profesora ekonomie na 

Technickém institutu v Massachusetts, a Jamese A. Robinsona, politologa a ekonoma 

z Chicagské univerzity, představená v publikaci "Proč státy selhávají? Kořeny moci, 

prosperity a chudoby". Tato teorie pojednává o příčinách dnešního selhávání států 

z důvodu nastavení nesprávných politických a ekonomických institucí, tj. extraktivní 

(nevhodné) či inkluzivní (vhodné). Lze říci, že způsob správy koloniálních mocností 

nastavil budoucí způsob vlády tamních elit v každé dříve kolonizované zemi na světě. 

Určujícím rozdílem mezi dnes prosperujícím či selhávajícím státem je nejen politický 

režim země, který stát kolonizoval, ale i území, které jím bylo kolonizováno. Zejména 

území, které svému správci přineslo méně bohatství v podobě cenných surovin, mělo 

větší pravděpodobnost, že v něm bude vybudována forma správy, která v budoucnu 

povede k vytvoření nezávislého demokratického režimu. Mezi dekolonizované státy 

s demokratickým režimem patřily často kolonie Velké Británie. Naopak země 

s velkým množstvím nerostného bohatství a dalších cenných komodit umožnily, aby 

kolonizátor pouze čerpal takových zdrojů, ale o rozvoj samotné země se nestaral.

1 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook -  South Africa. [online]. 2018. cit.

[.2018-07-03]. Dostupné z: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sf.html>.
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Tento způsob vykořisťování národa se poté projevil i u tamních elit po úspěšné 

dekolonizaci, což mohlo vést ke vzniku nedemokratického režimu a ekonomickému 

úpadku země. V mnoha případech nedemokratických režimů se jednalo 

o dekolonizované území Španělska, Portugalska, Belgie, apod.2 Jihoafrická republika 

se stala politickým i ekonomickým hegemonem nejen na jihu Afriky, ale i na celém 

africkém kontinentu. Navzdory svému postavení měla JAR své problémy po 

národnostní, mocenské i ekonomické stránce. Ačkoliv měly tyto problémy s pádem 

politiky “bílých“ mužů a nástupem ANC v čele s Nelsonem Mandelou k moci 

skončit, nestalo se tak. Dodnes se objevují názory, že některé důležité sféry v JAR, 

jako například finanční trh, zdravotnictví, školství, média, zemědělství, vykazují 

rozdělení, kdy lépe fungující část sféry kontroluje bělošská minorita a dochází ke 

konfliktu, kdy majoritní (černošská) populace se snaží o přesunutí této moci do svých 

rukou. Navzdory tomu, že nedemokratické instituce zavedené v koloniální éře a ještě 

více zesílené režimem apartheidu popisují v teorii autoři Acemoglu a Robinson jako 

špatný vzor, který by měl po demokratizaci přetrvat a vést k úpadku státu, se tak 

neděje. Proto se zdá být uplatnění této teorie na případě Jihoafrické republiky velmi 

zajímavým a vhodným tématem pro tuto diplomovou práci, jež by měla být přínosem 

pro akademickou obec.

Struktura a výzkumné otázky práce

Struktura diplomové práce začíná shrnujícím úvodem, ten se snaží poskytnout 

celkový náhled do zvolené problematiky v diplomové práci. Po úvodu práce následují 

kapitoly, které se věnují Jihoafrické republice a její historii, zejména pak existenci 

státních útvarů na území dnešní JAR a jejich institucionálnímu vývoji až do 

současnosti. Typ zavedených institucí v dějinném vývoji státu totiž ve většině případů 

přetrvá a formuje tak ty současné. Další část práce vysvětluje teorii o selhávání států 

z důvodu nesprávného nastavení jejich politických a ekonomických institucí. Kromě 

termínů jako extraktivní a inkluzivní instituce kniha definuje i další specifické pojmy, 

jež mají vliv na utváření zmíněných typů institucí v dané zemi. Tyto pojmy budou 

patřit k faktorům, které povedou ke stanovení typu politických a ekonomických 

institucí v současném systému JAR. Empirická část práce je založena na aplikaci

2 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby. 2015.

[cit. 2018-07-05]. ISBN 978-80-7363-607-4.
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teorie o selhávání států na případovou studii Jihoafrické republiky v letech 1994 až 

2019, v této kapitole se věnuji analýze faktorů, které definovali autoři zvolené teorie, 

v historickém kontextu země. Výzkum se zaměří na ekonomické části systému, jako 

jsou: průměrný roční příjem domácnosti, otevřenost trhu zahraničním firmám a jejich 

spolupráce s tuzemskými firmami, úroveň zdravotnictví a školství. A politické části 

systému JAR jako jsou: forma a fungování státního zřízení (zdali elity využívají vládu 

pro vlastní prospěch a obohacení) a jejich historický vývoj, dodržování 

demokratických principů a existence opozice ve stranickém systému, úroveň korupce, 

nezávislost soudnictví, míra centralizace státu. Tyto části systému musí být z větší 

části nastaveny podobně, aby dané nastavení (inkluzivní/extraktivní) fungovalo. Po 

zisku relevantního množství informací přecházím v diplomové práci k zodpovězení 

výzkumných otázek, vyhodnocení výzkumu a závěru práce.

Výzkumné otázky práce jsou:

1. Jaký typ politických institucí se v Jihoafrické republice nachází (extraktivní či 

inkluzivní), popř. v čem se nachází jejich odlišnost od vybrané teorie?

Jak už otázka sama naznačuje, snahou práce je vyhodnotit typ politických 

(i ekonomických) institucí, které podle autorů teorie rozhodují o demokratičnosti 

systému a jeho ekonomické prosperitě. Výzkum má pouze tři možná vyústění. 

Buď JAR disponuje exkluzivními, inkluzivními institucemi nebo se její instituce 

vymykají zvolené teorie. Pokud se prokáže poslední uvedená možnost, tedy že se 

případová studie Jihoafrické republiky vymyká teorii o selhávání států, mělo by 

být možné i vysvětlit, čím je takový výsledek způsoben. Práce tedy bude hledat 

rozdíly a pokusí se stanovit příčiny selhání teorie na případovou studii Jihoafrické 

republiky.

2. V době apartheidu popisuje teorie o selhávání států fungování duální ekonomiky 

v JAR. Nastala po pádu režimu apartheidu v roce 1994 změna v ekonomických 

institucích JAR? A plní tyto instituce svoji funkci nebo fungovat přestávají?

Spolu s předchozí otázkou půjde o hlavní důkazy pro potvrzení či vyvrácení teorie 

o selhávání států. Jde o s rovnání získaných údajů práce z období politiky 

apartheidu a demokratického období, které nastalo po jeho pádu. Zkoumání 

ekonomické situace, ve které se Jihoafrická republika nacházela v období
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apartheidu a nachází v současné době, napomůže zodpovědět závěrečnou 

výzkumnou otázku o budoucím vývoji JAR.

3. Směřuje Jihoafrická republika s ohledem na získané informace při výzkumu 

diplomové práce k selhání státu?

Poslední otázka představuje pouze možný předpoklad budoucího vývoje 

Jihoafrické republiky, který bude opřený o fakta politické a ekonomické situace 

s JAR. V kombinaci s příklady států v knize „Proč státy selhávají? Kořeny moci, 

prosperity a chudoby.“ a jejich vývojem, by mělo být možné takový vývoj 

předpovědět i u zvolené studie této diplomové práce.

Metodologie a použité zdroje

Výzkum diplomové práce bude využívat instrumentální metodu kvantitativního 

a kvalitativního výzkumu. Analýza pomocí akademických prací, oficiálních 

dokumentů a webových zdrojů vyhodnotí stav vybraných politických a ekonomických 

faktorů v Jihoafrické republice, který podle teorie o selhávání států od autorů 

Acemoglu a Robinsona ukazuje, zdali stát prosperuje nebo selhává. Na základě 

informací z teorie zmíněných autorů jsem stanovil devět politických a osm 

ekonomických institucí, které bude práce zkoumat.

Mezi zkoumané ekonomické instituce a faktory JAR patří: možnost soukromě vlastnit 

půdu a majetek; možnost podnikat a podpora podnikání od státu; dostupnost 

bankovních půjček pro podnikání; míra monopolizace jihoafrického trhu; zdanění 

podnikání; omezení přístupu zahraničních firem na jihoafrický trh; překážky ve 

spolupráci jihoafrických firem s firmami v zahraničí; průměrný příjem domácnosti 

v JAR.

Mezi zkoumané politické instituce a faktory JAR patří: úroveň vzdělání a školství; 

služba v armádě (branná povinnost); dodržování občanských práv a nezávislost 

justice; fungování policie; rozšíření a kvalita infrastruktury; státní rozvoj a podpora 

vědy a inovací; míra pluralismu; míra centralizace; úroveň a fungování zdravotnictví. 

Výzkum většiny politických a ekonomických institucí se bude zakládat na 

kvantitativní analýze pomocí akademických prací od autorů specializujících se na 

historii JAR a webových portálů zkoumajících fungování demokracie ve státech jako 

např. Transparency International, Amnesty International, The World Factbook. Ze
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získaných informací lze poté stanovit typ vybraných institucí/faktorů, zdali patří do 

skupiny extraktivních či inkluzivních institucí. Kvalitativní část se bude zakládat na 

hodnocení portálového zdroje Freedom House a dalších akademických zdrojů 

hodnotících stav demokracie, pluralismu a fungování právního systému v zemi. 

Stanovení typu bude u každé instituce/faktoru určené samostatně, podle daných 

aspektů vysvětlených v podkapitolách “Extraktivní instituce“ a “Inkluzivní instituce“, 

jež jsou součástí druhé kapitoly “Teorie selhávání států a typu politických 

a ekonomických institucí“. Aby bylo možné šířeji určit nastavení institucí , zvolil jsem 

pět možných výsledků zařazení, kterými lze označit jednotlivé části jihoafrických 

institucí. První možností je “zcela inkluzivní“ nastavení institucí, druhou pak “spíše 

inkluzivní“ nastavení institucí, třetí “smíšený typ“ nastavení institucí, čtvrtou “spíše 

extraktivní“ nastavení a poslední variantou je “zcela extraktivní“ nastavení institucí. 

Pokud analýza prokáže, že instituce JAR se vymykají teorii autorů Acemoglu 

a Robinsona, tak kromě potvrzení/nepotvrzení platnosti teorie, by měl být výzkum 

v závěru práce schopný vysvětlit, z jakého důvodu je možné, aby Jihoafrická 

republika fungovala a udržovala svůj politický a ekonomický systém životaschopný 

(nestala se tzv. failed state). Hlavním cílem práce je tedy určit, zda jsou politické 

a ekonomické instituce Jihoafrické republiky extraktivní či inkluzivní a jaký byl jejich 

vývoj po pádu politiky apartheidu v roce 1994 až po současnost.

1 Použitá případová studie: Jihoafrická republika

1.1 Historický vývoj JAR v před-koloniálním období

Na území dnešní Jihoafrické republiky žily původně kmeny Sanů a Khoikoiů, které 

vyznávaly kulturu lovců a sběračů. Ve 3. a 4. století přicházet migranti z oblasti 

rovníkového pralesa (Kamerun, Mezijezerní oblasti), tzv. Bantuové, jenž přešli z lovu 

a sběru na zemědělskou společnost pěstující obiloviny. 3 První státní útvary zvané 

morafe vznikly nejspíše jako následek vnitrozemského sucha ve 14. a 15. století, které 

spustilo migraci na jih Afriky. Tyto první útvary s absolutistickými náčelníky 

získávaly zdroje na rozvoj svého vlivu pomocí obchodu se slonovinou, zlatem, solí,

3 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika . 2003. s. 9-11. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.
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mědí a železem.4 Na tomto území se vystřídalo více útvarů nesoucích jméno dynastie 

svého vládce. A od 90. let 16. století začali pobřeží dnešní JAR využívat Britové a 

Holanďané pro zastávky při plavbě do Indie, po vzoru Portugalských mořeplavců, 

kteří vytvářeli své osady na území dnešního Mosambiku. Tím začal tisíce let 

izolovaný jih Afriky čelit novým výzvám a rychlým proměnám díky expanzi 

evropských průzkumníků.5 Námořní cestu okolo mysu Dobré naděje využívali v 17. 

století zejména Angličané pro své plavby do zmiňované Indie. Angličané však toto 

území i přes ojedinělé snahy v podobě návrhů u královského dvora, nekolonizovali. 

Uspěli až Holanďané.6

1.2 Počátek kolonialismu v JAR

Se vznikem holandské Sjednocené východoindické společnosti po roce 1600 vyvstala 

potřeba zřídit zásobovací základnu pro plující lodě do Indie a Indonésie. Na místě 

provizorní pevnosti z roku 1652 vzniklo později Kapské Město. Kolonizace většího 

území neproběhla z důvodu obav o napadení kmeny a byl udržován pouze výměnný 

obchod s kmenem Khoikhoiů.7 Populace bílých osadníků byla v první polovině 18. 

století velmi malá, okolo dvou tisíc svobodných lidí. Kromě holandské národnosti, 

přicházeli do země z důvodu náboženské perzekuce i francouzští a němečtí 

protestanté, kteří zakládali osady v okolí Kapského města. Někteří osadníci přišli na 

jih Afriky kvůli práci pro Východoindickou společnost jako lovci otroků, vojáci nebo 

průzkumníci. 8 Holandská obchodní společnost začala na území dnešní Jihoafrické 

republiky dovážet otroky z Číny, Indie, Indonésie, Malajsie nebo oblasti Guinejského 

zálivu, domorodci nebyli vhodní pro požadovanou práci. Dovezení otroci skrze 

nelegitimní potomky s domorodými ženami vytvořily skupiny tzv. barevných. Kapské 

Město bylo nejdříve pod správou nejvyššího místního velitele. Po jeho odjezdu 

ovládal město guvernér, téměř vždy rodilý Jihoafričan, který předsedal Politické radě. 

Spolu s ní vydával nařízení a po jejím rozšíření se stala i nejvyšším soudním orgánem

4 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 27-29. [cit. 2019-08-31]. ISBN 978-80-7422-039-5.

5 BERGER, I. South Africa in World History . 2009. s. 20. [cit. 2019-10-11]. ISBN 978-0-19-533793-8.

6 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 56-58. [cit. 2019-08-31]. ISBN 978-80-7422-039-5.

7 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika . 2003. s. 14-15. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

8 THE COMMONWEALTH. South Africa : History. [online]. 2020. [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: <

https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/history >.
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teritoria.9 Podobný způsob osídlení použili i Angličané v Severní Americe, kde byli 

nuceni se spolehnout sami na sebe a vytvořit vlastní společnost nezávislou na 

zásobách a správě domovské Anglie. 10 Nově příchozí Evropané se snažili osídlit 

východ a severovýchod od Kapska. Některým zaměstnancům Východoindické 

společnosti byla ukončena smlouva a stali se z nich svobodní osadníci, kteří si 

zakládali nové farmy na území domorodců. Tato forma kolonizace však vyvolávala 

čím dál častější boje s domorodci, ačkoli mnoho holandských farmářů, používali 

domorodce jako levnou pracovní sílu pro vzniklé farmy. Příchod Evropanů znamenal 

pro domorodce na jihu Afriky i výskyt nových nemocí, které decimovaly domorodce 

pracující pro holandské obyvatele. Stejně tak tomu bylo i v Severní Americe u 

domorodých Indiánů po příchodů osadníků z Anglie. To co brali Angličané při boji s 

Indiány jako výhodu, znamenalo pro Holandské farmáře ztrátu potřebné pracovní síly. 

Co se nejdříve pro Khoekhoe zdálo jako výhodné obchodní přátelství, změnilo se pro 

ně v postavení rovnocenné otrokům.11 Na konci 18. století vytvořila holandská správa 

na jihu Afriky kulturně rozmanitou, rozvrstvenou společnost, závislou na nucené 

práci, která příliš nerozdělovala původ sociální a ekonomický mezi populací bílé 

barvy pleti, ale ostře dělila bílou část společnosti od podřízených míšenců, domorodců 
nebo otroků.12

Od roku 1779 se v historii Jihoafrické republiky odehrálo devět válek mezi Búry 

a domorodými kmeny. V roce 1795 Holandské království obsadila francouzská vojska 

a po druhé válce domorodců s Búry Britská armáda obsadila oblasti na území dnešní 

JAR pro jejich strategický význam a významné zdroje.13 Po konci války a Amienské 

dohodě Britové vrátili správu Holandsku, které zavedlo v nově vzniklé Batavské 

republice demokratické a osvícenské principy. Přerušily je Napoleonské války, které 

zapříčinily také návrat britské armády do země. Nový guvernér dosazený Anglií měl 

téměř neomezené pravomoci, a instituce s demokratickými principy buď obcházel,

9 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 64-65. [cit. 2019-08-31]. ISBN 978-80-7422-039-5.

10 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 22-28. [cit. 2018-08-06]. ISBN 978-80-7363-607-4.

11 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 26-29. [cit. 2019-10-12]. ISBN 978-0-19

533793-8.

12 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 38. [cit. 2019-10-16]. ISBN 978-0-19-533793

8.

13 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 19-20. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.
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nebo si je podřídil. Autokratické tendence guvernérů nebránily pragmatismu při 

správě země. Naopak po zrušení otroctví bránily búrskému obyvatelstvu zneužívat 

původní domorodce pro práci. Zákony také umožnily příslušníkům domorodých 

kmenů vlastnit půdu, ale také zavazovaly děti míšenců narozených na búrské farmě 

pracovat pro vlastníka farmy po určitou dobu.14 Velká Británie v době Napoleonova 

tažení po Evropě pokračovala v zabezpečování oblasti Kapska a vytlačovala 

domorodé kmeny, zejména Xhosy, na východ. Po porážce Napoleona v Evropě 

připadla Velké Británii podle mírových smluv oblast dnešní JAR natrvalo. 15 

Vytlačování domorodců, kteří válčili často i mezi sebou navzájem, přineslo 

evropským osadníkům nejen zisk nového území a bohatství v podobě dobytka, ale i 

příliv dalších přistěhovalců z Evropy. Noví přistěhovalci měli s podporou státu či bez 

ní osidlovat nově získaná území a věnovat se zemědělství. Namísto obhospodařování 

půdy, se kterou neměli zkušenosti, se stěhovali do měst, věnovali se obchodu či 

řemeslům a utvářeli tak silnou střední třídu v zemi.16 V důsledku válek a neustálých 

sporů o území začalo v evropských farmářích vzrůstat rasistické cítění vůči 

domorodým obyvatelů.17 Neshody panovaly i mezi Búry a Angličany, jelikož Búrové 

považovali pouze sebe za právoplatné Jihoafričany, které Angličané utlačovali 

v jejich zemi pomocí angličtiny jako jediného úředního jazyka a obsazováním 

důležitých postů v jihoafrické správě.18

Na konci 18. století začaly vznikat na území dnešní provincie KwaZulu-Natal státní 

útvary v podobě královských dynastií, které se vymykaly tehdejším poměrům 

v domorodé společnosti a se vzrůstajícím počtem obyvatel musely tyto státy 

rozšiřovat své území pro zemědělství a dobytek. Tyto kmeny narážely na Portugalské 

osídlení na pobřeží Indického oceánu, kde se nacházela bašta tehdejšího 

portugalského otrokářství. Právě kontakt domorodých států s Evropany mohl vést 

k pohnutce získat moc pomocí výbojů po vzoru evropských osadníků a zapojit se ve 

větší míře do obchodu s otroky, což by těmto domorodým vládcům přineslo velké

14 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s.44. [cit. 2019-10-16]. ISBN 978-0-19-533793-8.

15 SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE. General South African History Timeline: 1700s. [online]. 

srpen 2019. [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: < https://www.sahistory.org.za/article/general-south-

african-history-timeline-1700s >.

16 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 83-88. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.

17 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 88. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.

18 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 19. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.
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bohatství. 19 Mezi nejvýznamnější říše v oblasti dnešní Jihoafrické republiky patřil 

státní útvar jihoafrického kmene Zulu. Ten svou moc rozšiřoval zejména pod 

panovníkem Šakou, čímž způsoboval velké přesuny okolních kmenů, které byly 

vytlačovány na teritoria dalších kmenů, a vznikali tím neustálé konflikty. Říše Zuluů 

využívala výhod kontaktu a obchodu s Evropany, avšak na rozdíl od říše Xhosů 

nesousedila s Kapskou provincií a neohrožovaly ji neustálé boje s ní. Proto se mohli 

Zuluové zaměřit pouze na rozvoj říše a následné výpady vůči ostatním domorodým 

kmenům.20 Ačkoli Zuluové přebírali některé inovace od evropských kolonistů, jako 

například vojenskou strategii a organizaci armády, veškeré instituce v říši byly silně 

extraktivní a nastaveny ve prospěch absolutistického vládce.21

Zrušení otroctví Brity v roce 1833 osvobodilo v zemi zhruba 38 000 otroků, kteří po 4 

letech získali úplnou svobodu.22 Tento zákon vyvolal odpor búrského obyvatelstva, 

protože vedle ztráty levné pracovní síly i z důvodu jejich náboženství nechtěli uznat, 

že si lidé bílé a černé pleti mohou být rovni. Už vůbec ne s těmi, kteří byli dříve jejich 

otroky, a proto se rozhodli přesunout do vnitrozemí. Tento přesun zapříčinil další 

konflikty s domorodci.23 Konečnou fází těchto přesunů bylo vytlačení Zuluů Búry na 

sever teritoria a obsazení Natalu. V roce 1843 se stal Natal oficiální kolonií Velké 

Británie, což vedlo k odchodu búrských osadníků a založení búrských republik.24 Po 

vzniku dočasných států jako Lyndenburská republika nebo Utrechtský okres vznikla 

v roce 1852 dohodou s kapskou (britskou) správou Jihoafrická republika (Transvaal)25 

a roku 1854 Oranžský svobodný stát. V té době lze hovořit o přibližném území dnešní 

JAR, kterou tvořily dva britské a dva búrské nezávislé státy.26 Britské státy uvažovaly 

o připojení búrských států. Búrské státy chtěly posílit svou pozici sloučením obou 

búrských států, což chtěl pouze Transvaal a vyvolalo to krátké boje mezi oběma státy. 

Problémem Búrů však byly i okolní státy domorodců, které bránily jejich rozpínavosti

19 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 89-91. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.

20 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s.52. [cit. 2019-10-18]. ISBN 978-0-19-533793-8.

21 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 91-93. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.

22 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s.44. [cit. 2019-10-16]. ISBN 978-0-19-533793-8.

23 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 106. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.

24 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 24-25. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

25 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2019-10-31]. 

Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918 >.

26 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 119-121. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.
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a byly podporovány britskou správou. 27 Objevením nerostného i zemědělského 

bohatství nastal v britských teritoriích nedostatek pracovních sil právě pro zemědělské 

odvětví, jelikož domorodé obyvatelstvo tuto práci vykonávat nechtělo nebo bylo 

nespolehlivé. Řešením se stal dovoz pracovní síly z Indie, tím vznikla další 

národnostní minorita na území dnešní JAR. Britská správa zcela zničila stát Zuluů 

KwaZulu a dobyté území anektovala. Objev rozsáhlých nalezišť diamantů na hranici 

Kapska a Oranžska, způsobila nejen velký rozvoj Kapska, do kterého začal proudit 

soukromý kapitál a které bylo do té doby zadlužené a opomíjené, ale i anexi území 

búrských států, jimž Velká Británie nehodlala přenechat nerostné bohatství. Dolování 

nerostných surovin nejdříve přinášel zisk horníkům z bílé i černé části obyvatelstva. 

Domorodí horníci však byly později vytlačeni Asociací na ochranu horníků, která 

vyvíjela tlak na kapskou vládu. 28 Začala se zde rozvíjet infrastruktura spolu se 

vznikem velkých soukromých firem jako například Old de Beers Consolidated 

Company.29 Tyto velké společnosti zcela zničily snahy menších obchodníků se zapojit 

do obchodování i těžby diamantů. 30 Anektování búrských států Brity a strach o 

budoucnost búrského jazyka a kultury vyvolalo vlnu afrikánského nacionalismu mezi 

Búry, jelikož se považovaly za jediné a pravé jihoafrické obyvatele. Vedle stále více 

negativního postoje búrského obyvatelstva, vznikla díky misijní činnosti Evropanů 

nemalá černošská inteligence. Absolventi těchto škol zakládali pro domorodce 

smíšené církve, humanitární, školní a osvětové spolky nebo vydávali noviny. Tímto 

způsobem se začala formovat černošská opozice, která se společně snažila vytvořit 

politickou opozici a zastavit nátlak Britů. Vznikl tak protipól vůči politice Afrikánců, 

platforma pod názvem „Africké pouto černých“ (v překladu). Černošskou populaci 

omezovaly zákony v právu volit do Jihoafrického parlamentu. Úzká skupina černých 

domorodců, kteří mohli volit, směla volit pouze bílého politického zástupce. Britská 

samospráva se přesto snažila o jejich ještě větší omezování pomocí majetkového 

cenzu. Pro větší konkurenceschopnost černošské politické opozice byl vytvořen 

Národní kongres, který mírnil a předcházel napětí mezi jednotlivými černošskými 

spolky a tlumočil společné zájmy vládě. 31

27 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 122-123. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.

28 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s.68. [cit. 2019-10-18]. ISBN 978-0-19-533793-8.

29 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 28. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

30 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 129-140. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.

31 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 142-145. [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-7422-039-5.
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1.3 Období formování apartheidu

Zmíněný nárůst afrikánského nacionalismu, jako obrana proti rozpínavosti Britů, 

spolu s požadavkem Britů na anexi Transvaalu zapříčinil v období 1880 až 1881 první 

z tzv. búrských válek. Tato válka skončila porážkou Britů a obnovením samosprávy 

Transvaalu.32 Na přelomu 19. a 20. století vypukla především na území búrských 

republik Jihoafrická válka (Búrská válka). Byla výsledkem velkého přílivu anglických 

imigrantů do zemí Afrikánců, zejména kvůli práci v těžebním průmyslu (zlato, 

diamanty). Těžba zlata a diamantů zapříčinila i změnu převážně zemědělského typu 

ekonomiky na typ průmyslový. Búrové jako farmáři měli proto odpor vůči těmto 

migrantům. Obranou proti těmto změnám bylo vysoké zdanění podnikatelů z řad 

příchozích, vysoká cla pro nástroje nutné k jejich podnikání, zachování levné 

pracovní síly z řad domorodců v zemědělském sektoru. V době převýšení počtu 

přistěhovalců nad Búry s volebním právem, zavedla búrská vláda zákon o omezení 

volebního práva pro imigranty s pobytem delším 14 let. 33 Navzdory prvotním 

vítězstvím a silnému odporu Afrikánců až do konce války zvítězili Britové 

a znamenal konec nezávislosti pro búrské republiky. Fenoménem války se staly 

koncentrační tábory nejen pro zajaté búrské partyzány, ženy i děti, ale i ženy a děti 

těch Búrů, kteří stále bojovali. I domorodé obyvatelstvo bylo součástí války jako 

vojáci i zajatci na obou stranách.34 Vítězná britská správa namísto agrese a útlaku 

zaujala politiku ekonomické pomoci a amnestie. Přístup Britů však neznamenal pro 

černošskou část obyvatelstva zlepšení společenského postavení ani umožnění volit.35 

Přechodná vláda vrchního britského komisaře lorda Milnera se snažila ze sjednocené 

země vytvořit účinný moderní kapitalistický stát. Tento stát měl prosazovat zájmy 

těžařských magnátů a pokračovat v nadvládě bílé populace na domorodci, jelikož sám 

Milner tvrdil, že politická rovnost bílé a černé populace je nemožná.36 Po skončení 

války došlo k nárůstu nacionalismu u búrské části populace. Domorodé obyvatelstvo

32 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2019-10-31].

Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918 >.

33 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 29. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

34 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 81-83. [cit. 2019-10-20]. ISBN 978-0-19

533793-8.

35 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 166-167. [cit. 2019-09-09]. ISBN 978-80-7422-039-5.

36 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 85. [cit. 2019-10-31]. ISBN 978-0-19-533793
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protestovalo proti starým i nově vzniklým daním, stejně tak Indové, vedení 

Móhandásem Gándhím poukazovali na jejich diskriminaci britskou správou. To vše 

vyvolalo vzpoury proti nově ustanovené britské správě. 37 Navzdory vzrůstajícímu 

nacionalismu a nepřátelství mezi Angličany a Búry docházelo ke sbližování jejich 

politických představitelů. Zejména kvůli poměru bílého a černého obyvatelstva 

žijícího v zemi. V prvním desetiletí 20. století tvořilo bílé obyvatelstvo pouhou jednu 

čtvrtinu populace, což pro ně znamenalo nebezpečí do budoucna.

V roce 1910 byla vyhlášena Jihoafrická unie složená z Kapska, Natalu, Transvaalu 

a Oražského svobodného státu. Dílčí samosprávné celky měly dvoukomorové 

parlamenty s omezeným volebním právem pomocí majetkového cenzu. Pouze 

v Kapsku byla černým a barevným obyvatelům povolena možnost volit bílé 

kandidáty. Tento nepoměr vedl roku 1912 ke vzniku politické strany Jihoafrický 

domorodý kongres (později Africký národní kongres). Dalším projevem černošské 

opozice byl vznik novin a dalších periodik, což přispívalo k rozvoji politické 

a kulturní domorodé opozice. 38 Vznik unie přinesl afrikánštině stejné postavení, jaké 

měla angličtina. První volby vyhrála Jihoafrická strana, unionisté druzí a nacionalisté 

vůbec neuspěli. 39 Roku 1914 vznikla v rozdrobeném politickém systému, který se 

shodl pouze v politice vůči domorodcům, nacionální „Nasionale Party“ (Národní 

strana), která chtěla nejen výhody pro Afrikánce, ale prosazovala myšlenku, že 

Jihoafrická unie patří pouze Afrikáncům. 40 Byla prosazována politika státu bílého 

obyvatelstva s omezením imigrace pro barevné přistěhovalce. Ti byli vytlačeni na 

okraj společnosti v průmyslu, dolech i farmách, aby se stali levnou pracovní silou. Již 

roku 1911 byli umístěni do rezervací s rozlohou pouhých 7,3 % plochy Jihoafrické 

unie.41 Nedostatečné pracovní podmínky vyvolaly stávky bílých i barevných horníků, 

ale bílí horníci kromě zlepšení svých podmínek požadovali i omezení práce pro černé 

dělníky.42 Od roku 1913 nesměli domorodci vlastnit ani si pronajmout půdu mimo 

tyto rezervace, což omezovalo rozvoj podnikání černošské populace. 43 Vypuknutí

37 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 91. [cit. 2019-11-1]. ISBN 978-0-19-533793-8.

38 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 168-171. [cit. 2019-09-10]. ISBN 978-80-7422-039-5.

39 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 32-33. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

40 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 172. [cit. 2019-09-10]. ISBN 978-80-7422-039-5

41 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 33, 36. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

42 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 172-176. [cit. 2019-09-10]. ISBN 978-80-7422-039-5.

43 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2019-10-31].
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první světové války znamenalo pro Jihoafrický parlament rozkol a vzpouru některých 

Afrikánců kvůli zapojení Unie do války po boku Anglie.44 

Období po první světové válce přineslo rozšíření politického systému 

o Komunistickou stranu, hájící pouze zájmy bílých dělníků. 45 V následujících letech 

zesílila diskriminace barevných obyvatel pracujících ve městech, kteří byli vysídleni 

na jejich okraje. Později už barevní v Kapsku nemohli volit ani bílé kandidáty do 

parlamentu. Byl vytvořen výbor 50 černošských zástupců v parlamentu, jenž 

rozhodovali pouze o zákonech týkajících se barevného obyvatelstva. V roce 1926 

Balfourova deklarace zajistila větší samostatnost země v podobě statutu dominia 

a roku 1931 získala Jihoafrická unie nezávislost na Anglii, zůstal pouze společný 

panovník. 46 Jihoafrickou unii jako suverénní nezávislý stát potvrdil aktem o Unii 

Parlament Jihoafrické republiky v roce 1934 a zrušil tím veškeré pozůstatky právní 

moci Velké Británie v JAR.47 Černošská politická opozice se nově utvářela skrze 

odborové, avšak byla nejednotná díky souboji komunistické teorie se západními 

ideologiemi. Hlavním politickým odporem se kromě odborů stala politická strana 

Afrického národního kongresu a etiopské církevní organizace. 48 Oproti tomu před 

začátkem 2. světové války začalo mnoho Afrikánců, zejména členů v Národní straně, 

sympatizovat s ideologií podřazenosti černé rasy oproti bílé, kterou razila nacistická 

strana NSDAP v Německu v čele s Adolfem Hitlerem. Ačkoli černošská část 

populace zažívala ve válečném období lepší jednání ze strany bílé části populace, 

zejména v armádě, demokratická opozice nedokázala v oblasti rasových bariér 

dosáhnout po konci 2. světové války žádné změny. 49 V době válečných úspěchů 

nacistického Německa mnoho Afrikánců doufalo, že v případě vítězství Německa 

skončí nadvláda Britů v Jihoafrické unii a stanou se opět nezávislými. Mnoho 

nacionálních Afrikánců, včetně několika budoucích ministerských předsedů JAR,

Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918 >.

44 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 176. [cit. 2019-09-11]. ISBN 978-80-7422-039-5.

45 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 99. [cit. 2019-11-1]. ISBN 978-0-19-533793-8.

46 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 177-178. [cit. 2019-09-12]. ISBN 978-80-7422-039-5.

47 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2019-10-31].

Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918 >.

48 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 179-181. [cit. 2019-09-12]. ISBN 978-80-7422-039-5.

49 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 192-194. [cit. 2019-11-03]. ISBN 978-80-7422-039-5.
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bylo za svůj pronacistický postoj zatčeno.50 Naopak zmíněné německé rasové teorie 

o poklesu civilizace díky křížení černé a bílé rasy a následné biologické degeneraci 

napomohly při utváření politiky apartheidu Národní stranou.51 Tento politický režim 

započal v roce 1948, kdy v národních volbách zvítězila právě afrikánská Národní 

strana. Stalo se tak důsledkem 2. světové války, která přinesla mimo válečného 

hospodářství i problém s péčí o navrácené veterány z války nebo nespokojenost 

s agrární politikou vlády. Dále pak se stal problémem vzrůstající počet anglicky 

hovořících imigrantů a barevných obyvatel Jihoafrické unie. Řešením se zdály být 

samosprávná území, bantustany, pro černé, barevné a indické obyvatelstvo.52 V roce 

1950 byli obyvatelé klasifikováni podle rasové příslušnosti, byla zakázána smíšená 

manželství a zákon o stanovení území pro jednotlivé skupiny obyvatelstva segregoval 

rasy také geograficky.53 V každé rodině musel být prokázán bílý původ. Při výskytu 

nebílého předka v rodokmenu, byla rodina zařazena mezi barevné. Stejně tak při 

nesrovnalostech posuzoval jedince klasifikační úřad pomocí zkoumání pigmentace 

kůže a oční sliznice, což silně připomínalo norimberské zákony v nacistickém 

Německu. 54 Rezistence černých Afričanů, míšenců a Indů spočívala v bojkotech 

organizovaných skrze Africký národní kongres a odborové organizace. Právě 

v padesátých letech 20. století proběhlo několik stávek a bojkotů, které donutily vládu 

opět snížit ceny jízdného v autobusech. 55 Byla také zakázána jihoafrická 

Komunistická strana a Africký národní kongres pod vedením Nelsona Mandely 

reagoval na tyto události nabádáním k občanské neposlušnosti. Když v roce 1960 bylo 

při protestech zastřeleno sedmdesát protestujících patřících k černošské populaci, 

jihoafrická vláda ANC zakázala, což vedlo ke vzniku radikálního (militantního) křídla 

vedeného N. Mandelou, hlásajícího odpor pomocí sabotáží. O rok později si 

Jihoafrická unie změnila svou konstituci na republiku a vystoupila ze společenství 

Commonwealthu. Právě v 60. letech 20. století začal narůstat mezinárodní tlak proti 

politice apartheidu, což vyvolalo i mezinárodní sankce vůči JAR. V 70. letech byly na

50 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 39. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

51 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 103. [cit. 2019-11-2]. ISBN 978-0-19-533793
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52 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 198-199. [cit. 2019-11-16]. ISBN 978-80-7422-039-5.

53 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2019-11-16].

54 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 44. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.
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tři miliony obyvatel černé pleti násilně přesídleny do oblastí pro domorodé 

obyvatelstvo.56 Při povstání, které začalo v Sowetu v roce 1976, vyšli do ulic studenti 

středních škol, kteří reagovali na snahu vlády uzákonit pouze jeden vyučovací jazyk, 

a to ten afrikánský. Inspirovali se v okolních zemích, Angole a Mosambiku, které se 

snažili získat nezávislost na Portugalsku. Při protestech bylo vládními jednotkami 

zabito 575 protestujících a zhruba 2 400 lidí bylo zraněno. Vláda však ustoupila od 

svého návrhu. Nepokoje však způsobili, útěk tisíců lidí do ostatních afrických zemí, 

kde někteří z nich začali budovat para militantní skupiny útočící na strategické cíle 

v JAR ve jménu exilové ANC.57 Potlačení těchto protestů a smrt studentského lídra 

Steva Bika po výslechu policií vedla k prohlášení jihoafrického apartheidu valným 

shromážděním OSN za zločin proti lidstvu. Tyto nepokoje v zemi vedly k přerušení 

obchodu významných amerických a britských bank na trhu v Jihoafrické republice.58 

Před nástupem Pietera W. Bothy do funkce ministerského předsedy a později 

i prezidenta, otřásl politickým vedením země skandál o ovlivňování médií ve 

prospěch nacionalistické vlády za státní peníze. Tento problém ukázal sílu opozice 

a tisku, což mělo za následek pád premiéra a postavení některých viníků před 

nezávislý soud. S nástupem Bothy se Afrikánci štěpili na osvícence (chtěli ustoupit od 

rasové politiky) a konzervativce (chtěli rasovou politiku ještě zpřísnit). Botha rasovou 

politiku uvolňoval natolik, že mezinárodní sankce oslabily také, protože vyspělé 

demokratické státy chtěly dát nové vládě čas pro zavedení změn a tím i zlepšení 

poměrů v JAR. Černí obyvatelé mohli znovu ve městech vlastnit soukromý majetek, 

mohli mít své odbory a také se zlepšila školská politika. V roce 1980 byl zrušen senát, 

vytvořena prezidentská rada a o tři roky později tříkomorový parlament pro bílé, 

barevné a Indy, kdy právě zástupci těchto komor se spolu setkávali pouze ve zmíněné 

prezidentské radě. Černí Jihoafričané měli své země, bantustany, a proto neměli nárok 

na vlastní komoru v parlament. V roce 1984 splynuly funkce předsedy vlády a 

prezidenta do jedné.59

Od roku 1984 do roku 1989 probíhaly v černošských čtvrtích neustálé nepokoje kvůli 

přelidněnosti v bantustanech, dopadu sucha na zemědělství a vysoké nezaměstnanosti,

56 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2019-11-16].

57 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 137, 143. [cit. 2019-11-16]. ISBN 978-0-19

533793-8.

58 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 59. [cit. 2019-11-30]. ISBN 80-7277-184-1.

59 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s.245-246. [cit. 2019-11-19]. ISBN 978-80-7422-039-5.
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které vedly až k vyhlášení výjimečného stavu, což trvalo až do nahrazení dosavadního 

prezidenta P. W. Bothy novou hlavou státu F. W. de Klerkem, který pokračoval 

a dovedl ke konci p olitiku smíření. Tato politika spočívala mimo jiné v desegregaci 

veřejné sféry a státních institucí, povolení ANC, propuštění N. Mandely i dalších 

představitelů černošské opozice z vězení a roku 1990 také získání nezávislosti 

Namibie na JAR. O rok později prezident de Klerk zahájil jednání mezi vládou a 

opozicí, což znamenalo i zrušení zbývajících zákonů apartheidu. Stejně tak začal boj 

o vedoucí postavení mezi politickými aktéry jihoafrické opozice, kdy klíčovou pozici 

měl Africký národní kongres a hnutí Zulu Inkatha. V roce 1993 se tehdejší političtí 

aktéři vlády i opozice dohodli na vyhlášení přechodné ústavy. Koncem jihoafrické 

politiky apartheidu byly první svobodné volby v květnu roku 1994, které vyhrál 

Africký národní kongres. Tento zlomový okamžik znamenal i konec veškerých 

mezinárodních sankcí vůči JAR a také obnovu jejího členství v mezinárodních 

organizacích, ze kterých byla kvůli své diskriminační a segregační politice vůči ne- 

afrikánskému obyvatelstvu vyloučena. 60 V roce 1994 zanechal režim apartheidu 

miliony lidí bez práce a bez domova, další miliony neměli tekoucí vodu, vodovod či 

elektřinu. Právě na Africkém národním kongresu bylo, aby svou novou politikou 

zajistil změnu společenských poměrů a zlepšení životní úrovně minorit v Jihoafrické 
republice.61

1.4 Období po prvních svobodných volbách v roce 1994

Hlavní politickou silou se po parlamentních volbách v dubnu 1994 stal Africký 

národní kongres se 62,6 % hlasů a 252 křesly v Národním shromáždění. Národní 

strana získala 20,4 %, dále Strana svobody Inkatha 10,5 %. Prezidentem se stal 

Nelson Mandela, díky velké převaze ANC v Národním shromáždění. Díky 

podmínkám dohodnutým při jednáních o rozdělení moci se viceprezidentem stal F. 

W. de Klerk. Mandáty, které zbyly, rozdělily tyto dohody mezi Afrikánskou 

svobodnou frontu, bílou liberální Demokratickou stranu, Africkou křesťanskou 

demokratickou stranu a Pan-africký kongres (PAC). A ze 400 mandátů jich 106

60 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2019-11-16].
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připadlo ženám, což Jihoafrickou republiku posunulo na sedmé místo na světě 

v poměru žen ve vládě. Za dva roky parlament přijal novou ústavu, která postihovala 

diskriminaci na základě rasy, pohlaví, těhotenství, rodinného statusu, etnického nebo 

sociálního původu, barvy pleti, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

náboženství, kultury, jazyku či narození. Pro dohled na lidská práva zavedla vláda 

nezávislé komise, která zkoumala i zločiny apartheidu. Mezi lety 1994 a 1996 podalo 

svědectví o porušování lidských práv minulým režimem na 19 tisíc mužů, žen a dětí. 

Národní strana vystoupila z vládní koalice z důvodu jejího opomíjení ostatními členy 

koalice.62 Viceprezident de Klerk zároveň odstoupil ze své funkce a znamenalo to 

i zánik Národní strany v roce 1997. O rok později vznikla Nová Národní strana. 63

Svoji dominanci v následujících letech potvrdila ANC vítězstvím ve všeobecných 

volbách roku 1999 a dosazením Thabo Mbekiho na post prezidenta. Kongres získal 

okolo 65,5 % hlasů (zhruba 15 a půl milionu voličů). Druhá skončila Demokratická 

strana, která z necelých 2 % posílila na 10 % hlasů. Inkatha ztratila z původních 

10,5% v roce 1994 na 8 % hlasů. Největší zklamání znamenaly volby pro Novou 

Národní stranu, která získala pouhých 7,5 % hlasů.64 O rok později ANC zvítězila 

také v lokálních volbách, ačkoli se silným soupeřem stala Demokratická aliance, která 

získala skoro 25 % hlasů, zatímco Strana svobody Inkatha pouze 9 %. V roce 2001 

byla vláda podezřelá z korupce kvůli smlouvě o zbraních s firmami z Británie, 

Francie, Německa, Itálie a JAR z roku 1999, ale nakonec byla vláda zproštěna 

obvinění. 65 Jak bylo již řečeno, režim apartheidu zanechal životní úroveň bílé 

a barevné populace ve velkém rozdílu, který se Africký národní kongres pokoušel 

změnit pomocí ekonomických plánů. ANC měl pro zlepšení Program rekonstrukce 

a rozvoje. Program přiměl veřejný i soukromý sektor spolupracovat při výstavbě 

nových domů, přerozdělování půdy, vytváření nových pracovních míst, rozšiřování 

zdravotní péče a vzdělávání a zlepšování životní úrovně obyvatelstva (tekoucí voda,

62 BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 152 a 155. [cit. 2019-11-20]. ISBN 978-0-19
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63 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 286-287. [cit. 2019-11-23]. ISBN 978-80-7422-039-5.

64 IDNES.CZ. Jihoafrický národní kongres vítězí. Mafra a.s. [online]. červen 1999. [cit. 2019-11-30]. 
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elektřina a moderní hygienická zařízení). Finance pocházely ze škrtů ve výdajích na 

obranu a „apartheidní dividendy“ (ukončení drahých opatření, které režim potřeboval 

pro své udržení u moci). Během dvou let však snaha přilákat větší mezinárodní 

investice podnítila novou vládu, aby nahradila PRV revidovanou hospodářskou 

strategií, orientovanou na státy západní Evropy, známou jako Růst, zaměstnanost 

a přerozdělování (GEAR). Trh se na začátku milénia otevřel zahraničním firmám, 

které byly ochotny spolupracovat s podnikateli černé barvy pleti, což vyvolalo odpor 

Komunistické strany i odborů. Tento program však skutečně přinesl úspěch, jelikož 

od roku 1994 vláda vybudovala okolo dvou milionů domácností, 85 % domácností 

mělo přístup k pitné vodě (dříve 61 %), 71 % mělo odvod toalet do systému 

kanalizace (dříve 50 %) a o čtyři miliony více domácností než dříve bylo připojeno 

k elektrické síti (která byla čtyřnásobně dražší než dříve, což si někteří nemohli 

dovolit). Rozdíl mezi příjmy obyvatel však navzdory ostatním úspěchům plánu ANC 

zůstával jedním z největších na světě, jelikož zhruba 40 % Jihoafričanů žilo s příjmem 

1,15 amerického dolaru na den. 66 Problémem se stala i nákaza velkého počtu lidí 

virem HIV (v roce 1999 až dva miliony nakažených) a nedostatečná dostupnost 

zdravotní péče a personálu. 67 Pandemie AIDS způsobila i pokles přirozeného 

přírůstku obyvatelstva a počet nakažených, kteří byli zaměstnáni, byl v roce 1999 na 

11% a do roku 2005 se odhadovalo zvýšení tohoto počtu na 18 %. Situaci v zemi 

narušovala práce búrských extremistických skupin, které prováděly bombové útoky, 

a v roce 2002 tajná služba zabránila chemickému útoku na černošská sídliště 

v Johannesburgu pomocí kontaminace pitné vody, což mohlo zabít několik milionů 

lidí.68 V roce 2003 vláda schválila program na distribuci léků a preventivní program 

pomocí speciálních zdravotních středisek. Do té doby vláda nechtěla skrze systém 

veřejného zdravotnictví řešit.69 Další problém představovala zaostalost školství, kdy 

dosavadní oddělené školství pro bílé a černé mělo být zrušeno. Také soukromý typ 

školství pro bílé žáky měl být zrušen, nakonec však došlo ke sloučení bílých 

a černých žáků a podpoře těchto kvalitních škol státem. Postupně se změnil pouze
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vyučovací jazyk z afrikánského na anglický. 70 Venkovské školství zůstalo zaostalé 

bez kvalitního personálu, což vyvolalo bouření venkovanů a ničení tamních škol. To 

vše vyvolalo v roce 2008 masové nepokoje chudých vrstev proti imigrantům 

z Mosambiku, Zimbabwe, ale i dalších afrických zemí, kteří přišli do Jihoafrické 

republiky pracovat. Ozbrojenci zabili na více jak padesát lidí, jenž označili za 

přistěhovalce, co jim přišli sebrat práci a 35 tisíc bylo vyhnáno na ulici. Problémem se 

stalo přerozdělení půdy, které oproti vyvlastňování použitém v Zimbabwe, řešila 

vláda v JAR odkoupením od afrikánských zemědělců. Většina búrských farmářů půdu 

prodat nechtěla, tito farmáři pak byli donuceni půdu opustit. Soudy pro odejmutí půdy 

Afrikáncům používaly jako záminku rasový podtext zabrání půdy domorodcům na 

začátku 20. století. Cílem se stalo do roku 2014 předat 30 % půdy černošské 

populaci.71 Politická situace ANC v zemi byla v letech 1994 až 2008 stabilní, kdy si 

drželo silný mandát. Uvnitř parlamentu stále panovala vláda, na které se podílela 

většina stran. Nová Národní strana získala nejdříve ve volbách 7 % procent hlasů, 

v těch dalších v roce 2004 už jen 1,65 % a o rok později zanikla. Inkatha měla 

podporu pouze v provincii KwaZulu/Natal ale ve volbách vždy propadla. Jediným 

oponentem se stala Demokratická aliance, která těžila z podpory bílých anglického 

původu, liberálních Afrikánců, barevných a Indů. 72 Ekonomická situace se po zrušení 

mezinárodních sankcí začala rozvíjet díky silnému průmyslu, zemědělství, turismu 

a těžbě nerostných surovin, které země i sama zpracovávala. Tento rozvoj díky 

obchodu se světem byl natolik silný, že se nemohlo projevit zhoršování ekonomiky 

odlivem kvalifikovaných bílých pracovníků do USA, západní Evropy a Austrálie, což 

souviselo i s pozitivní diskriminací černochů a jejich dosazováním do vedoucích 

pozic ve státních a polostátních podnicích. Zejména se deficit v kvalifikovanosti 

projevil v technickém a finančním odvětví a na manažerských pozicích. Této 

pozitivní diskriminace využívala především elitní skupina občanů, kteří byli napojeni 

na ANC a pomocí této protekce obsazovali vyšší funkce ve státních podnicích či 

veřejné správě. Privatizace státních podniků za prezidenta Mbekiho, jako například 

největší dopravní společnost Transnet, Jihoafrické aerolinky, Jihoafrickou
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telekomunikační společnost a další, zajistila těmto podnikům prosperitu a snažila se 

zajistit další zahraniční investice do ekonomiky země.73 Navzdory prosperitě podniků 

vláda nebrala v potaz rozhodnutí nových majitelů či spolumajitelů a dopad těchto 

rozhodnutí na obyvatelstvo JAR. Plně či částečně privatizované podniky začaly 

snižovat pracovní místa, což znamenalo nárůst nezaměstnanosti a další prohlubování 

krize na pracovním trhu i v celé společnosti. Transnet snížil počet pracovních míst 

o 32 %, Denel, výrobce zbraní a podnik vesmírného průmyslu, zlikvidoval 43 % 

pracovních míst. V Telkomu zaniklo 22 % míst, v sektoru služeb 11 %. Pouze Eskom 

snížil počet zaměstnanců pouze o 7 %. V konečném součtu 14 % pracovních míst.74 

Naopak Společnost pro zásobování elektřinou (Eskom), kterou si vláda ponechala, 

začala mít velké problémy, jelikož nestačila pokrývat poptávku JAR. Od roku 2004 

rostl ekonomický potenciál, klesala nezaměstnanost, ekonomika nebyla závislá na 

státu a stát prosperoval. Posilovala měna, začal se rozšiřovat automobilový průmysl, 

kromě dovozu pohonných hmot se vyráběly i kvalitní syntetické z uhlí, jelikož JAR 

nemá své naleziště a za doby apartheidu bylo embargo na dovoz těchto surovin, stala 

se země i zde samostatnou. JAR byla na přelomu milénia z části rozvinutou a částečně 

rozvíjející se zemí. To, co autoři teorie o selhávání států nazývají duální ekonomikou, 

se projevilo i v zaměstnaneckém sektoru. Vznikly dvě kategorie zaměstnání, a to 

formální a neformální, kdy za formální je zaměstnání ve veřejném a soukromém 

sektoru v oboru průmyslu a služeb. Za neformální se považuje zdroj obživy pro větší 

část černošského obyvatelstva, kdy takové zaměstnání není přínosem pro státní 

pokladnu. V prvním období prezidenta Mbekiho klesal počet formálně zaměstnaných 

a ten neformální se zvyšoval. Také průměrný příjem bílé části populace byl čtyřikrát 

větší než u černošské části, což se později zvýšilo až na šestinásobek. Kriminalita se 

přesunula z neklidného Johannesburgu i do dalších větších měst s příchodem mladých 

nekvalifikovaných černochů. Přepadení, loupeže, vraždy nejen v černošských 

čtvrtích, ale i ve velkých moderních městech začaly narušovat zahraniční investice 

podnikatelů a turismus, jelikož policie se stala bezradnou v boji se

73 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 295-297. [cit. 2019-11-24]. ISBN 978-80-7422-039-5.

74 MFUKU, N. Privatisation and Deregulation Policies in South Africa. University of the Western

Cape. Březen 2006. s. 79. [online]. [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: <

http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/1809/Mfuku_MPA_2006.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y >.

28

http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/1809/Mfuku_MPA_2006.pdf?sequence=1&isAllow


vzrůstající kriminalitou.75 Nastal také rozpor uvnitř ANC, kdy byl v roce 2007 Mbeki 

nahrazen J. Zumou v čele strany, ačkoli o dva roky dříve byl Zuma zbaven postu 

viceprezidenta pro podezření z podvodu a korupce.76

1.5 Vzestup a pád Jacoba Zumy

Zejména pro vnitrostranické spory se Zumou, ale také pro velký nárůst korupce 

a klientelismu ve státě, bagatelizaci kriminality a epidemie AIDS byl Mbeki v roce 

2008 odvolán z funkce prezidenta, jako dosavadní prezident nastoupil do úřadu 

Kgalema Motlanthe, který zemi vcelku stabilizoval a začal bojovat proti korupci 

a epidemii AIDS. Post prezidenta byl připraven pro J acoba Zumu, s čímž nesouhlasila 

část členů ANC a založili novou stranu Lidový kongres.77 Na konci první dekády lze 

Jihoafrickou republiku popsat jako zemi, která se potýká s chudobou, stoupající 

nezaměstnaností a násilnými trestnými činy, velkou epidemií AIDS a má problémy 

s politikou usmíření i díky přetrvávajícím postojům bílé části obyvatel z doby 

apartheidu, což souvisí i s obtížným vytvářením nové identity národa, který není 

rozdělen podle rasy.78

Zástupce Jacoba Zumy v ANC, Kgalema Motlante, byl po rezignaci Mbekiho zvolen 

prozatímním prezidentem. Motlante navzdory dočasné funkci začal se stabilizací 

hospodářského i politického systému a také s bojem proti epidemii AIDS. 

Parlamentní a provinční volby v roce 2009 byly ojedinělé z pohledu velkého počtu 

kandidujících politických subjektů, prvních snah o bojkot voleb z řad občanských 

organizací, ale také snížením podpory ANC z důvodu nesouhlasu voličů s kandidátní 

listinou (na čtvrtém místě byla W. Madikizela-Mandelová, která podle ústavy 

nemohla pro své odsouzení pro trestný čin kandidovat). ANC získal 65,9 %, což není 

dvoutřetinová většina v parlamentu a nemohl již měnit ústavu. Druhá skončila
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Demokratická aliance s 16,7 % hlasů a 67 poslanci, což bylo posílení o 4 % od 

posledních voleb. V provinčních volbách Západního Kapska zvítězila ziskem více než 

poloviny hlasů a jmenovala zde ministerskou předsedkyni. I v Gautengu, 

Severozápadní provincii a Mpumalanze zaznamenala aliance úspěch a stala se hlavní 

opoziční stranou. Třetí místo zaznamenal Lidový kongres, odštěpená část ANC, se 

ziskem 7,4 % hlasů a 30 poslanců. Hnutí Inkatha dostalo pouze 4,5 % hlasů a 18 

poslanců. Ve své provincii KwaZulu-Natal získala 27,3 % hlasů, tedy méně než 

očekávala, ale ujala se zde alespoň vedení opozice proti ANC. V národních volbách 

získaly ještě čtyři strany po čtyřech poslancích, jedna strana po dvou mandátech 

a čtyři strany po jednom mandátu. Ačkoli byl Zuma zvolen prezidentem, úspěch ve 

volbách slavila liberální Demokratická aliance, jelikož se tak stala oficiální opozicí 

vůči ANC. Tyto volby tedy znamenaly právě posílení plurality v JAR.79

Když nastoupil Zuma k moci vytvořil novou vládu a proměnil i ministerstva, celkem 

34. Sliboval podobné plány, které neměly reálnou šanci na úspěch, skrze Národní 

plánovací komisi a vycházejících z Akčního plánu ANC. Zumova sociální politika, 

opírající se o jihoafrické komunisty a odbory, vzbudila všeobecné obavy kvůli 

snahám některých představitelů z řad ANC o znárodnění velkých důlních, 

průmyslových podniků a znárodnění půdy (jako tomu bylo v Zimbabwe). Rozdělil 

ministerstvo školství na ministerstvo pro nižší školství, a ministerstvo terciální a další 

vzdělávání. Ministerstvo zdravotnictví pokračovalo v boji se závažnými nemocemi 

(AIDS, tuberkulóza, malárie a další) pomocí bezplatné profesionální péče a prevence. 

Vláda chtěla posílit moc tradičních náčelníků. Ministerstvo státní bezpečnosti mělo za 

úkol snížit kriminalitu, avšak to se nedařilo. Hospodářská krize na konci prvního 

desetiletí 21. století vyvolala nárůst inflace na více než 7 %, srazila HDP země z 5-6 

% na 3 % a zvýšila nezaměstnanost kvůli zániku zhruba 800 tisíc pracovních míst. Již 

v roce 2010 se však ekonomika začala obnovovat díky dobré správě financí. 80 Zuma 

i nadále čelil korupčním obviněním, jelikož ze státních peněz si stavěl rodinná sídla. 

Byl obviněn i z toho, že uplatil skrze soud bývalého nejvyššího státního žalobce, který 

proti němu vedl trestní stíhání, zato že opustí funkci dobrovolně a bude tak moci na 

jeho dosadit svého příznivce. Pomocí soudů Zuma obviňoval své politické odpůrce 

z okolí bývalého prezidenta Mbekiho a odsouzeným spolupracovníkům naopak
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pomáhal snižovat tresty či vyjednal jejich propuštění na svobodu. Rozpustil i elitní 

protikorupční útvar Scorpions, který vyšetřoval jeho korupční kauzy. To vše 

narušovalo důvěru obyvatelstva vůči novému prezidentovi, od kterého právě 

očekávali konec s korupcí, kriminalitou a napomáhalo v posílení vládní opozice.81 

Veřejným problémem se stal předseda Ligy mladých ANC, Julius Malema, který 

hlásal násilné znárodňování po vzoru Zimbabwe, zpíval revoluční písně o zabíjení 

Búrů a neváhal se přijímat peníze od obchodních firem jako dar, nebo sám skrze své 

podnikání získávat veřejné státní zakázky. ANC zvolila taktiku Malemu ochraňovat, 

namísto potrestat. Paradoxně se situace lehce uklidnila při fotbalovém mistrovství, 

které napomohlo rozvoji dopravy a infrastruktury pomocí budování silnic, železnic 

a autobusové dopravy, která zde i kvůli odporu taxi služeb chyběla. 82 V roce 2011 byl 

schválen informační zákon většinou v Národním shromáždění, který podle kritiků 

představuje hrozbu svobody slova, což ANC vyvrací a hovoří o potřebě ochrany 

národní bezpečnosti. V roce 2012 byl odhalen případ, kdy bílý pravicový extrémista 

plánoval zabít Nelsona Mandelu a svrhnout vládu, za což byl odsouzen. Ve stejném 

roce policejní jednotky střílely na protestující horníky platinového dolu v Marikaně, 

kde bylo zabito 34 dělníků, 78 zraněno a na 200 zatčeno. Julius Malema, předák Ligy 

mladých byl obviněn z praní špinavých peněz z veřejné zakázky pro firmu jeho 

rodiny, což Malema považuje za práci prezidenta Zumy, kterému politicky oponoval 

i za střelbu do horníků v Marikaně. V roce 2013 přišel další skandál prezidenta Zumy, 

kdy byl ombudsmanem pro korupci kritizován za vylepšení jeho soukromého domu 

za dvacet milionů dolarů.83 V roce 2014 ANC vyhrálo parlamentní volby ziskem 62,2 

% hlasů. Oproti volbám v roce 2009 to znamenalo znovu pokles hlasů. Naopak nárůst 

podpory zaznamenala druhá opoziční Demokratická aliance, která získala 22,2 %. Ta 

také obhájila své vítězství z předešlých voleb v nejbohatší provincii Západní Kapsko. 

Třetí skončila nová krajně levicová strana Julia Malemi, Bojovníci za hospodářskou 

svobodu, s 6,4 % hlasů. Opozice si stěžovala na problémy při hlasování, což vyvolalo
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protesty a nepokoje v Johannesburgu a Alexandra, proti kterým zasahovala armáda.84 

Na začátku roku 2015 oznámila vláda snahu prosadit reformu o držení (zemědělské) 

půdy. Zákon měl platit na fyzické i právnické osoby ze zahraničí. Nově by tito cizinci 

mohli půdu dostat pouze do pronájmu na delší dobu. Kromě toho měl návrh nastavit 

limit půdy vlastněné jednotlivcem na 12 tisíc hektarů, přebytek musel být prodán 

vládě. Tento zákon byl samozřejmě namířen proti bílým afrikánským farmářům 

a vlastníkům půdy. 85 V polovině roku 2015 znovu nastaly nepokoje namířené proti 

přistěhovalcům v JAR. Několik lidí zemřelo a desítky tisíc přišlo o domov. Proti 

těmto nepokojům nechce zasahovat ani místní policie, klid zajišťuje armáda. Policejní 

operace, které mají potírat kriminalitu, jsou namířeny proti imigrantům, u kterých 

podle lidskoprávních organizací policie porušuje jejich práva a přenáší na ně 

novodobou formu apartheidu.86 V prosinci 2015 vyvolalo jednání prezidenta Zumy 

pokles a obavy na ekonomickém trhu, jelikož během jednoho týdne vyměnil již 

potřetí ministra financí. Nejdříve odvolal mezinárodně respektovaného Nhlanhla 

Neneho, ten kritizoval velké výdaje vlády, snažil se stabilizovat ekonomiku země, 

a proto byl nahrazen Davidem van Rooyenem. Nový ministr van Rooyen podle 

odborníků neměl kvalifikaci a po tlaku uvnitř ANC i jeho Zuma odvolal a jmenoval 

ministrem Pravina Gordhana, příslušníka indické národnostní minority v JAR. I ten 

byl pro svou kritiku prezidenta později odvolán. Někteří označují tuto špatnou 

politiku za počátek konce prezidenta Zumy. 87 Vyšel najevo skandál o uplacení 

fotbalové organizace FIFA kvůli pořádání světového šampionátu v roce 2010 a také

84 LIDOVKY.CZ. Volby v Jižní Africe vyhrál ANC. V ulicích panují nepokoje. Mafra a.s. [online].

květen 2014. [cit. 2019-11-28]. Dostupné z: < https://www.lidovky.cz/svet/volby-v-jizni-africe-vyhral- 

anc-v-ulicich-panuji-nepokoje.A140510_084055_ln_zahranici_ele >.

85 GOITOM, Hanibal. South Africa: Proposal to Limit Land Ownership by Citizens and Foreigners. 

Library of Congress. [online]. únor 2015. [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: < 

https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by- 

citizens-and-foreigners/ >.

86 IDNES.CZ. V JAR vzplálo xenofobní násilí. Nejste tu vítáni, slýchají přistěhovalci. Mafra a.s.

[online]. listopad 2015. [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: < https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/v-jar- 

zazehlo-xenofobni-nasili.A151110_103058_zahranicni_ert >.

87 LAING, Aislinn. South African president Jacob Zuma swaps finance ministers twice in five days.

Telegraph Media Group Limited. prosinec 2015. [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: <

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/12049711/South-

African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in-five-days.html >.

32

LIDOVKY.CZ
https://www.lidovky.cz/svet/volby-v-jizni-africe-vyhral-anc-v-ulicich-panuji-nepokoje.A140510_084055_ln_zahranici_ele
https://www.lidovky.cz/svet/volby-v-jizni-africe-vyhral-anc-v-ulicich-panuji-nepokoje.A140510_084055_ln_zahranici_ele
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/_
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/_
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/_
IDNES.CZ
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/v-jar-zazehlo-xenofobni-nasili.A151110_103058_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/v-jar-zazehlo-xenofobni-nasili.A151110_103058_zahranicni_ert
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/12049711/South-African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in-five-days.html_
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/12049711/South-African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in-five-days.html_


přijetí oficiální návštěvy prezidenta Súdánu al-Bashira, ačkoli je na něj vydán zatykač 

za genocidu a válečné zločiny. O rok později byl Zuma uznán vinným z porušení 

ústavy, jelikož navrátil státní peníze, za které si opravil soukromé sídlo.

Po všech zmíněných skandálech a přešlapech, zejména korupčních, v osobním životě 

i politice byl prezident Zuma nucen 14. února 2018 rezignovat. Důvodem byla právě 

korupce, nízký ekonomický růst země, velký finanční dluh a nezaměstnanost. 88 

Novým prezidentem se stal Cyril Ramaphosa, bývalý člen odborů a úspěšný 

jihoafrický podnikatel. Byl to právě on, kdo jako člen představenstva těžební 

společnosti požádal policii o rozehnání protestů v dole Marikana v roce 2012. Poté se 

vrátil k politice, byl viceprezidentem země a od roku 2017 i šéfem ANC.89 Problémů 

má JAR na konci druhého desetiletí mnoho: téměř 30 % nezaměstnanost (u mladé 

populace až 68 %), velká sociální nerovnost, nejvyšší počet násilných kriminálních 

zločinů na světě, vysoká míra korupce ve veřejné správě, policii i státním 

zastupitelstvu, nedostatek elektřiny, vody, základní lékařské péče, vzdělání či 

pracovní kvalifikace. Počet lidí žijících s virem HIV vzrostl ze 4,7 milionů v roce 

2002 na zhruba 7 milionů v roce 2016. 90 Ramaphosa dovedl ANC navzdory 

problémům k vítězství i v posledních květnových volbách roku 2019. Strana však 

vyhrála nejhorším výsledkem od pádu apartheidu v roce 1994, získala zhruba 57,5 % 

hlasů. Jen těsné nadpoloviční vítězství zaznamenala v provinčních volbách 

v nejbohatší provincii Gauteng. Druhá skončila Demokratická aliance s 20,7 %, která 

ačkoli začínala jako bělošská liberální strana, má již několik let předsedy pocházející 

z černošské populace a silně konkuruje ANC i v provinčních volbách. Třetí skončila 

radikální levicová strana Bojovníci za ekonomickou svobodu s 10,7 %. Poslední 

zmíněná strana získává podporu kvůli plánům na zabavení půdy bělošské části 

populace a znárodnění dolů nebo bank.91

88 DAILY NATION. The rise and fall of Jacob Zuma. Nation Media. [online]. únor 2018. [cit. 2019

12-01]. Dostupné z: < https://www.nation.co.ke/news/africa/Rise-and-fall-of-Jacob-Zuma/1066-

4305466-unl5k3/index.html >.

89 IDNES.CZ. Milionář a chráněnec Mandely. Novým prezidentem JAR je Cyril R amaphosa. Mafra a.s.

únor 2018. [cit. 2019-12-01]. Dostupné z: < https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/profil-jar-cyril-

ramaphosa-politika-vyvoj.A180215_104706_zahranicni_ert >.

90 BURKE, Jason. Who is Cyril Ramaphosa? South Africa's new leader faces huge challenges. The

Guardian News and Limited. únor 2018. [cit. 2019-12-01]. Dostupné z:

<https://www.theguardian.com/world/2018/feb/14/who-is-cyril-ramaphosa-south-africa-president>.

91 IROZHLAS. Volby v Jihoafrické republice vyhrála vládnoucí strana, ale dosáhla nejhoršího
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2 Teorie selhávání států a typu politických a ekonomických 

institucí

2.1 Úvod do problematiky teorie o selhávání států

V knize „Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.“ Daron 

Acemoglu 92 a James P. Robinson 93 analyzují roli extraktivních a inkluzivních 

institucí. Historický vývoj těchto institucí uvnitř každého státu podle nich determinuje 

jeho současný politický i ekonomický stav, tedy zda jsou demokratické a prosperující 

či naopak. Autoři svoji teorii ověřují na konkrétních historických případech států, 

které jsou v dnešní době demokratické a vyspělé, nebo směřují k úpadku tzv. „failed 

state“. Ve velké většině státy potvrzují tuto teorii, ale i u států vykazujících určité 

anomálie autoři vysvětlují příčiny, jež jejich výzkum nevyvrací. Politicko

ekonomická teorie, která se stala i stěžejním předmětem této diplomové práce, 

reflektuje patnáct let výzkumu mimo jiné římské říše, mayských městských států, 

italských městských států, afrických států či Sovětského svazu.94

2.2 Historická příčina selhávání států

Poslední inspirací se stalo pro autory Acemoglu a Robinsona Arabské jaro, kdy 

severní Afrikou a Blízkým východem otřásla revoluce doslova “zažehnutá“ pouličním 

prodavačem Muhammadem Buazízím, který se upálil 17. prosince 2010 v Tunisku na 

protest proti špatné životní situaci a následné nepokoje vůči vládě privilegovaných elit 

vedly k pádu režimů v zasažené oblasti. To vše jako vyústění frustrace z politické 

situace, chudoby a nezaměstnanosti, zejména mladší části populace. Tu nejdůležitější

výsledku za 25 let. Český rozhlas. květen 2019. [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: <

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/parlamentni-volby-jihoafricka-republika-africky-narodni-kongres- 

1994_1905111720_lac >.

92 Daron Acemoglu je profesorem ekonomie na MIT, který v roce 2005 získal ocenění John Bates

Clark Medal pro ekonomy do 40 let, jenž nejvíce obohatili obor ekonomického výzkumu.

93 James A. Robinson je politologem, ekonomem, držitelem profesury na Harvardově univerzitě. Jeho

oborem je srovnávání ekonomického a politického vývoje v dlouhodobém horizontu, zvláště

v Latinské Americe a Africe. Působil v Botswaně, Mauriciu, Sieře Leone a právě Jihoafrické republice.

94 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. přední strana přebalu. [cit. 2018-07-22]. ISBN 978-80-7363-607-4.
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otázku však autoři položily již v samém titulku knihy. Proč? Proč jsou některé státy 

bohaté a jiné na pokraji zhroucení?95

Na hranicích Spojených států a Mexika existují dvě města Nogales. Tato města jsou 

příkladem, že pokud dva dělají to samé, nemusí to mít stejný výsledek. Mezi těmito 

dvěma městy vede plot oddělující území Mexika a Spojených států. V arizonském 

Nogales činí průměrný příjem domácnosti 30 tisíc dolarů ročně. Děti v teenagerském 

věku chodí do školy a většina dospělých disponuje alespoň středoškolským 

vzděláním. Obyvatelstvo má k dispozici fungující zdravotní péči, dožívá se vysokého 

věku, tj. nad 65 let. Zmíněné aspekty patří spolu s elektřinou, telefonem, kanalizací či 

dopravní infrastrukturou k samozřejmosti pro obyvatelstvo vyspělých států, v tomto 

případě USA. Mimo jiné v tomto severním Nogales platí zákon a pořádek, což je 

nezbytné pro fungování systému, aby lidé mohli žít v bezpečí. Nebojí se, že se stanou 

obětí trestného činu, ani toho že jim stát jejich majetek bezdůvodně vyvlastní. Zásahy 

od státu by mohly omezit zájem obyvatel podnikat, investovat a rozvíjet tak 

ekonomiku celého státu. V neposlední řadě je vláda zmocněncem lidu, tedy při 

určitém provinění ji lze odvolat a vyměnit. Demokracie je přirozená.96

Situace v jižním Nogales je jiná téměř o pověstných 180 stupňů. Průměrný roční 

příjem domácnosti je 10 tisíc dolarů ročně, což je způsobeno tím, že se jedná 

o poměrně prosperující část Mexika. Většina dospělých nemá střední školu a mnoho 

mladých nechodí do školy. Je zde vysoká míra kojenecké úmrtnosti a lidé zde umírají 

dříve než u severních sousedů. 97 Mexické Nogales má špatnou infrastrukturu, 

vysokou kriminalitu i korupci. Lidé se bojí podnikat, jelikož se mohou stát obětí 

trestného činu nebo korupce. Míra potřebných úplatků pro úspěšné podnikání je tak 

vysoká, že se lidem podnikání nevyplatí. Demokratické prvky jako v arizonském 

Nogales do oblasti mexického Nogales nepronikly až roku 2000, kdy politické 

reformy odstavily do té doby vládnoucí a korupční Institucionální revoluční stranu 

(PRI). Ačkoli v historickém vývoji do doby rozdělení Nogales nebyl žádný 

geografický, klimatický ani kulturní rozdíl, nešířili se tu jiné bakterie, viry ani

95 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 9. [cit. 2018-07-25]. ISBN 978-80-7363-607-4.

96 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 13. [cit. 2018-07-28]. ISBN 978-80-7363-607-4.

97 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 13. [cit. 2018-07-28]. ISBN 978-80-7363-607-4.
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nemoci, existuje dnes mezi městy diametrální rozdíl. Tento rozdíl přisuzují autoři 

právě hranici, která obě země rozděluje. S touto hranicí vyvstává i rozdíl mezi 

nabízenými institucemi vůči obyvatelstvu, tedy více demokratické a méně korupční 

na straně USA a méně demokratické a více korupční na straně Mexika.98

2.3 Vývoj institucí v Americe

Případ severního a jižního Nogales sahá až do doby kolonizace Severní a Latinské 

Ameriky. V případě latinské Ameriky se první setkání datuje k roku 1516, kdy 

španělský mořeplavec Juan Diaz de Solís připlul do ústí řeky v oblasti mezi dnešní 

Uruquayí a Argentinou. Po tomto mořeplavci, který byl domorodci ubit při dalším 

průzkumu nové oblasti, připluli jiní. Ti všichni se snažili získat, co možná nejvíce pro 

svoji domovskou zem, ale zejména pro sebe sama. První kmeny, Charrúas (Uruquay) 

a Querandí (Argentina), se nenechaly z otročit od příchozích objevitelů, což např. 

osadníkům v založené osadě Buenos Aires znepříjemnilo život. Osadníci hladověli, 

stříbro, zlato a další cenné suroviny nenašli a jejich životy ohrožovaly neustálé výboje 

domorodých kmenů. Až v roce 1537 se jedné ze španělských skupin podařilo dojít až 

k říši Inků a jeden z tamních kmenů, Guaraní, s rozvinutou zemědělskou kulturou se 

po krátkých bojích nechal zotročit a bylo založeno město Asunción. To vše změnilo 

pohled Španělů na možnost kolonizovat nově objevené území a podrobit si jeho 

obyvatele, kteří nově zajišťovali cizincům jídlo, drahé suroviny a pomocí sňatků 

velitelů s kmenovými princeznami vytvořili novou aristokracii. Následným 

příchodem roku 1519 Hernána Cortése do Mexika a roku 1531 Francisca Pizarra do 

Peru začala pravá éra conquistadorů a jejich plundrování Latinské a Střední Ameriky. 

Stejně jako Španělé u kmene Guaraní i Cortés použil krutou, avšak účinnou, strategii 

vůči Aztékům. Po tom co zajmuli vládce, zabrali majetek a vojensky dobyli celé 

jejich říše, začal Cortés s rozdělováním domorodého obyvatelstva skrze encomiendu, 

což byla instituce z doby znovudobytí jihu španělského poloostrova od Maurů. 

V Novém světě získala tato instituce i novou (horší) podobu. Správce dané oblasti, 

tzv. encomendero, získal část oblasti spolu s domorodým obyvatelstvem, které 

odvádělo tribut v podobě zemědělských plodin, zlata či dalších surovin, ale i podobou

98 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 14. [cit. 2018-08-02]. ISBN 978-80-7363-607-4.
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nucené práce. Správce měl pak za úkol tyto obyvatele christianizovat.99 V praxi tedy 

španělští dobyvatelé zotročili domorodce, získali z dané oblasti, co považovali za 

nutné (cenné) a nic jiného nepokládali za důležité.

Na rozdíl od historie Latinské Ameriky, Severní Amerika musela s ohledem na tamní 

situaci, zejména podmínky zemědělství a výskytu cenných i ostatních surovin, 

zaujmout jiný způsob fungování nově příchozích osadníků. Ačkoli v 90. letech 15. 

století Anglie nebyla primární mocností v Evropě, s ohledem na proběhlou občanskou 

válku (Válku růží), o přibližně sto let později porazila španělskou Armadu Filipa II. 

A zapojila se do kolonizace nových území. Byla to právě Severní Amerika, ke které 

se upřela pozornost Velké Británie, avšak ne z důvodu cenného území, ale bohaté 

a plodné říše na jihu již zabrali především Španělé, Portugalci a později některé části 

zabrali i další evropské státy. Nejprve pokusy o vytvoření kolonie ztroskotaly, aby 

posléze byla Virginskou společností, zastupující zájmy Velké Británie, založena roku 

1607 osada Jamestown. První plány pro kolonizování objeveného území vycházely 

z metod Cortése, Pizarra a dalších španělských dobyvatelů, tj. chtěli zajmout tamního 

náčelníka, tím by mohli zotročit jeho lid pro přísun hlavně zemědělských plodin 

a bohatství. Takový postup však nebylo možné použít, protože místní domo rodci 

patřili ke svazu zhruba třiceti obcí pod vládou místního domorodého krále. Druhou 

možností mohlo být tedy navázání kontaktu s domorodci a pokusit se s nimi 

obchodovat. Obojí však ztroskotalo, místní král uvalil na osadu obchodní embargo, 

aby se jich zbavil, a proto se osadníci museli spoléhat sami na sebe. Znamenalo to 

tedy pěstovat či obstarávat si jídlo sami, což dobyvatelé Nového světa do té doby 

pokládali za nemyslitelné. První dva roky osada nevykazovala žádné zisky. Virginská 

společnost změnila formu vlády v osadě ze správní rady na vládu guvernéra, který 

zavedl přísný pracovní režim pro britské osadníky, s výjimkou tamních elit. Cílený 

způsob vykořisťování se přesunul z domorodého obyvatelstva na vlastní osadníky. 

V těch následujících, 1609 a 1610, osadníci hladověl i a propukl zde i kanibalismus. 

Režim na první pohled vypadal spíše jako stanné právo, jelikož za mnoho provinění 

(krádež potravin, útěk z osady, prodej zboží mimo kolonii) hrozil trest smrti. Tento 

systém byl stejně neúčinný jako předešlý a zlom nastal až se zavedením systému 

přídělů na hlavu, což poskytovalo osadníkům motivaci k vykonávání práce. Každý
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mužský osadník získal 50 akrů (0,202 km2) půdy a stejný kus za každého člena rodiny 

či služebnictva, kterého přivezl. Lidé přestali být zaměstnanci společnosti a roku 1619 

vzniklo Všeobecné shromáždění, kde měli muži právo podílet se na rozhodování 

o zákonech a institucích celé kolonie. To byl první krok k demokracii 

a budoucímu fungujícímu systému USA, jelikož kolonizované území mělo sloužit 

jako nové prosperující místo pro život, ne pouze jako “zlatý důl“, jež jednoho dne 

dojde a lidé se jen přesunou “o dům dál“. A naštěstí pokaždé, kdy chtěl některý 

zástupce elit tento nastavený způsob změnit zpět na vykořisťovatelský, pro něho 

prospěšný, neuspěl.100

Instituce Nového světa měly ve svém počátku odlišnou podobu, jak lze vidět 

v dosavadním textu. Tyto odlišné základy se promítly také do vzniku samostatných 

států, spolu s jejich přijatými ústavami. Hlavní rozdíly mezi Spojenými státy 

a Mexikem se staly při jejich osamostatnění. Mexiko při osamostatnění využilo 

chaosu vzniklého po obsazení Španělska Napoleonem Bonapartem, protože tehdejší 

elity nechtěly připustit konstituční monarchii založenou na svrchovanosti lidu, jež 

prosazovala Cádizská ústava, nastolená proti napoleonskou Juntou Central v Cadizu. 

Rovnost před zákonem a další demokratické prvky nebyly pro mexické elity 

přijatelné, jelikož by přišly o svá privilegia. Při vyhlášení nezávislosti se však ujalo 

vlády několik jednotlivců, např. Augustin de Iturbide, kteří se posléze změnili na 

diktátory. Tento jev nastal v mexické historii vícekrát. Případ Spojených států zprvu 

nevykazoval prvky ideální demokracie, státy rozhodovaly o rozšíření volebního 

práva, takže zatímco severní státy přiznávaly právo volit všem bílým mužům, jižanské 

státy omezovaly nejčastěji toto právo skrze majetkovou kvótu. Neumožnění práva 

volby pro ženy a obyvatelstvo černé pleti bylo stejně jako otroctví bráno za zcela 

samozřejmé. Instituce fungovaly bez vážnějších problémů až do doby, kdy nastaly 

spory ohledně rozdělování křesel do Sněmovny reprezentantů podle lidnatosti 

jednotlivých států, což vyřešila až občanská válka Severu proti Jihu. Následovaly 

znovu roky stability celého systému a ekonomických příležitostí, zatímco Mexiko 

zažívalo nestabilitu padesát let.101

Tento institucionální vývoj USA a Mexika se promítá také do současnosti, kdy
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ekonomický sektor ovlivnila míra demokratičnosti politického systému. Zatímco 

Spojené státy své tržní hospodářství dokáží zabezpečit, udržují rovnost příležitostí 

a potlačují zneužívání monopolu obchodními giganty, mexický trh vykazuje známky 

korupce a právě zvýhodňování velkých firem skrze zákony o monopolu. Autoři 

Acemoglu a Robinson uvádějí tento jev a případech Billa Gatese vlastnícího firmu 

Microsoft a Carlose Slima vlastnícího Telmex. Když Gates založil svůj Microsoft 

a stal se gigantem na americkém trhu, byl v roce 1998 obviněn za zneužití monopolu. 

Dosáhl sice dohody s ministerstvem spravedlnosti, což pro něj znamenalo menší výši 

pokut, ale jeho společnost na trhu omezila. V případě Telmexu Carlos Slim 

privatizoval státní podnik. Díky kontaktům překonal překážky veřejného sektoru 

a institucí (drahá licence, korupce). Využil soudní stížnosti „recurso de amparo“, 

která omezuje působnost zákonů na individuální případy, což upevňovalo nejen 

Slimův monopol, ale i ostatních mexických firem. Když se Slim pomocí nákupu 

americké licence na prodej počítačů pokusil proniknout na americký trh a zkusil 

stejně porušit zákon (získat monopol), byl zažalován konkurenční firmou, soud 

prohrál a ukázalo se, že jeho obvyklá taktika úspěchu neplatí v jiné zemi nebo 

globální ekonomice. 102 Tento historický vývoj institucí je velmi důležitý pro 

pochopení základního rozdílu mezi extraktivními a inkluzivními institucemi, které lze 

vysvětlit zejména na základě kolonizace Severní a Latinské Ameriky, kdy odlišná 

kolonizace evropskými státy zařídila i odlišný vývoj státu až do současnosti.

2.4 Oponující teorie, které nefungují

Ještě před samotným vysvětlením, jak přesně autoři definují extraktivní a inkluzivní 

instituce, pokládám za vhodné zmínit i teorie, které by případně mohly teorii, 

závěrům autorů oponovat, a které oni sami považovali za důležité vyvrátit. Mezi 

takové patří zaprvé geografická teorie. Ta pracuje s myšlenkou, že bohatství států 

záleží na jejich geografické poloze, zvláště na podnebném pásu, ve kterém leží. Lidé 

žijící v pásu mírném patří k prosperující části světa a obyvatelé tropů a subtropů 

nemají úrodnou půdu, horko tohoto podnebí jim nedovolí tvrdě pracovat, jsou 

vystaveni daleko více nemocím. Mnoho zemí mezi obratníky Raka a Kozoroha patří 

mezi chudé státy. Geografická poloha ale za chudobu nemůže, jelikož rozdíly
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najdeme i mezi dvěma subjekty v těsné blízkosti. Severní a Jižní Korea, západní

a východní Německo nebo dvě města Nogales. Jako další argument lze předložit, že

bohaté říše existovaly i na území, kde by se měly nacházet ty chudé. Právě

Jihoafrickou republiku, která se stala předmětem této práce, autoři považují za důkaz,

že na území subsaharské Afriky, kde před navázáním styků mezi Evropou a Afrikou

neexistoval silný stát, dnes existuje úspěšná velmoc. Ekolog a evoluční biolog Jared

Diamond zase postavil svou teorii o nerovnosti světadílů na rozličném rozšíření

rostlinných a živočišných druhů. Úrodné oblasti rozvíjely vše ostatní a civilizace

vzkvétala. Nelze však touto cestou prokázat, proč země Latinské Ameriky při

srovnání se Španělskem, které je kolonizovalo a bylo zprvu vyspělejším, tuto zemi

nedohnaly v její prosperitě, když se nabídla možnost sdílení stejných technologií 
103i surovin.103

Další rozšířenou teorií o nerovnosti zemí je kulturní hypotéza. Za otce tohoto tvrzení 

lze považovat Maxe Webera. Prosperitu spojil s kulturou, především pak s tou 

protestantskou, která rozhodla o vzestupu jedné kultury v novodobé industriální 

společnosti. Afričané nebudou bohatými, jelikož oplývají špatnou pracovní morálkou 

a stále věří nadpřirozeným věcem z doby šamanů a čarodějnic. Obyvatelé Latinské 

Ameriky zase doplácí na svoji kulturu lenosti, tzv. „maňana“. Tato hypotéza však 

znovu prokazuje nedostatky po její aplikaci na rozdělená města Nogales, ale 

především při srovnání Severní a Jižní Koreje, kde velmi homogenní kultura skončila 

právě při jejich rozdělení. Když člověk srovná africkou kulturu, subsaharská část byla 

historicky chudší než ostatní. Jejich technologickou zaostalost způsobila neochota 

přebírat nové technologie, ne špatná pracovní morálka. Po navázání kontaktu 

s Portugalci roku 1483 mohlo Kongo využívat nové technologie. Obyvatele však nic 

nepobízelo, jelikož jim hrozilo zabavení majetku či otroctví ze strany vládce země. 

Nejspíše tento fakt pak vysvětluje, proč si obyvatelé afrických států mezi sebou 

navzájem nedůvěřují. A ačkoli první hospodářsky prosperující země moderní doby 

byly ty protestantské, Anglie či Nizozemí, stejné úrovně vyspělosti vzápětí dosáhla 

i katolická Francie, v dnešní době i Itálie nebo bohaté asijské země, které 

s protestantskou myšlenkou (kulturou) nemají nic společného.104
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Autoři považují za poslední a nefungující, hypotézu nedostatku vědomostí. Přišel s ní 

ekonom Lionel Robbins, jenž zkoumal vztah mezi cílem a omezenými prostředky 

využité člověkem k jeho dosažení, takové prostředky však mohou mít různá využití 

právě díky lidské mysli. Dalo by se říci, že mezi silné ekonomiky patří ty s tržním 

hospodářstvím, jejichž alfou omegou se stala svoboda. Úspěch ekonomik se nachází 

v omezení selhání trhu, kdy subjektům na trhu není umožněn libovolný prodej, ná kup 

či výroba jakýchkoli produktů nebo služeb. Prosperující země objevily fungující 

politiku potírající právě zmíněná selhání trhu. Problémem chudých zemí je neznalost. 

Neznalost lidí, úředníků, poradců, vládců, kteří neoplývají vědomostmi směřujícími 

k bohatství a prosperitě státu. I tato hypotéza však přestává platit, pokud by se 

zainteresovaní lidé řídili metodou pokus-omyl. Vládce s dobrými úmysly by se po 

nevydařeném opatření rozhodl pro jiné a poté další, dokud by nenašel funkční způsob 

jak zlepšit svoji zemi. Případ Ghany po získání nezávislosti dokazuje, že ačkoli pro 

vládu Kwameho Nkrumaha pracovalo několik zkušených poradců, mimo jiné i nositel 

Nobelovy ceny sir Arthur Lewis, podniky měly sloužit jen k tomu, aby si mohl 

Nkrumah kupovat politickou podporu. Spojené státy a Mexiko měly v době 

kolonizace evropskými mocnostmi rozlišné možnosti i vědomosti, ale pozdější vlády 

v Mexiku se mohly zasloužit o změnu, která by zlepšila úroveň země a přiblížila se té 

USA. Nic takového se však nestalo. Mnohdy velkou překážkou pro tzv. “osvícené“ 

vládce či vlády jsou právě politické a ekonomické instituce dané země. Pokud se 

v nefungujícím systému objeví někdo, kdo by chtěl stávající situaci změnit k lepšímu, 

často ho zavedené pořádky změnu provést nenechají, a proto pouhé vědomosti 
k nápravě nestačí. 105

2.5 Inkluzivní instituce

Instituce každého státu se vyznačují odlišnostmi danými okolnostmi svého vzniku. 

Všechny státní systémy však závisí na funkci politických a ekonomických institucí. 

Inkluzivní ekonomické instituce obecně umožňují zapojení širokých mas obyvatel 

země do jejích hospodářských aktivit, přičemž využívá jejich specifických schopností 

a talentu. Takoví lidé se rozhodují podle vlastní vůle a také si podle ní volí své 

povolání. Spolu s tím musí systém zajišťovat také právo na soukromé vlastnictví,
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nestrannost právního systému a poskytování veřejných služeb. Jedině tak lze vytvořit 

spravedlivé tržní prostředí, které vede k hospodářské produktivitě a prosperitě. Pokud 

velká část obyvatel zažívá diskriminaci, protože zmíněná práva sice existují, ale 

disponuje jimi pouze jejich menší část, jedná se stále o instituce extraktivní. Stát je 

nedílnou součástí inkluzivních ekonomických institucí, jakožto ochránce pořádku 
a trhu jako celku.106

Odlišností mezi ekonomickými a politickými institucemi je však proces jejich vzniku. 

Zatímco ty ekonomické vytváří společnost prostřednictvím politických institucí, 

politické instituce vytváří lidé skrze boj o zmíněnou státní moc. Autoři Acemoglu 

s Robinsonem přisuzují inkluzivním politickým institucím pluralistické nastavení, kdy 

instituce zajišťují výkon moci na základě názorů co nejširších mas ve státě pomocí 

soupeření napříč celým politickým spektrem. Není to však jediná záruka inkluzivního 

nastavení. Aby tento druh institucí fungoval, potřebuje silný státní aparát spolu se 

silnou centralizací, jež mu umožňuje vykonávání tzv. “monopolu legitimního násilí“, 

na který má nárok pouze stát. Za příklad státu s rozptýlenou státní mocí (pluralitou) 

bez existence silného aparátu a centralizace lze pokládat Somálsko. Moc si mezi sebe 

rozdělily jednotlivé klany. Jediné, co může klan využít k omezení jiného, jsou pouze 

zbraně. Výsledkem plurality proto nejsou inkluzivní instituce, ale bezvládí a bezpráví, 

které stát dovedlo až do stavu „failed state“.107

2.6 Extraktivní instituce

Extraktivní ekonomické instituce vykazují slabou tendenci svobody pro své občany. 

A jsou protipólem k institucím inkluzivním. Často tyto instituce omezují lidem 

bohatství skrze slabou podnikatelskou iniciativu a kreativitu, dětem a dospívajícím 

neposkytují, nebo je dostatečně nepobízí k možnosti náležitého vzdělání pro získání 

dobrého zaměstnání. Většinou pak takové systémy vykazují známky autoritářství či 

diktatury. Za ukázkový příklad mohou sloužit některé země Latinské Ameriky, Afriky 

nebo asijské státy. Například Severní Korea nastavením svých institucí udržuje 

obyvatele v chudobě, neposkytuje jim zmíněnou možnost podnikat, ani studovat,
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jelikož každý musí po ukončení školy nastoupit na vojenskou službu po dobu deseti 

let. Většina severokorejských teenagerů nebude moci vlastnit pozemek, dům, ani mít 

právo soukromě podnikat a zbohatnout. Takový občan nejen, že nemá moc prostředků 

jak pomoci k prosperitě svému státu, ale nebude mít ani pobídky, které by ho k tomu 

přiměly. Lze tedy vypozorovat pravidlo, že pokud nebude bohatnout občan, nebude 

bohatnout (dlouhodobě) ani stát. Takové ekonomické instituce jsou zkonstruované 

tak, aby úzké skupině elit přinášely bohatství a to tím, že zmíněné bohatství 

odčerpávají zbylé části státní populace.108

Rozdíl mezi zvolením druhu ekonomických institucí určuje politická síla, která jediná 

má možnost takové volby. V kapitole o vývoji inkluzivních a extraktivních institucí 

stály na začátku všeho dvě různé strany, jež v rámci dostupných možností daly 

vzniknout státům na území Severní a Latinské Ameriky. V případě extraktivních 

institucí politická síla vytváří ekonomiku státu tak, aby co nejvíce prostředků získaly 

vládnoucí elity a naopak co nejméně na nich prosperovala opozice. Opozice by chtěla 

situaci zvrátit a dostat se na místo vládní strany. Často při takové změně nezvrátí 

nastavení systému na inkluzivní, nýbrž nadále odčerpávají veřejné zdroje pro svou 

vlastní potřebu. Instituce drží v rukou omezená skupina lidí, a proto státní zřízení je 

často absolutistické, autoritativní, oligarchické, teokratické apod. Politická moc 

vládnoucí elity není v takových případech téměř vůbec omezována institucemi.

2.7 Extraktivní instituce, které prosperují

V historii se vyskytlo i několik případů extraktivních institucí, které navzdory teorii 

o selhávání států s takovými institucemi, fungovaly. Fungování však autoři pokládají 

za omezené.

Prvním případem jsou státy, kde:“...elity dokážou alokovat zdroje do vysoce 

výdělečných činností, které výhradně kontrolují.“109. Takové byly karibské státy mezi 

16. a 18. stoletím, přesněji Barbados, Kuba, Haiti a Jamajka, jejichž politické systémy 

fungovaly v otrokářském nastavení a zaměřily se na pěstování a vývoz cukrové třtiny. 

Většina obyvatelstva byli otroci, kteří pracovali pro plantážníky, jimž patřila půda
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a majetek, získávali prodejem cukru na světových trzích. Ačkoli tyto státy patřily 

k nejbohatším místům tehdejšího světa, ekonomika měla svůj li mit. Vše se týkalo 

právě cukru a jakýkoli problém s ním spojený podstatně ovlivňoval i celý stát. Při 

možnosti rozvoje i do dalších sfér výroby a aktivit vše narazilo na neochotu 

plantážnické elity, jelikož byly ohroženy jejich příjmy. Prosperita státu zde byla 

přímo závislá na ceně jediného artiklu.110

Dalším takovým příkladem je Sovětský svaz, jehož úspěchem se stal přesun zdrojů 

(zejména těch lidských) z neefektivního zemědělství do průmyslu. Takový přesun byl 

možný pouze díky násilné alokaci zdrojů, které byl schopný pouze totalitní režim 

komunistické strany. Stěžejní úlohu sovětské ekonomiky hrál těžký průmysl. Až do 

70. let 20. století zažila Sovětská ekonomika velký růst, jenž z velké míry souvisel 

s počáteční zaostalostí Ruska. Roz voj se však zastavil z důvodu neexistence dalších 

ekonomických podnětů a odmítnutí změn elitami.111

Druhý typ růstu extraktivních institucí nastává, pokud systém ovládaný elitami povolí 

alespoň částečný rozvoj inkluzivních ekonomických institucí. Velikost moci 

vládnoucích elit se podle autorů v každém státu liší. Právě rozvoj inkluzivních 

ekonomických institucí občas způsobí jev zvaný kreativní destrukce. Kreativní 

destrukcí je myšlen proces ukončení starých pořádků a zavedení nových (např. konec 

feudálního systému).112 Konec starých pořádků však s sebou nese i ztrátu moci 

dosavadních elit. Ty se proto takovým změnám snaží zabránit za každou cenu. 

Důkazem bylo odmítání knihtisku v Osmanské říši až do 18. století 113, ručních 

pletacích strojů v Anglii za Alžběty I.114 nebo většiny inovací v infrastruktuře či 

školství císařem Rakouska-Uherska Františkem Josefem I. 115 Všichni vládci měli

110 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.
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strach o svou moc kvůli narušení starých pořádků inovacemi, což by podle nich vedlo 

ke změnám ve společnosti a nepokojům. Výsledkem však byla stagnace, zaostalost 

a poté úpadek státu. Elity, jejichž moc je takřka neotřesitelná, se takových změn bojí 

méně, a proto často do určité míry povolí vznik inkluzivních ekonomických institucí. 

Mezi takové případy lze zařadit Jižní Koreu v období autoritativní formy vlády 

generála Paka po vojenském puči v roce 1961. Zde režim vznikl na inkluzivních 

ekonomických institucích. Ty byly v následujícím desetiletí natolik inkluzivní, že 

elitám již nemohly produkovat více zisku. Příjmy v Jižní Koreji byly vyrovnané, 

vláda se proto nemusela bát odplaty po nástupu pluralismu a demokracie. Navíc 

demokratické hnutí nešlo ignorovat, zejména kvůli hrozbě ze Severní Koreji a s tím 

spojenému tlaku Spojených států. Extraktivní způsob vlády pozbyl smysl. Po atentátu 

na generála Paka, se k moci dostali ještě dva jeho následovníci, kdy druhý z nich 

pomocí reforem dovedl Koreu k pluralitní demokracii v roce 1992.116

Důležitým příkladem druhého typu růstu pod extraktivními institucemi je však Čína. 

Zprvu pomohly čínské ekonomice radikální reformy trhu v zemědělství, jelikož ty 

v průmyslu byly mírné. I dnes komunistická strana rozhoduje o přesunu kapitálu 

i rozvoji v ekonomice. Její ekonomické instituce jsou spíše inkluzivní, což je 

stěžejním důvodem ekonomického rozmachu Číny bez přechodu na inkluzivní 

(demokratické) politické instituce. Ačkoliv podle autorů není změna Číny, jako tomu 

bylo u Jižní Korei, zaručena, není v budoucnu ani nemožná.117

2.8 Spirály úspěchu a neúspěchu

Tvůrci teorie o selhávání států přikládají zavedenému typu politických 

a ekonomických institucí ve státě velký význam. Dalo by se zde hovořit 

o „začarovaném kruhu“, kdy pouze za určitých (velmi obtížných) podmínek lze tento 

kruh opustit. Změna může být nejen k institucím inkluzivním, ale i extraktivním. 

Pokud stát ovládá jeden z typů institucí, proniká do všech sfér tak, aby tím zabezpečil 

fungování systému jako celku. Na případné problémy si systém vytváří pojistky 

v podobě ostatních částí systému. Ty pak v případě probíhající změny jedné z jeho

116 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.
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částí proces zastaví a navrátí ho zpět do původního stavu. Možnostmi jak pojistky 

systému překonat jsou zlomové okamžiky, často pak ty globálního významu. Mezi 

tyto okamžiky lze zařadit např. mor (pol. 14. stol.), průmyslovou revoluci, rozšíření 

světového obchodu, revoluci ve Francii, smrt Mao Ce-tunga. Všechny tyto události 

vedly k narušení stávající politické či ekonomické rovnováhy ve společnosti, což 

vedlo ke změně nastavení institucí zasaženého režimu na opačný typ. Tento proces 

může vést ke změně extraktivního nastavení na inkluzivní a opačně.118

Spirála úspěchu tedy znamená, že zavedené instituce inkluzivního typu, brání 

jakékoliv snaze o proměnu institucí a celého systému na typ extraktivní. Historický 

příklad lze vidět v Anglii po Slavné revoluci v roce 1688, kde whigové získali moc po 

vyhnaných Stuartovcích a v letech 1714 až 1760 ovládali parlament. Ačkoliv jejich 

vláda měla prvky absolutismu, jako tomu bylo u Stuartovců, částečnou opozicí se jim 

stala moc soudní. V době Stuartovců se soudy řídily přáním panovníka, často 

odstraňovaly odpůrce koruny, a pokud soudce nerozhodl podle králova přání, mohl 

být vyměněn. Za vlády whigů vyvstaly nepokoje nižších vrstev, které diskriminovali 

vlastníci půdy právě z řad whigů. Ti skupovali ve velkém půdu po králi a vysoké 

šlechtě, kde zakázali lovit zvěř, pást dobytek, sbírat dřevo. Lidé, kteří byli popuzeni 

tímto chováním vládnoucí strany, zakládali hnutí Černých. Členové hnutí se 

začerněným obličejem na oplátku škodili velko-vlastníkům půdy pytlačením, ničením 

majetku i zabíjením vysoké zvěře v soukromých oborách. Jako odpověď byl přijat 

černý zákon, který chování Černého hnutí, dokonce i pouhé začernění obličeje, 

postihoval oběšením. Projevem inkluzivních institucí, které po pádu Stuartovců 

vznikly, a vláda whigů se s nimi nedokázala vypořádat, bylo rozhodnutí soudů 

o nevi ně některých „černých“ nebo zmírnění jejich trestů. Ačkoliv whigové tlačili na 

odstranění odpůrců, porota při soudech (složená často z rozdílných společenských 

vrstev) rozhodla ve prospěch malého počtu obžalovaných, jelikož respektovala 

svrchovanost zákona nad státem. Po Slavné revoluci zákony a instituce začaly být 

dostatečně pluralitní a demokratické, aby omezovaly vládnoucí elitu a bránily návratu 

absolutistickým tendencím vlády. 119 Stejnou funkci pro spirálu úspěchu plní ve 

Spojených státech systém brzd a protivah, který složky moci odděluje a zamezuje

118 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.
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jejich působení na sebe navzájem.120

Spirála neúspěchu funguje na stejném principu jako spirála úspěchu, avšak počáteční 

typ institucí není inkluzivní, ale extraktivní a systému nejde o udržení plurality, 

zákona a demokracie, nýbrž o udržení stávající elity v čele státu. Těmto elitám přináší 

jejich vláda tolik chtěné a potřebné bohatství a moc. Snaží se proto takový stav 

zachovat za cenu jakýchkoliv prostředků. Lze použít Guatemalu, jako příklad státu, 

u něhož extraktivní typ institucí přetrval od koloniální éry až po současnost . Při 

příchodu conquistadorů do země na počátku 16. století jim bylo pomocí tzv. 

„encomiendy“ rozdělováno domorodé obyvatelstvo jako poddaní. Encomienda byl 

systém nucené práce, jež se používal i v ostatních španělských kolonií (např. Mexiko 

a Peru). Pomocí vykořisťování obyvatel, skrze nucené práce i další donucovací 

instituce, potomci conquistadorů a někteří domorodci monopolizovali a kontrolovali 

celý obchod v zemi. Kvůli nerovnoměrnému rozmístění obyvatelstva v Guatemale 

půda nebyla důležitou komoditou, tou se staly kontrola a zdanění obchodu v zemi 

pomocí obchodního cechu. Při schválení Cádizské ústavy121 v roce 1812 (nastolení 

konstituční monarchie, rovnost před zákonem a zrušení zvláštních privilegií) stejně 

jako v Mexiku i v Guatemale se elita bála o ztrátu své moci i výhod a vyhlásila na 

Španělském impériu nezávislost. Krátká unie s Mexikem a Středoamerickou federací, 

diktátorský režim Rafaela Carrery a koloniální elity a téměř nic se nezměnilo. Stejné 

instituce z období absolutistického Španělska fungovaly i v republikánském zřízení. 

Rozvoj se téměř neposunul, protože s sebou nese i možnost změny poměrů ve 

společnosti, což ohrožuje blahobyt elit. Instituce patřící elitám kontrolovaly rozvoj 

pod svou správou a zamezovaly rozvoji infrastruktury, měst a přístavů, které by 

pomohly ku prospěchu těch, kteří správě těchto institucí nepodléhali. Výsledkem byla 

v polovině 19. století zaostalost Guatemaly oproti rychle se rozvíjejícímu světu. 

Změny v Guatemale nastaly až s rozvojem dopravních prostředků, které snížily 

náklady na dopravu, a se zvýšením poptávky v Evropě a Severní Americe po jejím 

exotickém zboží. Káva se stala mnohem výhodnější surovinou než do té doby indigo 

a karmín, které Guatemala produkovala. Carrerův režim v roce 1871 svrhlo hnutí 

Liberálové. Ačkoliv v USA a Evropě znamenal libertarianismus svobodu jedince,

120 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.
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omezenou vládu a neomezený obchod, guatemalští Liberálové patřili k rodinám 

původních španělských conquistadorů a využívali stále stejné extraktivní politické 

instituce. Uskutečnili také reformu ekonomiky, ne však kvůli rozvoji země a obyvatel, 

ale pro možnost obchodu s kávou a tím i větších zisků pro vládní elitu. Většina půdy 

patřící státu, do té doby společná a nepotřebná, se měla využít pro pěstování kávy. 

Pomocí privatizace si vládní elita koupila tuto půdu a i přes velký odpor ostatních 

obyvatel pomocí extraktivních politických institucí zvítězila. Při rozvoji velkostatků 

využívala vláda pomocí nařízení systému nucených prací obyvatelstvo z indiánských 

měst. To muselo pod příkazem guvernérů poskytovat velko-vlastníkům půdy 

neomezenou pracovní sílu. Systém nucených prací přetrval od koloniální éry i po 

vyhlášení nezávislosti a v roce 1877 byl dokonce zakotven v právním systému země 

pomocí dekretu č. 177. Pracovní knížky i zákon o potulce držely pracovní sílu 

v šachu. Rozvoj demokracie přišel po roce 1945. O rok dříve abdikoval prezident 

Jorge Ubico, který stejně jako jeho předchůdci vládl pomocí vojáků a zamezoval 

jakýmkoli změnám, zejména vzniku průmyslu, dělníků, odborů a stávkám. Byl svržen 

studentským hnutím, jež bylo podporováno i guatemalskou elitou. Demokracii 

v Guatemale přerušil puč v roce 1954 a po občanské válce se vrátila až roku 1986 . Už 

v roce 1993 vyhrál prezidentské volby v Guatemale Ramiro De León Carpio, který 

jako své ministry jmenoval R. A. Castilla a R. Castilla Sinibaldiho. Všichni tři byli 

potomky původně příchozích španělských conquistadorů. Ačkoliv se podoba institucí 

v průběhu dějin měnila, jejich extraktivní nastavení nikoliv a přetrvalo od příchodu 

Španělů v době objevování Ameriky až do dnešní doby.122 Podobný případ lze vidět 

ve Spojených státech po občanské válce Severu proti Jihu, kdy ačkoliv otrokářský Jih 

válku prohrál a byl donucen k politickým i ekonomickým reformám, jižanští 

plantážníci vždy upravili instituce či zákony pomocí své politické moci tak, aby těžili 

výhody systému stále oni. Černé obyvatelstvo mělo sice právo volit, ale testování 

gramotnosti, nová daň z hlavy, zákon o potulce nebo zákon proti přebírání pracovní 

síly jejich právo volit omezilo a instituce stále byly v rukou plantážnické elity. 

Institucionální nastavení Jihu bylo změněno až po 2. světové válce, kdy s jejich 

politickými základy dokázalo skoncovat hnutí za občanská práva v USA. Extraktivní 

politické instituce si tedy vytvořením ekonomických institucí zajišťují potřebnou

122 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.
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materiální pojistku, o kterou se v případě potřeby mohou opírat a zachovat si svou 
politickou moc.123

2.9 Příčiny současného selhávání států

Nejčastějším důvodem proč dnes státy z různých částí světa selhávají či se dají 

označit za velice chudé, je nastavení politických a ekonomických institucí uvnitř státu 

na extraktivní typ. Takové problémy však vykazuje většina zemí s koloniální 

minulostí. Po celém světě existují extraktivní instituce, které se názvy a podobou liší, 

ale jejich funkce je stejná. Při získání politické moci si vítězná osoba, skupina, hnutí 

či strana s autoritativními tendencemi vytvoří extraktivní politické instituce. Pomocí 

klientelismu, korupce a dosazování příznivců vládní elity použijí tyto instituce jako 

nástroj k potlačení nynější i budoucí opozice. Pouze politické extraktivní instituce ale 

nestačí, jelikož materiální zdroje v rukou někoho jiného než elity u moci mohou 

vytvořit opozici a ohrozit její vládu. Druhým krokem je vytvoření extraktivních 

ekonomických institucí, což má za následek plánování ekonomiky a přesun veškerých 

zdrojů do rukou elity. Ekonomické instituce ovládané a uzpůsobené ke zvýhodnění 

elit vytváří pojistku v případě převratu či změny nastavení v politických institucích. 

Chudobu či selhání států způsobuje politická elita skrze extraktivní ekonomické 

instituce, jelikož ekonomice chybí jakákoliv forma stimulů jako spoření, inovace, 

investice. To vše považuje politická elita s extraktivními tendencemi za možné 

ohrožení jejich vlády do budoucna, a proto uplatňuje vysoce konzervativní politiku 

v oblasti státní ekonomiky.

2.10 Případ JAR pohledem autorů D. Acemoglu a J. P. Robinsona

Jihoafrickou republiku zmiňují autoři teorie o selhávání států zejména v kapitole o 

zvrácení vývoje v mimoevropských oblastech evropskými kolonizátory. Jde o situaci, 

kdy rozvíjející se ekonomiku tamního nezávislého či kolonizovaného státu úmyslně 

potlačily elity koloniální země, jelikož se stala jejich konkurentem a snižovala jejich 

monopol a zisky. To co pro Jihovýchodní Asii znamenalo koření, bylo pro koloniální 

mocnosti i jednotlivé státy Afriky otroctví. Stalo se hlavním obchodním artiklem
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Afriky a na rozdíl od Evropy, kde zotročování mezi evropskými státy skončilo na 

přelomu 14. a 15. století, žádná změna na feudální společnost neproběhla. Evropané 

směňovali zbraně a munici za jimi žádané otroky, čímž se Afrika ocitla 

v začarovaném kruhu. Otroci byli získáváni z válečných tažení jako zajatci a díky 

munici a zbraním se počet konfliktů rozrostl, což podle autorů způsobilo dvě věci. 

Zaprvé z malých, méně centralizovaných útvarů v Africe vznikly státy s většími 

absolutistickými tendencemi panovníků, kde jediným cílem tohoto absolutismu pak 

bylo zotročit ostatní a prodat je do otroctví evropským obchodníkům. Zadruhé se 

důsledkem válek a otroctví, které hrozilo v první polovině 18. století za jakékoliv 

porušení zákona, zničil jakýkoli řád a legitimita státní moci v těchto zemích. Při 

zákazu otroctví v Británii a v ostatních mimo afrických zemích se otroci použili 

k práci při získávání nových komodit pro vývozní obchod. 124

JAR představuje podle ekonomů dokonalý příklad duální ekonomiky, kde se 

hospodářství dělí na sektor moderní a tradiční. Otcem tohoto paradigma je Arthur 

Lewis, držitel Nobelovy ceny. Pod pojmem moderní sektor se skrývá městský život, 

průmysl, používání technologických inovací. Tradičním sektorem lze označit život na 

venkově, prací v zemědělském sektoru s pomocí starých technologií pod 

neinovovanými institucemi. Řešením podle Lewise představuje přesun části 

neefektivně využívané pracovní síly ze zemědělství do lépe řízeného průmyslu. 

I Jihoafrická republika je podle této teorie rozdělena na moderní a tradiční sektor. 

Provincie KwaZulu-Natal a bývalý bantustan Transkei odděluje řeka Great Kei River. 

Jednu stranu řeky, Naval, pokrývají zelená pole cukrové třtiny, lidé bydlí při pobřeží 

oceánu v moderních nemovitostech a nachází se zde rozvinutá infrastruktura. Existuje 

zde soukromé vlastnictví, právní systém i soukromý průmysl a zemědělství. Transkei 

naopak disponuje odlesněnou půdou, kde lidé žijí ve starých chatrčích bez vody, 

toalet a technologií. Ještě do nedávna zde byla půda společná a lidé žili pod vládou 

tradičních náčelníků. Vznik rozdílů a duální ekonomiky nezpůsobila zaostalost celé 

Afriky, ale elitní bílá minorita vytvořením politiky levné pracovní síly pro své 

podnikání. Osídlení JAR bylo nerovnoměrné, a proto při založení holandské osady 

v oblasti Kapského města se domorodé obyvatelstvo nezapojilo do obchodu s otroky. 

Mírné podnebí zamezovalo výskytu tropických chorob. Po napoleonských válkách

124 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 205-209. [cit. 2019-08-30]. ISBN 978-80-7363-607-4.
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přešlo území dnešní JAR pod správu Británie, což přineslo i expanzi kolonistů do 

vnitrozemí. Tato expanze znamenala i zvýšení poptávky po zemědělských 

produktech, což otevřelo možnost podnikání i původnímu černošskému obyvatelstvu. 

Aby mohli domorodci konkurovat a zvyšovat svoji produkci, museli přebírat nové 

technologie a investovali nejen do pluhů, povozů, zavlažování a dalších potřebných 

nástrojů, ale i do modernizace svých obydlí a okolí. Ekonomický rozvoj domorodců 

narušoval původní kmenové uspořádání společnosti na území dnešní JAR 

a extraktivní instituce podřízené náčelníkům kmenů se měnily ve prospěch 

jednotlivých podnikatelů na inkluzivní. Půdu kupovali soukromí vlastníci z řad 

domorodců, aby na ní hospodařili a zbohatli, což ještě v nedávné době bylo téměř 

nemožné. Stávalo se dokonce, že jihoafričtí domorodí podnikatelé přispívali 

anglickým misionářům na podporu chudých dělníků v Anglii. Tradiční vůdci kmenů 

se postupnou ztrátu svého vlivu snažili řešit pomocí zákazů všeho evropského, ale 

rozvoj nedokázali zastavit. Jihoafrický rozvoj zastavili až bílí kolonisté ze dvou 

důvodů: evropští zemědělci soupeřili s těmi africkými, ti představovali silnou 

konkurenci, kterou se Evropané snažili odstranit. Druhým důvodem je snaha 

Evropanů přivést původní obyvatelstvo do bídy, aby si tím zajistili levnou pracovní 

sílu. Následným zákonem o půdě domorodců z roku 1913 byla rozdělena půda na 87 

procentní část ve prospěch Evropanů a pouhých 13 procent pro domorodé 

obyvatelstvo. Lewisova duální ekonomika v JAR podle teoretiků Acemoglu 

a Robinsona nebyla přirozená, ale stala se pouhým výsledkem politiky apartheidu. 

Ekonomické instituce se zde z vysoce extraktivních kmenových struktur změnily na 

z velké části inkluzivní. Nové poměry se však na přelomu 19. a 20. století obráti ly 

zpět na vysoce extraktivní a znemožnily jakýkoliv vývoj nezávislé ekonomiky 

domorodců na koloniální správě.125 Duální ekonomika skončila v roce 1994 s pádem 

politiky apartheidu a jeho extraktivními politickými i ekonomickými institucemi.126

125 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 210-217. [cit. 2019-08-31]. ISBN 978-80-7363-607-4.

126 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 220. [cit. 2019-08-31]. ISBN 978-80-7363-607-4.
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3 Aplikace zvolené teorie na případovou studii Jihoafrické 

republiky

V této kapitole práce dochází k aplikaci teorie o selhávání států autorů Acemoglu 

a Robinsona na zvolenou studii Jihoafrické republiky. Aplikace vychází z informací 

a faktů popsaných v kapitolách této diplomové práce, které se věnují historickému 

vývoji Jihoafrické republiky nebo vysvětlují teorii o selhávání států z publikace „Proč 

státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.“. Tyto skutečnosti jsou doplněny 

o současné výzkumy a hodnocení politicko-ekonomických organizací, jako Freedom 

House, Transparency International, Amnesty International, World Health 

Organization, The World Factbook a dalších, zabývajících se úrovní demokracie 

(např. úrovní politických práv a občanských svobod, svobody médií apod.) 

a funkčnosti státních institucí. Postupně bude v jednotlivých podkapitolách 

zhodnocena míra demokracie v současných politických a ekonomických institucích 

Jihoafrické republiky. Na konci každé podkapitoly povedou použité informace a fakta 

k rozhodnutí, zdali jsou zkoumané instituce “zcela extraktivní“, “spíše extraktivní“, 

“smíšený typ“, “spíše inkluzivní“ či “zcela inkluzivní“. Po těchto zjištěných informací 

o institucích v Jihoafrické republice přejde práce ke shrnutí výzkumu a posléze 

i k závěru práce.

3.1 Ekonomické instituce a aspekty

3.1.1 Možnost soukromě vlastnit půdu a majetek
Právo na osobní vlastnictví majetku i půdy ukládá zákon skrze ústavu JAR. 

Konkrétně se jedná o bod 25. o majetku v Listině základních práv a svobod. Píše se 

zde, že: „Nikdo nesmí být zbaven majetku, s výjimkou zákonů o všeobecném použití, 

a žádný zákon nemůže povolit svévolné zbavení majetku“ . Výjimkou jsou však 

důvody veřejného účelu nebo zájmu, což lze zneužít i v případě vyvlastnění půdy 

bílým farmářům.127 V době fungování apartheidu nebílá část obyvatelstva nemohla 

vlastnit půdu. Výjimkou se staly pouze uzavřené rezervace, kam byli vládou nuceně 

přestěhováni. Je velmi pozoruhodné, že při přechodu k demokracii zůstala práva

127 PARLIAMENT OF SOUTH AFRICA. Constitution Of The Republic Of South Africa. [online].

1996. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: < https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-

proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/ >.
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bílých Afrikánců zachována. Největší nebezpečí pro bílé farmáře představuje 

radikální levice ve formě Komunistické strany a Bojovníků za ekonomickou svobodu, 

která prosazuje násilné vyvlastnění po vzoru Zimbabwe, což uvádím v práci na straně 

21 a 31. Například poslední výzkum ekonomické svobody Index of Economic 

Freedome 2019 za jednu z mála předností jihoafrické ekonomiky považuje právě 

ochranu vlastnických práv a obchodních smluv. 128 Problémem tedy není půdu ve 

vlastnictví udržet, ale naopak takovou půdu vůbec nabýt. Poměrně značnou část 

soukromé zemědělské půdy drží bílá minorita Jihoafričanů, kteří tuto půdu získali již 

v době kolonizace území Búry a Angličany. Vlastnictví této půdy si ještě více 

upevnili v době apartheidu. Jedná se o 67 % komerčně vlastněné půdy v JAR. Ačkoli 

se stále jedná o vysoké procento, tak oproti roku 1994 (87 %) se tento počet snížil 

o 20 %.129 Dále je potřeba říci, že pozemky v soukromém vlastnictví tvoří zhruba 

80 % veškeré půdy v Jihoafrické republice a zbylá část půdy patří státu. V porovnání 

s touto skutečností tak poměr vlastněné půdy bílými farmáři není tak výrazný, jak by 

se mohlo na první pohled zdát. Přesto se však poměrně často objevují tvrzení, že bílá 

minorita i v současnosti drží 80 % veškeré půdy. Tato demagogie tak způsobuje ještě 

větší nesnášenlivost mezi rasami ve společnosti JAR. 130 V současné době je tedy 

běžné, že černošská část obyvatelstva nelegálně obsazuje farmy bělochů a jejich 

majitele fyzicky napadají. Neefektivita státní policie pak zvyšuje nejistotu těchto 

minorit ohledně vymahatelnosti zákona státem. Kromě těchto skutečností je navzdory 

ukotvení zákona v ústavě diskriminováno právo žen na dědičné vlastnictví půdy 

a majetku, především na venkově. 131 Po dobu existence země od roku 1994 hrozí 

bílým farmářům vyvlastnění půdy vládou z důvodu vyrovnání se s pozůstatky starého

128 KIM, A. B.; MILLER, T.; ROBERTS, J. M.. 2019 Index of Economic Freedome. The Heritage

Foundation. [online]. leden 2019. s. 385. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: <

https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf >.

129 TOYANA, M. Factbox: What has changed in South Africa since white rule ended?. REUTERS.

[online]. květen 2019. [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: < https://www.reuters.com/article/us-safrica-

election-facts/factbox-what-has-changed-in-south-africa-since-white-rule-ended-idUSKCN1SD2P8 >.

130 VAN WYK, A. Do 40,000 whites own 80% of SA? The claim is incorrect. AfricaCheck.org. 

[online]. září 2014. [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: < https://africacheck.org/reports/do-40000-whites- 

own-80-of-sa-the-claim-is-incorrect/ >.

131 FREEDOME HOUSE. Freedome in the World 2019 - South Africa Profile. Freedome House.

[online]. 2018. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: < https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2019/south-africa >.
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režimu. V posledních letech vláda řešila pomocí návrhu zákona i zákaz prodeje půdy 

zahraničním fyzickým i právnickým osobám. Tato půda by se pouze pronajímala na 

delší dobu.132 Zejména zde je vidět, že následky apartheidu představují velkou bariéru 

i 25 let po pádu režimu. Dodnes problémy s půdou nejsou vyřešeny, podporují 

nesnášenlivost a nepokoje mezi černou a bílou částí jihoafrické populace a zabraňují 

zlepšení životní úrovně obyvatel hlavně po ekonomické stránce. Po formální stránce 

tedy právo na soukromý majetek a půdu existuje a funguje, avšak zmíněná distribuce 

půdy, zákony a návrhy zákonů upravující její vlastnictví snižují demokratičnost těchto 

institucí na výsledek „spíše inkluzivní“.

3.1.2 Možnost podnikat a podpora podnikání od státu
Stejně jako u předchozí instituce i možnost podnikat je zakotvena v ústavě JAR. 

V článku 22. se uvádí, že každý občan má právo svobodně si vybrat svou živnost, 

povolání, profesi. Praktické fungování takové práce, živnosti, podnikání však reguluje 

stát podle práva.133 Jak bylo řečeno v předchozím bodě, diskriminace se týká bílé části 

populace. Ohledně podnikání je potřeba zmínit zejména veřejné zakázky pro firmy. 

Není zohledněna pouze cena a podmínky práce, ale bere se ohled na takzvaný B-BEE 

certifikát. Tento certifikát je následek politiky apartheidu a při výběru výherce tendrů 

se zohledňuje zastoupení nebílé části obyvatelstva ve vedení firmy. 134 V žebříčku 

států vhodných pro podnikání firem malé a střední velikosti od World Bank Group 

obsadila ekonomika Jihoafrické republiky ze 190 ekonomik světa 84. pozici. Pro 

posouzení demokratičnosti této instituce je podstatné, že zde v samotném procesu 

založení firmy převládá přílišná byrokracie ze strany státu. Pro založení podnikání je 

potřeba vyřídit 7 registračních procedur a takový proces trvá v průměru 40 dní. 

Nejsilnější stránkou státní podpory podnikání v JAR je ochrana minoritních investorů,

132 GOITOM, Hanibal. South Africa: Proposal to Limit Land Ownership by Citizens and Foreigners.

Library of Congress. [online]. únor 2015. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: <

https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-

citizens-and-foreigners/ >.

133 PARLIAMENT OF SOUTH AFRICA. Constitution Of The Republic Of South Africa. [online].

1996. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: < https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-

proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/ >.

134 JENIŠTA, V. Do Jižní Afriky vyvážíme víc než do Brazílie a Mexika. Trade News. [online]. prosinec

2014. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: < https://itradenews.cz/exportni-sance/210/do-jizni-afriky-

vyvazime-vic-nez-do-brazilie-a-mexika >.
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což zajišťuje právě B-BBEE certifikát. V této kategorii obsadila JAR ze 190 zemí 13. 

místo. 135 Vyjma společností bez certifikátu B-BBEE se ani farmáři bílé pleti 

nesetkávají s podporou státu, ať už kvůli hrozícímu vyvlastnění půdy státem nebo 

následkem nedostatečné ochrany státní policie před násilím černošské majority.136 

Zejména kvůli diskriminaci bílé části populace, korupci ve veřejných zakázkách 

a nadbytečné byrokracii při zakládání společnosti je jinak demokratické a svobodné 

prostředí jihoafrického trhu nutné označit za „spíše inkluzivní“.

3.1.3 Dostupnost bankovních půjček pro podnikání
Problémem rozvoje podnikání malých a středně velkých podniků v Jihoafrické 

republice není možnost podnikat nebo podpora podnikání od státu, ale především 

problémovost sehnání dostatku finančních prostředků pro takové podnikání. Běžné 

velké banky se soustředí na půjčování peněz běžným spotřebitelům. Jsou pro ně 

důvěryhodnější a stabilnější investicí než více různorodé podniky, proto vyřízení 

půjčky těmto podnikům trvají v klasické bance příliš dlouho. Ačkoli tvoří menší 

a střední podniky důležitý článek každé fungující ekonomiky, v JAR mají problémy 

sehnat peníze na svůj rozvoj. Tyto podniky podle jihoafrické firmy na přeměnu 

finančního prostředí AlphaCode potřebují rychlé krátkodobé půjčky, které mělo 

vyřešit vytvoření alternativního sektoru půjček, samozřejmě za o něco méně výhodné 

ceny v porovnání s běžnou bankou. 137 Nevýhodou tohoto odvětví je cílení na 

společensky marginalizované klienty, kteří nemají potřebné finanční příjmy 

a v kombinaci s vysokými úroky nebankovních půjček mohou dávat až 33 % čistých 

příjmů na splácení dluhu.138 Z odvětví, které mělo podpořit ekonomiku Jihoafrické

135 DOING BUSINESS 2020. Economy profile South Africa. World Bank Group. [online]. květen

2019. s. 4. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: <

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/south-africa/ZAF.pdf >.

136 FREEDOME HOUSE. Freedome in the World 2019 - South Africa Profile. Freedome House.

[online]. 2018. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: < https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2019/south-africa >.

137 BUSINESSTECH. 8 companies that lend money to small businesses in South Africa.

Businesstech.co.za. [online]. červenec 2019. [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: <

https://businesstech.co.za/news/business/330519/8-companies-that-lend-money-to-small-businesses-in-

south-africa/ >.

138 CLAIRNS, P. Special report: South Africa's unsecured lending crisis. Moneyweb. [online]. říjen

2019. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: < https://www.moneyweb.co.za/in-depth/special-report-south-
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republice a pomoci malým a středně velkým podnikatelům, se stal především byznys 

pro vydělání peněz na úkor potřebných. Regulace státem není možná z důvodu 

znemožnění alternativních půjček mnoha potencionálním zákazníkům, kteří v takové 

chvíli využijí soukromé půjčky téměř lichvářských společností s úrokem 50 měsíčně. 

Existují i případy, kdy firma získávající benefity od státu, formou grantů, zvolí tuto 

půjčku a společnosti berou část z příjmů od států, čímž dochází ke zneužívání peněz 

státu.139 Ačkoliv není tento aspekt trhu ničím omezen z důvodu znevýhodnění určité 

části společnosti, právě neschopnost státu stanovit pravidla zamezující manipulaci 

s tímto trhem a vynutit dodržování takových pravidel snižuje status této instituce na 

“spíše inkluzivní“.

3.1.4 Míra monopolizace jihoafrického trhu
V ekonomickém trhu Jihoafrické republice se vyskytují, stejně jako v jiných 

otevřených tržních ekonomikách po celém světě, velké nadnárodní korporace, které 

mohou upozaďovat a ohrožovat existenci menších a středně velkých podniků, jelikož 

tyto podniky jim nemohou konkurovat cenou, know-how ani poskytnutou nabídkou. 

V JAR však velmi solidně funguje ochrana těchto menších podniků státem. Jak jsem 

již popsal v podkapitole 3.1.2., stát alespoň formou certifikátů B-BBEE, které nutí 

firmy zaměstnávat ve vedení dříve (za apartheidu) diskriminovanou část barevného 

obyvatelstva, zvýhodňuje v oblasti zadávání státních tendrů skupinu tzv. mikro, 

malých a středních podniků (MSME) v JAR. Poslední revize státu proběhla v roce 

2017 s cílem ještě více cílit skrze veřejné zakázky na skupinu menších firem, jelikož 

zakázky zadané státem dosahují ročně výše zhruba 500 miliard randů. Proto státní 

zakázky v současné době musí být z 30 % zadávány subdodavatelským smlouvám, 

které ve své práci zahrnují spolupráci s mikro podniky a malými podniky, pokud to 

v dané oblasti zakázky jde. Další body do B-BBEE certifikátů navíc získají firmy, 

ucházející se o zakázky, za rozvoj těchto tuzemských podniků a dodavatelů. Mezi 

takové spolupráce patří fungování společnosti Coca-Cola Beverages South Africa, 

která pro své podnikání a distribuci v zemi využívá místní vlastníky nákladní 

dopravy, provozovatele lokálních skladů, rozvíjí tyto podniky skrze firemní program

africas-unsecured-lending-crisis/ >.

139 CLAIRNS, P. Special report: South Africa's unsecured lending crisis. Moneyweb. [online]. říjen

2019. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: < https://www.moneyweb.co.za/in-depth/special-report-south-

africas-unsecured-lending-crisis/ >.
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“Biznis“ nebo přímo podporují malé rohové obchody (“spaza shops“) a taverny. Tato 

spojení velkých podniků a menších lokálních firem existují v mnoha odvětvích 

jihoafrického průmyslu, např. automobilovém, textilním a oděvním průmyslu nebo při 

výrobě potravin a nápojů. Menší podniky však vynakládají nemalé prostředky, aby se 

mohly zapojit do této spolupráce. Pouze firmy s ročním obratem nižším než 10 

milionů randů nebo fungující méně než jeden rok získají certifikát B-BBEE pomocí 

čestného prohlášení. Ostatní kvalifikované firmy, majoritně nevlastněné černošským 

vlastníkem, musí splňovat předepsané pravidla, kvóty a vysoké náklady, což podle 

průzkumů vyřadí z možnosti spolupráce na veřejných zakázkách asi 70 % malých 

podniků a 40 % nevyhovuje podmínkám B-BBEE certifikátu. V tomto případě 

mnohdy sami podnikatelé nevidí v certifikátu B-BBEE kvůli požadovaným nákladům 

velký přínos pro malé firmy. Velkým problémem je i časté zpoždění plateb od státu za 

provedené služby, jelikož provinční vlády nedokáží dodržet 30 denní platební lhůty 

a malé podniky nemají kapitálové rezervy, aby bez těchto peněz byly schopné 

fungovat delší dobu. 140 Legislativní změny vlády v této oblasti, pomáhají rozvoji 

místních mikro, malých a středních podniků a jsou velmi dobrou možností, jak 

pomoci dříve znevýhodněné skupině podnikatelů, což vede i k možnosti rozvoje pro 

černoškou část populace, která v rozvoji zaostává a znemožňuje lépe prosperovat celé 

zemi. V případě JAR však naráží tyto tendence na nefunkčnost pobídek v praxi. 

Stejně tak touto pozitivní diskriminací stát znevýhodňuje běžné podniky, které jsou 

omezeny ve svém rozvoji zbytečnou byrokracií a pravidly. Tento segment 

ekonomických institucí JAR se kvůli těmto důvodům nedá označit za plně inkluzivní, 

ale pouze za „spíše inkluzivní“.

3.1.5 Zdanění podnikání
Jihoafrický daňový systém je pro tuzemské podnikatele příznivý. Ze 190 zemí se ve 

zdanění podnikání v zemi umístila na 54. místě. Data z výzkumu World Bank Group 

z roku 2019 zaznamenávají daně a povinné příspěvky určených podnikatelům za rok 

2018, kromě toho i náročnost procesů spojených s vyřízením těchto žádostí 

a přiznání. V Jihoafrické republice jsou podnikatelé (střední příjmová vrstva) povinn i

140 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. The Unseen Sector A Report On The Msme

Opportunity In South Africa. World Bank Group. [online]. 2018. s. 78,79 a 82. [cit. 2020-01-01].

Dostupné z: < https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2dddbf2b-bd44-4965-a7bf-b71475602649/2019-

01-MSME-Opportunity-South-Africa.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mxxxHod >.
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zaplatit státu 7 typů daně: Daň z příjmu právnických osob; daň z majetku; příspěvek 

na úrazové pojištění; příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti; silniční daň; daň 

z přidané hodnoty; palivová daň. Pro porovnání mají vysoko příjmové země OECD 

v průměru 10,3 poplatků a ostatní státy subsaharské Afriky mají v průměru odvést 

státu 36,6 typu daně ročně. Ty nejméně zatížené ekonomiky na světě mají pouze 

3 typy daní. Vyřízení těchto 3 hlavních daní: daň z příjmu právnických osob; daň 

z přidané hodnoty nebo daň z obratu; a daně z práce (ve všech státech světa) trvá 

v JAR podnikateli průměrně 210 hodin za rok. Subsaharská Afrika drží průměr 280,6 

hodin ročně a nejvyspělejší státy OECD 158,8 hodin ročně. Celková daň a sazba 

příspěvku, které odevzdá jihoafrický podnikatel svému státu, činí 29,2 % ze svého 

zisku, což v porovnání se státy OECD (39,9 %) a ostatními státy subsaharské Afriky 

(47,3 %) 141 umožňuje jihoafrickým podnikatelům možnost rozvoje podnikání 

s vidinou, že většinu jejich zisků si budou moci ponechat a neodevzdají je státu , jako 

tomu bývá ve státech s extraktivním nastavením institucí. V opačném případě by 

právě vysoké zdanění střední vrstvy znamenalo extraktivní nastavení tohoto aspektu 

jihoafrické ekonomické instituce. Proto lze tento aspekt jihoafrické ekonomiky 

považovat za “zcela inkluzivní“.

3.1.6 Omezení přístupu zahraničních firem na jihoafrický trh
Přístup zahraničních firem na trh JAR je ovlivněn pouze jejím členstvím v SACU 

(Jihoafrická celní unie), stejně jako to mají země, které jsou také integrovány do 

některé z organizací upravujících obchodní vztahy mezi jednotlivými suverénními 

státy (například státy v EU, ASEAN, NAFTA, apod.). Ani historické předpoklady 

JAR nemají praxi v omezování svého trhu vůči světu. Již v době kolonizace se stávala 

mezistanicí při obchodních cestách mořeplavců a později sama disponovala 

nerostným a zemědělským bohatstvím pro export. Jediné co historicky omezovalo 

obchod a dovoz do země, byly v době fungování apartheidu mezinárodní sankce, 

způsobené nedemokratickým chováním vůči nebílým skupinám populace v zemi, 

o čemž pojednává práce již na straně 18, 19 a také 23. Například dovoz zboží do JAR 

z EU je zvýhodněn Dohodou o ekonomickém partnerství se zeměmi Jihoafrického 

rozvojového společenství. V takovém případě lze velké množství zboží dovážet volně

141 DOING BUSINESS 2020. Economy profile South Africa. World Bank Group. [online]. květen

2019. s. 43 a 44. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: <

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/south-africa/ZAF.pdf >.
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a bez cla. Při vstupu zahraniční firmy na trh JAR je potřeba dbát na dodržení všech 

místních pravidel. Firmy mohou využít ke vstupu na místní trh několik variant: 

exportní úsek v rámci veletrhů a výstav, skrze pověření zástupce v JAR pro zajištění 

obchodu, pověření distributora nebo skrze prodej licence k výrobě zboží v zemi. 

Poslední dvě možnosti je lépe ošetřit smluvně. Právní prostředí sice poskytuje 

ochranu zahraničním firmám, avšak soudní spory jsou zdlouhavé a nákladné. 

Problémem pro uplatnění cizí firmy v Jihoafrické republice však je konkurence na 

trhu způsobená velkými společnostmi nadnárodního formátu či čínskými firmami, 

proto je potřeba cílit na určitý segment společnosti a mít dobré jméno ve svém oboru. 

Nejvíce omezený je trh v získávání veřejných státních zakázek. Státní tendry jsou 

posuzovány pomocí bodového systému a pro šanci na úspěch musí zahraniční firma 

disponovat certifikátem B-BBEE.142 Při udělování tohoto certifikátu společnosti se 

bere ohled na podíl nebílé části obyvatelstva na řízení společnosti, vlastnictví firmy, 

obsazení manažerských funkcí apod. Spolupráci jihoafrického trhu s tím světovým 

způsobuje i vedoucí postavení JAR v obchodních uniích jižní Afriky, kdy zahraniční 

firmy dovážejí na trh JAR a ta poté distribuuje zboží do okolních afrických zemí, 

které mají mezi sebou výhodnější obchodní vztahy. 143 Jediná omezení, která lze 

v Jihoafrické republice vysledovat, je znevýhodnění firem pomocí B-BBEE 

certifikátu v rámci veřejných tendrů a také neustálá hrozba pozemkové reformy, která 

by půdu v JAR umožnila pouze pronajímat, nikoli vlastnit, což by mohlo odradit 

mnoho potencionálních zahraničních zájemců o investice v zemi. Bohužel s prvním 

problémem certifikátů je spojena i vyšší míra korupce státního aparátu při udělování 

těchto zakázek. 144 Kvůli zmíněným problémům se jedná o “spíše inkluzivní“ 

nastavení tohoto ekonomického faktoru Jihoafrické republiky.

142 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRETORII. Jihoafrická republika: Základní podmínky pro 

uplatnění českého zboží na trhu. BusinessInfo.cz. [online]. prosinec 2019. [cit. 2019-12-20]. Dostupné 

z: < https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-uplatneni- 

ceskeho-zbozi-na-trhu/#section-13 >.

143 JENIŠTA, V. Do Jižní Afriky vyvážíme víc než do Brazílie a Mexika. Trade News. [online]. prosinec 

2014. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: < https://itradenews.cz/exportni-sance/210/do-jizni-afriky- 

vyvazime-vic-nez-do-brazilie-a-mexika >.

144 KIM, A. B.; MILLER, T.; ROBERTS, J. M.. 2019 Index of Economic Freedome. The Heritage

Foundation. [online]. leden 2019. s. 385. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: <

https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf >.
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3.1.7 Překážky spolupráce jihoafrických firem s firmami v zahraničí
Tato instituce je do jisté míry spojena s předchozí ekonomickým aspektem 

jihoafrických institucí, tj. omezení přístupu zahraničních firem na obchodní trh. 

Nejlépe fungují obchodní spojení v rámci mezinárodních organizací, kterých je 

Jihoafrická republika členem. 145 Například se jedná o Britské společenství národů 

(Commonwealth), Světová organizace obchodu (WTO), Světová celní organizace, ale 

především o spolky v jižní Africe a oblasti Indického Oceánu, kde zastává JAR 

dominantní roli. V rámci mezinárodního obchodu disponuje JAR také dohodami 

o obchodu, konkrétně s Evropskou unií a WTO. 146 Jihoafrická republika je 

nejsilnějším obchodním partnerem Evropské unie v celé Africe a v roce 2018, v rámci 

obchodu se zbožím, činil export i import každý samostatně přes 24 miliard eur.147 

Kromě možností pro zahraniční firmu být na trhu samostatným podnikatelem či 

založení si vlastní společnosti, družstva nebo partnerství v Jihoafrické republice, je 

zde i možnost navázání spolupráce s tuzemskou firmou a prodávat svůj výrobek 

v zemi skrze prostředníka. První variantou takové spolupráce je pověření svého 

zástupce podle konvencí mezinárodního obchodu. Za druhou možnost lze považovat 

prodej skrze distributora, který není ošetřen zákonem a je potřeba uzavřít partnerství 

pomocí smluv. Třetí volbou je prodej licence výrobci v JAR, který tak bude ochotný 

vyrábět exportní zboží. Tuto spolupráci lze navázat libovolně na základě smlouvy, 

kdy před zneužitím práv dostatečně chrání jihoafrické zákony podle mezinárodních 

úmluv, které JAR podepsala. Překážky spolupráce zahraničních firem s těmi 

jihoafrickými lze považovat za neomezené z hlediska nastavení státních institucí, 

a proto za „zcela inkluzivní“. 148

145 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRETORII. Jihoafrická republika: Základní podmínky pro

uplatnění českého zboží na trhu. BusinessInfo.cz. [online]. prosinec 2019. [cit. 2019-12-20]. Dostupné 

z: < https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-uplatneni- 

ceskeho-zbozi-na-trhu/#section-13 >.

146 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook -  South Africa. [online]. 2019. cit.

[.2019-12-23]. Dostupné z: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world- 

factbook/geos/sf.html>.

147 EUROPEAN COMMISSION. Trade -  South Africa. European Commission. [online]. květen 2019. 

[cit. 2019-12-20]. Dostupné z: < https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-

regions/countries/south-africa/ >.

148 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRETORII. Jihoafrická republika: Základní podmínky pro 

uplatnění českého zboží na trhu. BusinessInfo.cz. [online]. prosinec 2019. [cit. 2019-12-22]. Dostupné
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3.1.8 Průměrný příjem domácnosti v JAR
Tento aspekt jihoafrické ekonomiky zde nebudu posuzován pouze v rámci obecného 

průměru, ale speciálně také podle příslušnosti jednotlivců k rase (bílá, černá, míšenci, 

Indové). Právě rasové štěpení jihoafrické (“duhové“) společnosti nejvíce souvisí 

s makroekonomickou situací domácností v zemi. Bez ohledu na rasovou příslušnost 

činí průměrný čistý příjem domácnosti na jednotlivce v Jihoafrické republice v roce 

2019 33,6 tisíce amerických dolarů ročně. V porovnání se zeměmi OECD zaostává 

tato částka pod průměrem tohoto uskupení. Podle šetření je to způsobeno právě 

nízkou mírou zaměstnaností, především černé části populace. Pouze 44 % populace 

ve věku 15 až 64 let má placené zaměstnání (48 % z mužů a 38 % z žen v JAR). 

Průměrná pracovní doba v JAR překračuje průměr zemí OECD. 149 Konkrétní 

statistiky ročního příjmu (počítáno podle hodnoty jihoafrického randu v roce 2000) 

byl v roce 1917 podle rasové příslušnosti obyvatel 13 069 randů pro bělošskou 

populaci, 2 875 u míšenců, 2 894 u asijské minority a 1 184 randu u černošské 

populace. O sto let později byly hodnoty příjmu u bělošského obyvatelstva 75 297 

randů, 16 567 u míšenců, 51 457 u asijské minority a pouze 9 790 randů u černošské 
části populace.150

Ačkoliv se tedy režim apartheidu zhroutil a umožnil nástup demokracie s její cestou 

sbližování národů, ekonomické rozdíly v příjmech rasových skupin v JAR se kromě 

bílé a asijské rasy se zvětšují. Navzdory pozitivní diskriminaci původního 

obyvatelstva nemají pracovníci černošské a míšenecké skupiny potřebnou kvalifikaci 

a vzdělání a pracují v zaměstnáních mimo oficiální rámce, což neprospívá ani státní 

ekonomice (viz strana 29). V Jihoafrické republice existují překážky systému pro 

zlepšení podmínek pro domácnosti s nízkým příjmem, např. v zajištění lepší formy 

státního vzdělání pro majoritní černošskou část populace. Stejně tak existují i výhody 

pro dříve znevýhodněnou barevnou část populace, např. B-BBEE certifikát 

v podnikání. Tato část jihoafrických ekonomických institucí jeví známky 

nevyrovnanosti, a lze ji proto považovat za “smíšený typ“.

z: < https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-uplatneni-

ceskeho-zbozi-na-trhu/#section-13 >.

149 OECD. Better Life Index. Organisation for Economic Co-operation and Development. [online].

2016. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: < http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/south-africa/ >.

150 RIEGL, M. Parlamentní volby 2014 v JAR ve znamení oslabené většiny Afrického národního

kongresu? Acta Politologica [online]. 2014. vol. 6, č. 1, s. 102 . ISSN 1803-8220.

61

https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-uplatneni-
_http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/south-africa/_


3.2 Politické instituce a faktory

3.2.1 Úroveň školství a vzdělání
Nejen úroveň státní oblasti školství, ale vzdělání obecně se považuje za jednu 

z největších překážek rozvoje Jihoafrické republiky. Je důležité zde zmínit, že již 

v průběhu historie bylo původní obyvatelstvo utlačováno kolonisty a jedním z projevů 

byla i absence jakékoli snahy vzdělávat domorodé obyvatelstvo. Před nástupem 

apartheidu vytvářely jediné možnosti vzdělání pouze absolventi škol evropské misijní 

činnosti v Africe. Díky tomu vznikla černošská inteligence. Absolventi těchto škol 

zakládali pro domorodce smíšené církve, humanitární, školní a osvětové spolky nebo 

vydávali noviny. Začala se formovat černošská opozice, která se společně snažila 

vytvořit politickou opozici vůči bílé správě země (rozpracovávám již na straně 19). Za 

doby apartheidu fungovaly rasy odděleně. Stejně tak tomu bylo u školství, školy byly 

odděleny zvlášť pro bílou i barevnou část jihoafrické populace. Po konci apartheidu 

nastal zlom, který byl příčinou dnešních problémů jihoafrického školství. Dosavadní 

oddělené školství pro bílé a černé mělo být zrušeno. Také soukromý typ školství pro 

bílé žáky měl být zrušen, nakonec však došlo ke sloučení bílých a černých žáků 

a podpoře těchto kvalitních škol státem. Později se změnil pouze vyučovací jazyk 

z afrikánského na anglický. 151 Venkovské školství zůstalo zaostalé bez kvalitního 

personálu, což vyvolalo bouření venkovanů a ničení tamních škol. Postapartheidní 

režim dostatečně nevyužil potenciálu moderního afrikánského školství. Dnes existují 

v JAR školy financované státem, soukromé školy a také mezinárodní. Liší se nejen 

v úrovni vzdělávání moderním vybavení, ale také v nákladech na členství studentů. 

Nejvíce vypovídá o úrovni vzdělání pomocí státní škol výsledek výzkumu OECD 

v oblasti vzdělání žáků v matematice a vědě, kde ze 76 zemí skončila J AR na 

předposledním místě. V listopadu roku 2016 uspořádala organizace Trendy 

v mezinárodním matematickém a přírodovědném studiu (TIMSS) test, kterého se 

zúčastnilo 580 000 žáků. Z 57 zemích se vyskytovala Jihoafrická republika na 

spodním okraji žebříčku. Jihoafričtí žáci zaostávali i za žáky pocházejících z chudších 

částí afrického kontinentu. Šokujících 27 % žáků, kteří chodili do školy šest let, 

neumí číst, ve srovnání se 4 % v Tanzanii a 19 % v Zimbabwe. Po pěti letech školy 

asi polovina nezvládne vypočítat, že 24 děleno třemi je osm. Pouze 37 % dětí 

nastupujících do školy absolvuje imatrikulační zkoušku a pouze 4 % dosáhnou

151 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 288-289. [cit. 2019-11-23]. ISBN 978-80-7422-039-5.
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vysokoškolského titulu.152 V Jihoafrické republice se nachází 30 tisíc škol a zhruba 26 

tisíc z nich jsou financovány státem. Z celkového počtu 1600 soukromých škol se 

většina nachází v Gautengu a Západním Kapsku, tedy bohatých a vyspělých 

provinciích JAR. Rodiče musí za studium platit školné, kromě chudých rodin, za které 

platí stát. Za problém státního školství jsou špatně vzdělaní učitelé, kteří se neumí 

dále rozvíjet a osvojovat si nové dovednosti. Mnoho mezinárodních škol má studenty 

zahraničních pracovníků, kterým drahé školné pro děti (až 100 tisíc jihoafrických 

randů za školní rok) může hradit zaměstnavatel. V těchto školách je největší výhodou 

malý počet žáků ve třídě, dostatečné a moderní vybavení, angloamerický systém 

vzdělávání a také kvalitní personál. Školné v ostatních typech jihoafrických škol se 

pohybuje od 8 tisíc do 20 tisíc randů za lepší státní školy a od 30 tisíc do 70 tisíc 

randů za soukromé školy. Povinná školní docházka je od 7 do 15 let (1.-9. třída). 

Rodiče však mohou pro své dítě přihlásit na dobrovolnou nástavbu (10.-12. třída).153 

Výzkum společnosti South African Market při svém výzkumu zjistil, že respondenti 

z řad studentů považují napříč všemi regiony za největší problémy veřejného školství: 

přeplněnost tříd, nedostatek knih, vysoké školné, špatné vybavení a nedostatek 

učitelů.154 Tyto problémy ve vzdělávání černošské a barevné majority obyvatelstva 

sice nejsou zapříčiněny nedemokratičností politického systému, ale způsobují špatnou 

vzdělanost populace, která vede k horšímu uplatnění této majority obyvatel na trhu 

práce. Skrze tento problém se zvyšuje nezaměstnanost, dále pak kriminalita 

a v kombinaci s nefungující policií může v případě vítězství radikální politické strany, 

která bude narušovat demokratické principy, lze předpokládat narušení inkluzivních 

politických a ekonomických institucí. Tento problém se vyskytuje například 

v Mexiku, kde podle autorů Acemoglu a Robinsona lze vidět následky historických 

exkluzivních institucí, které narušují fungování inkluzivních institucí a demokracie.

152 THE ECONOMIST. South Africa has one of the world's worst education systems. The Economist

Newspaper Limited. [online]. leden 2017. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: <

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/01/07/south-africa-has-one-of-the-worlds-

worst-education-systems >.

153 EXPATICA. Education in South Africa. Expatica Communications B.V. [online]. 2019. cit. [2019

12-30]. Dostupné z: < https://www.expatica.com/za/education/children-education/education-in-south- 

africa-803205/ >.

154 SOUTH AFRICAN MARKET. 29 May 2019: Problems experienced in public schools by learners. 

[online]. květen 2019. cit. [2019-12-30]. Dostupné z: < https://www.southafricanmi.com/education- 

statistics.html >.
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Proto zde lze hovořit o školství jako “spíše extraktivní“ politické instituci.

3.2.2 Služba v armádě (branná povinnost)
Jihoafrická republika disponuje profesionální armádou SANDF (South African 

National Defence Force). Pro běžné občany ve věkovém rozmezí 18-26 let, je možné 

přihlásit se k dobrovolné základní vojenská službě na smluvní dobu dvou let. Ženy 

smí sloužit pouze v nebojových oddílech armády. 155 Jihoafrická armáda se kromě 

profesionální části skládá také z rezervních oddílů, kam přichází dobrovolníci 

a výkonnostně slabší jedinci z dobrovolné vojenské služby. 156 Výdaje JAR na armádu 

v počtu procent z HDP se od roku 2014 snižovala z 1,11 % na 0,98 % v roce 2018.157 

V případě JAR se jedná o ideální, “zcela inkluzivní“ nastavení aspektu služby 

v armádě pro inkluzivní politické instituce . Občané, zejména muži se mohou naplno 

věnovat své vlastní volbě povolání a rodinného života a nejsou ovlivněni povinnou 

službou v armádě, jako tomu je například v Severní Koreji. V KLDR totiž nemohou 

počítat s vlastní volbou povolání, jelikož po ukončení školní docházky a dosažení 

stanoveného věku všichni povinně nastupují na 10 let do armáda, což jim brání 

v nastartování kariéry v jimi zvoleném oboru.158

3.2.3 Dodržování občanských práv a nezávislost justice
Jihoafrická republika disponuje velkými rozdíly mezi obyvateli, které způsobují 

nerovnosti i v oblasti hospodářského, sociálního i kulturního práva nebo ve využití 

služeb zdravotní péče. Podle Amnesty International je problémem v JAR korupce, 

nefunkční soudnictví a omezování minority s odlišnou sexuální orientací.159 Ústava 

Jihoafrické republiky zaručuje soudní nezávislost a umožňuje soudům fungovat

155 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook -  South Africa. [online]. 2019. cit.

[2019-12-30]. Dostupné z: < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html

>.

156 CHIEF HUMAN RESOURCES. Careers in the Department o f Defence. Department of Defence. 

[online]. 2019. cit. [2019-12-30]. Dostupné z: < http://www.careers.mil.za/index.htm >.

157 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook -  South Africa. [online]. 2019. cit.

[2019-12-30]. Dostupné z: < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html

>.

158 ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby.

2015. s. 66-68. [cit. 2018-09-02]. ISBN 978-80-7363-607-4.

159 AMNESTY INTERNATIONAL. South Africa 2017/2018. [online]. 2018. cit. [2019-12-30].

Dostupné z: < https://www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/ >.
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autonomně. 160 Ústavní soudci jsou navrhováni speciální komisí podle zásluh. 

V posledních letech byli soudci i zástupci výkonné moci odpovědní za svá chybná či 

netransparentní rozhodnutí, což se především projevilo v rozhodnutích ohledně 

hlasování o nedůvěře a (znovu)obvinění exprezidenta J. Zumy. O něco horší situaci 

lze pozorovat u Úřadu státního prokurátora. Jmenování i odvolání byla často politicky 

ovlivněná, poslední šéf tohoto úřadu jmenovaný prezidentem Ramaphosou v roce 

2018 měl za úkol úřad stabilizovat. Přesto celý soudní systém trpí podfinancováním 

a nedostatkem zaměstnanců (např. obhájců přidělených státem), což způsobuje dlouhé 

trvání sporů i jejich samotného zahájení. Proto je časté, že zadržení jsou drženi přes 

stanovené lhůty.161 Výzkum Transparency International ukázal, že 34 % dotázaných 

občanů Jihoafrické republiky označilo jihoafrické soudnictví a soudce za 

zkorumpované. 162 Tento faktor politických institucí JAR se pouze díky 

demokratickému nastavení ústavy, autonomii v rozhodování soudů, zlepšení situace 

soudů a výměně hlavního prokurátora dá považovat za „spíše inkluzivní“. Pokud by 

změna u soudnictví nenastala, byl by tento aspekt hraniční mezi extraktivními 

a inkluzivními institucemi.

3.2.4 Fungování policie
Fungování státní policie je vedle školství dalším velkým problémem JAR. Nezávislé 

policejní vyšetřovací ředitelství uvedlo, že došlo k nárůstu případů zneužití moci 

jihoafrickou policií. Konkrétně se jedná o 394 případů úmrtí v důsledku policejní akce

a 302 případů úmrtí v policejní vazbě (za období 2016-2017 a obě čísla jsou vyšší než 

v předchozím roce). Bylo evidováno 173 případů mučení, 112 znásilnění spáchaných 

policisty (35 případů spáchaných při výkonu služby) a 3 827 případů útoku ze strany 

policie. 163 Při rovnání s některými členy Commonwealthu statistika uvádí, že

160 PARLIAMENT OF SOUTH AFRICA. Constitution Of The Republic Of South Africa. [online]. 

1996. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: < https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa- 

proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/ >.

161 FREEDOME HOUSE. Freedome in the World 2019 - South Africa Profile. Freedome House. 

[online]. 2018. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: < https://freedomhouse.org/report/freedom- 

world/2019/south-africa >.

162 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Citizens Speak Out About Corruption In Africa. 

Transparency International. [online]. červenec 2019. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: < 

https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa >.

163 AMNESTY INTERNATIONAL. South Africa 2017/2018. [online]. 2018. cit. [2019-12-31].
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v Austrálii (přes 23 miliónů obyvatel) zemře ročně 5 lidí v důsledku policejní akce 

a podobné je to v Británii (přes 66 miliónů obyvatel). 164 Ve Spojených státech 

amerických bezpečnostní složky zabily při svých akcích v roce 2017 987 lidí. 165 

Statistiky za následující rok (2017-2018) hovoří o problémech s přeplněností věznic 

(z důvodu zdlouhavého jednání soudů), 82 nepřirozených úmrtí vězňů a 988 stížností 

na napadení vězňů způsobených jinými vězni. Navzdory zákazu užití jakéhokoliv 

způsobu mučení Ústavou Jihoafrické republiky, existuje mnoho nahlášených případů 

policejního mučení, použití nepřiměřené síly během zatčení, výslechu i zadržení. 

Celkem bylo hlášeno 637 úmrtí v policejní vazbě nebo při policejní akci, 105 případů 

znásilnění spáchaného policisty, 217 případů mučení a 3 661 případů útoku ze strany 

policie. Celkově došlo k 19 % úbytku hlášených incidentů oproti předchozímu období 

2016-2017.166 Znepokojivé fungování policie po roce 1994 potvrzují i starší jednání 

policie, kdy například v roce 2012 policejní jednotky střílely na protestující horníky 

platinového dolu v Marikaně, kde bylo zabito 34 dělníků, 78 zraněno a na 200 

zatčeno. V polovině roku 2015 zase nastaly nepokoje namířené proti přistěhovalcům 

v JAR. Několik lidí zemřelo a desítky tisíc přišlo o domov. Proti těmto nepokojům 

policie odmítala zasahovat a klid zajistila až armáda. Policejní operace, které měly 

potírat kriminalitu, byly namířeny proti imigrantům. Tento krok kritizovaly 

lidskoprávní organizace, jelikož prý policie porušuje práva imigrantů v zemi a přenáší 

na ně novodobou formu diskriminace z dob apartheidu (zmiňuji na straně 23). 

Výzkum Transparency International označil jihoafrickou policii za nejvíce 

zkorumpovanou instituci v zemi. Vyplývá to z průzkumů občanů v JAR, kdy takto 

označilo policii 47 % všech dotázaných. 167 Tuto politickou instituci jihoafrického

Dostupné z: < https://www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/ >.

164 PEEPLES, L. What the Data Say about Police Shootings. Nature magazine.

[online]. září 2019 . cit. [2020-01-02]. Dostupné z: < https://www.scientificamerican.com/article/what-

the-data-say-about-police-shootings/ >.

165 AMNESTY INTERNATIONAL. United States Of America 2017/2018. [online]. 2018. cit. [2019

12-31]. Dostupné z: < https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report- 

united-states-of-america/ >.

166 FREEDOME HOUSE. Freedome in the World 2019 - South Africa Profile. Freedome House.

[online]. 2018. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: < https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2019/south-africa >.

167 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Citizens Speak Out About Corruption In Africa.

Transparency International. [online]. červenec 2019. [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: <
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systému lze kvůli vykazování dysfunkce a porušování demokratických principů 

považovat za hraniční a tedy za “smíšený typ“ extraktivních a inkluzivních institucí, 

kdy taková instituce může vykazovat změny ve svém nastavení na jednu či druhou 

stranu posuzované osy.

3.2.5 Rozšíření a kvalita infrastruktury
Z důvodu velké rozlohy země se jedná o velké množství infrastruktury, která v zemi 

existuje a kterou je nutné udržovat. Země disponuje velmi rozšířenou leteckou 

dopravou. V JAR je registrováno 23 národních leteckých společností, kteří provozují 

216 registrovaných leteckých strojů. Ročně tito dopravci přepraví přes 17,1 milionů 

pasažérů a přes 885 miliónů tun nákladů. Tito dopravci mají k dispozici 566 letišť, 

z toho 144 se zpevn ěnou plochou a 422 s plochou nezpevněnou. Tím se řadí JAR na 

11. příčku mezi státy na světě v počtu letišť na svém území. Dále na svém území 

vybudoval stát téměř 4 tisíce kilometrů potrubí distribuujících zemní plyn, olej, 

kondenzáty a rafinované produkty. V oblasti železnic se v zemi nachází téměř 21 tisíc 

kilometrů železničních kolejí, což v porovnání se zeměmi ve světě znamená 13. 

místo. Jihoafrická republika má na svém území zhruba 750 tisíc kilometrů silničních 

cest, z toho více jak 158 tisíc km je zpevněných a téměř 592 tisíc km nezpevněných, 

a řadí se tak na 10. pozici zemí v délce silničních komunikací. Kromě toho disponuje 

JAR také lodní dopravou (obchod), s 88 registrovanými plavidly (veřejná i soukromá 

plavidla), což s ohledem na výhodnou přímořskou polohu státu ji řadí až na 92. místo 

ve světě.168 Poslední velký rozvoj infrastruktury proběhl při přípravách na fotbalové 

mistrovství světa v roce 2010. Tato příprava napomohla rozvoji dopravy 

a infrastruktury kvůli turistům a jejich dopravě z letiště do pořádajících měst, spojení 

mezi městy, kde se zápasy konaly a ve městech samotných. Rozvoj tedy zahrnoval 

budování silnic, železnic a vybudování autobusové dopravy, která zde i kvůli odporu 
taxi služeb chyběla.169

S ohledem na rozvinutost dopravní infrastruktury v zemi je potřeba říci, že JAR 

v reálném fungování zejména autobusové dopravy a příměstského vlakového spojení

https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa >.

168 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook -  South Africa. [online]. 2019. cit.

[2020-01-01]. Dostupné z: < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html

>.

169 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 318-325. [cit. 2019-11-28]. ISBN 978-80-7422-039-5.

67

https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html


tápe. Především vysoká kriminalita činí tuto oblast dopravy nebezpečnou a tím pádem 

i těžce využitelnou. V případě městské dopravy neexistují u autobusových linek jízdní 

řády a stejně i využití taxi služby není bezpečné. Jedná se především o problém, který 

narušuje rozvoj turismu v zemi.170 Pro podnikání ve státu je rozvinutá infrastruktura 

potřebná pro výrobu i distribuci svých výrobků na obchodní trh. Stejně tak potřebují 

podniky ke své existenci dostatek elektrické energie a telekomunikací. 171 V tomto 

hledu Jihoafrická republika zaostává. Země trpí často nedostatkem elektřiny, která je 

drahá (za posledních deset let se poplatky ztrojnásobily) a mnoho domácností si ji 

nemůže dovolit. Státní společnost na výrobu elektřiny Escom se nachází v úpadku, 

jelikož není výdělečná, má vysoké dluhy (přes 420 miliard randů, což odpovídá 

přibližně 8 % jihoafrického HDP) a provází ji řada korupčních skandálů. Lidé 

používají paliva jako plyn a parafín, což způsobuje často požáry a jsou i nejčastější 

příčinou otravy u dětí.172 Přístup k elektřině postrádá na 9 milionů obyvatel a zhruba 

46 % populace nevyužívá přístup k internetu. Pouze malá část uživatelů internetu 

disponuje rychlým a kvalitním připojením. 173 Tato dysfunkce jihoafrické 

infrastruktury narušuje celkové fungování ekonomiky JAR, tak zejména její 

bezpečnostní situaci. Postižená část finančně slabší populace je náchylnější k nárůstu 

kriminality, nespokojenosti s politickým režimem, může se snadněji radikalizovat 

a ohrožovat tak funkci inkluzivních institucí v zemi. Proto je nutné tento aspekt 

jihoafrických institucí považovat za „smíšený typ“, který balancuje mezi oběma 

názorovými póly teorie a v případě změny se může přiklonit na jeden či druhý pól.

170 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRETORII. Jihoafrická republika: Základní podmínky pro

uplatnění českého zboží na trhu. BusinessInfo.cz. [online]. prosinec 2019. [cit. 2019-01-01]. Dostupné 

z: < https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-uplatneni- 

ceskeho-zbozi-na-trhu/#section-13 >.

171 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. The Unseen Sector A Report On The Msme

Opportunity In South Africa. World Bank Group. [online]. 2018. s. 76. [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: < 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2dddbf2b-bd44-4965-a7bf-b71475602649/2019-01-MSME- 

Opportunity-South-Africa.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mxxxHod >.

172 DE GREEF, K. Lights out: the price hikes leaving millions of South Africans in the dark. The

Guardian News and Limited. červen 2019. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: <

https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/11/electricity-price-hikes-south-africa >.

173 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook -  South Africa. [online]. 2019. cit.

[2020-01-02]. Dostupné z: < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html

>.
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3.2.6 Státní rozvoj, podpora vědy a inovací
Politika vědy a rozvoje Jihoafrické republiky, která se věnovala prospěchu celé 

“duhové“ společnosti JAR, se začala rozvíjet až po pádu politiky apartheidu v roce 

1994. S nástupem nové postapartheidní vlády ANC skončilo zaměření vědy 

a technologií na preferovaná odvětví obrany, energie a potravinové soběstačnosti. Od 

té doby vláda přesunula výzkum na obory týkající se zlepšení struktur a vzdělávání 

aktérů pracujících v systému financování a inovací. Stejně tak se zabývala zvýšením 

výkonnosti v oblastí vědy a inovací. V roce 1994 bylo zřízeno Ministerstvo umění, 

kultury, vědy a technologií (v roce 2002 oblast vědy a technologií získala vlastní 

ministerstvo) a následně byl vytyčen plán pro rozvoj vědy a technologií pro další 

období. Jednalo se o plán, který byl vytvořen na základě názorů pocházejících 

z oblasti politiky, školství, občanské společnosti, odborů, apod. Vytyčil šest cílů , na 

které by se tako oblast politiky měla zaměřit. Patřilo tam zřízení účinného, 

koordinovaného a integrovaného systému technologických a sociálních inovací; 

podporování kreativních a spolupracujících společností, které povedou nejen ku 

prospěchu dané společnosti, ale i státu; zacílení na řešení problémů skrze 

multidisciplinární využití techniky a vědeckých oborů; zahrnout dříve upozaděné 

zástupce vědeckých a technických oborů do tvorby této oblasti politiky a distribuce 

finančních zdrojů; zajistit, aby se význam vědy a inovací stal uznávaným jako stěžejní 

pro rozvoj státu; a zajistit větší podporu všem typům inovací, které by zajistily růst 

ekonomiky, vytvářely pracovní místa, vytvářeli spravedlnost pomocí odškodnění 

a sociálního rozvoje dříve znevýhodněné části populace. Tyto reformy týkající se 

vědy a technologií následovaly i v roce 1999, 2002, 2007 a 2012. Vždy se jednalo 

především o rozvoj nasměrovaný na podporu podnikání, boje proti pandemii 

HIV/AIDS a rasové rovnosti.174 Poslední revize těchto institucí proběhly v roce 2016, 

kdy se politika zaměřila na výzkum a řešení problémů týkající se chudoby 

a nezaměstnanosti v zemi. Za devítileté vlády exprezidenta Zumy oslabila měna a při 

následné inflaci vláda zavedla úsporná opatření, která silně postihla ministerstvo pro 

vědu a technologie, a které tím přišlo o potřebné zdroje.175 To dokazuje i historie

174 FLOWERDAY, W., T.. Technology/Innovation history of post-apartheid South Africa. African

Microeconomic Research Unit, University of the Witwatersrand. [online]. 2015. s. 4. cit. [2020-01-02].

Dostupné z: < https://www.wti.org/media/filer_public/f9/25/f9255406-9203-421e-a5ff-

ceccf17cb09a/wp_2015_12_technology-innovation.pdf >.

175 WILD, S. South Africa Pushes Science to Improve Daily Life. Nature magazine. [online]. září 2015.
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vynaložených finančních prostředků státu do ministerstva pro vědu a technologie 

v procentech HDP. Z investic okolo 0,8 % HDP (v roce 1991 došlo k poklesu na 

0,68 %, a poté stouply zpět na více jak 0,8 % HDP) za režimu apartheidu se v roce 

1993 propadly na 0,591%. Investice do tohoto odvětví se ještě více snižovaly až 

do roku 1997, kdy dosáhly nejnižší úrovně od roku 1983 a to 0,584 % HDP. V roce 

2001 činily výdaje na vědu a technologie 0,716 % HDP. Tyto výdaje každým rokem 

rostly až na nejvyšší hodnoty v postapartheidní historii. V roce 2006, tedy ještě před 

nástupem prezidenta Zumy a následným oslabením ekonomiky JAR, dosahovaly 

investice 0.898 % HDP. Od roku 2008 se výdaje začaly snižovat až na 0,725 % HDP 

v roce 2013. Poté začaly státní výdaje do tohoto sektoru znovu narůstat. * 176 V období 

2015-1016 vynaložily vláda a peníze ze soukromých zdrojů 32 miliard randů (14,4 

miliardy státní část) na výzkum. Bylo sponzorováno na 26 veřejných univerzit a 52 

tisíc výzkumů, což odpovídá údajům např. Norska (to má však mnohonásobně méně 

obyvatel). Velkým oživením této části politického systému bylo odstoupení J. Zumy 

a nástup Cyrila Ramaphosy, který je více nakloněn vědě a inovacím než byl jeho 

předchůdce. Ten jmenoval novou ministryni Mmamoloko Kubayi-Ngubane, která se 

snaží po revidování cílů pro toto odvětví v roce 2016 zvýšit rozpočet této oblasti 

v příštím desetiletí z 0,8 % na 1,5 % HDP. Vláda pobízí i obchodní sektor v zemi, aby 

investoval do výzkumů a inovací výměnou za daňové zvýhodnění. Nově navržené 

reformy si kladou za cíl kromě zvýšení rozpočtu i zvýšení počtu publikovaných 

výzkumů, více cílit na nové inovace v boji s nezaměstnaností, zvýšit počet kvalitních 

patentovaných technologií a také zvýšit produkci absolventů vysokých škol. 177 

I přesto je rozdíl mezi investováním do vědy a rozvoje v JAR (0,819 % HDP v roce 

2016) a průměrem zemí v OECD (2,341 % HDP v roce 2016) propastný.178 Po pádu

cit. [2020-01-02]. Dostupné z: < https://www.scientificamerican.com/article/south-africa-pushes-

science-to-improve-daily-life/ >.

176 OECD. Gross domestic spending on R&D (indicator). Organisation for Economic

Co-operation and Development. [online]. leden 2020. cit. [2020-01-02]. Dostupné z: <

https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm >.

177 WILD, S. South Africa Pushes Science to Improve Daily Life. Nature magazine. [online]. září 2015 . 

cit. [2020-01-02]. Dostupné z: < https://www.scientificamerican.com/article/south -africa-pushes- 

science-to-improve-daily-life/ >.

178 OECD. Gross domestic spending on R&D (indicator). Organisation for Economic

Co-operation and Development. [online]. leden 2020. cit. [2020-01-02]. Dostupné z: <

https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm >.
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politiky apartheidu bylo správné přeorientovat cíle vědy a inovací z obrany 

a soběstačnosti izolovaného hospodářství na rozvoj finančního, zdravotního 

a školského systému. Dlouhou dobu však byl tento sektor podfinancovaný 

a opomíjený, což zpomalilo jeho vývoj. Dalším problémem je nedostatečné uplatnění 

a funkce výzkumů v reálné praxi, dosavadní výsledky nebyly nijak výrazné 

v potlačení zkoumaných ekonomických a sociálních problémů . Nadějí do budoucna je 

právě nový prezident Ramaphosa s reformami a plánem rozvoje této části 

jihoafrických institucí. Především díky těmto legislativním a vládním změnám lze 

považovat za “spíše inkluzivní“.

3.2.7 Míra pluralismu
Pluralismus patří podle mnoha názorů k udržitelné demokratické společnosti, což 

v případě Jihoafrické republiky byl dlouhou dobu problém. Již od doby počátků 

kolonialismu koloniální správa omezovala politickou participaci a nezajímala se 

o politické názory původního obyvatelstva. Jediná politická pluralita, která od vzniku 

svobodných búrských a anglických států existovala, pocházela pouze z bílé minority 

odlišující se názorovými směry pravice a levice. Barevná část obyvatelstva měla 

možnost volit velmi malé procento (bílých) politických zástupců a to pouze při 

splnění majetkových cenzů. 179 Hlavní opoziční stranou reprezentující černošské 

obyvatelstvo se stala v roce 1912 politická strana Jihoafrický domorodý kongres 

(předchůdce ANC), která však nebyla zastoupena v parlamentu. Větší míru represí 

v tomto ohledu přineslo období po první světové válce, kdy barevná část populace 

v Kapsku nemohla volit už ani bílé zástupce, ale správa vytvořila v parlamentu výbor 

padesáti barevných zástupců, kteří se zabývali pouze zákony týkajících se barevného 

segmentů obyvatelstva. Černošská politická opozice se nově utvářela skrze odborové 

organizace, avšak byla nejednotná díky souboji komunistické teorie se západními 

ideologiemi. Hlavním politickým odporem se kromě odborů stala politická strana 

Afrického národního kongresu a etiopské církevní organizace. Po nástupu režimu 

apartheidu byl ANC i Komunistická strana zakázány. A možnost zúčastnit se 

politického procesu pro barevné politické strany přišla až po nástupu P. W. Bothy, 

pokračovala s nástupem de Klerka a naplno se uplatnila až po pádu režimu apartheidu 

(zmíněno na straně 21-25). Při pohledu na politickou opozici bílé minority je situace 

naprosto odlišná. Za vlády Jihoafrické strany v letech 1910 až 1924 tvořila hlavní

179 HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 142-145. [cit. 2020-01-02]. ISBN 978-80-7422-039-5.
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opozici Unionistická strana (od roku 1910), poté i Národní strana (založená až 1914) 

a ke konci vlády Jihoafrické strany byla v opozici především Národní strana 

s jihoafrickou Stranou práce. Situace se obrátila, když se vlády chopila Národní strana 

(do roku 1929 ve spojení se Stranou práce, poté až do 1933 samostatně), hlavním 

oponentem byla naopak Jihoafrická strana. V roce 1933 došlo ke spojení Národní 

strany a Jihoafrické strany v tzv. United Party, které vládly až do roku 1948. Během 

těchto let se odštěpila „očištěná“ Národní strana, jež tvořila do roku 1948 hlavní 

opozici, poté se sama chopila moci a nastolila režim apartheidu. Během tohoto režimu 

až do roku 1994 se vystřídalo ve vedoucím postavení opozice několik stran. United 

Party od roku 1948 až 1977, Pokroková federální strana v letech 1977 až 1989, Nová 

republikánská strana 1977 až 1987 Konzervativní strana 1987 až 1994 

a Demokratická strana 1989 až 1994. Po nástupu ANC, nejdříve v koalici s Národní 

stranou a stranou Inkatha do roku 1996 a později pouze se stranou Inkatha do roku 

2000, se vedení opozice přeneslo na Demokratickou stranu a Novou národní stranu (ta 

vznikla po vystoupení Národní strany z koalice a poté v roce 2005 zanikla po debaklu 

v národních volbách 2004). 180

Dnes je vedoucí stranou opozice vůči vládě ANC Demokratická aliance, která 

v posledních volbách získala 20 ,7 % a dokázala zvítězit i v lokálních volbách 

Západního Kapska. Naopak ANC vyhrála nejhorším výsledkem od pádu apartheidu 

v roce 1994, získala zhruba 57,5 % hlasů. Jen těsné nadpoloviční vítězství 

zaznamenala v provinčních volbách v nejbohatší provincii Gauteng. Třetí skončila 

radikální levicová strana Bojovníci za ekonomickou svobodu s 10,7 %.181 Lze tedy 

vidět, že původní dominance ANC (vládnoucí v tripartitě s Komunistickou stranou 

a levicovými odbory COSATU) po 25 letech této strany u moci začíná klesat 

a politické názory ostatních stran získávají na síle. Silná pozice ANC se ukázala jako 

nezdravá, zejména v období vlády exprezidenta Zumy. Za jeho vlády docházelo ke 

korupci a politickému ovlivňování soudů a státního zastupitelství. Politické nastavení

180 MALOKA, E. 'White' Political Parties and Democratic Consolidation in

South Africa. Democratization. [online]. 2001. s. 230. cit. [2020-01-02]. Dostupné z: <

http://dx.doi.org/10.1080/714000175 >.

181 IROZHLAS. Volby v Jihoafrické republice vyhrála vládnoucí strana, ale dosáhla nejhoršího

výsledku za 25 let. Český rozhlas. květen 2019. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: <

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/parlamentni-volby-jihoafricka-republika-africky-narodni-kongres-

1994_1905111720_lac >.
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institucí však vykazuje všechny potřebné demokratické prvky. Prezident je volen 

skrze svobodné a spravedlivé volby, stejně tak i členové Národního shromáždění. 

Volební rámec i Nezávislá volební komise se dá považovat za svobodné 

a transparentní. Stejně tak nejsou žádné politické překážky pro vznik a působení 

nových politických stran. Problémem je však nepříliš transparentní financování stran, 

které vyhovuje ANC (jsou tendence učinit financování stran transparentnější pomocí 

zákonů). V zemi došlo také k nárůstu politicky motivovaných vražd. Politická volba 

občanů není ovlivněna nátlakem armády nebo vnějších vlivů, ale existuje korupce 

uvnitř ANC vnikající nakupováním hlasů delegátů ANC při volbě do stranických 

funkcí strany.182 V průzkumech týkajících se zkorumpovanosti institucí v Jihoafrické 

republice, který provedla organizace Transparency International, skončila položka 

„Představitelé vlády“ na druhém místě, „Členové parlamentu“ na děleném třetím 

místě a „Úřad prezidenta a premiéra“ na děleném čtvrtém místě spolu se „Soudy 

a soudci“. 183 Poslední vývoj země , zejména dlouhodobé posilování liberální 

Demokratická aliance, která zastupuje zájmy především bílé (zejména anglofonní 

části bílé populace) a indické minority, ale i některé barevné a černošské části 

obyvatel, zvyšuje pluralitu a demokracii politických institucí Jihoafrické republiky. 

Demokratická aliance je dlouhodobě vedena lídry, kteří pochází z černošské části 

populace. Od roku 2011 byla v čele DA Lindiwe Mazibuko184 a od roku 2015 ji vedl 

Mmusi Maimane, kterého považovali za potencionálního prezidenta JAR. Ten však 

rezignoval. Jedním z důvodů byl nedostatečný úspěch strany v posledních národních 

volbách, což spustilo spory uvnitř strany mezi konzervativní (snaha vyřešit následky 

apartheidu pomocí nerasové podpory ekonomiky) a pokrokovou částí (podpora 

zvýhodnění černošské chudé části populace), kam patřil i Maimane. 185 Ve vládě 

Cyrila Ramaphosy (ANC) byli nebo stále jsou také ministři původem z indické a bílé

182 FREEDOME HOUSE. Freedome in the World 2019 - South Africa Profile. Freedome House.

[online]. 2018. [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: < https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2019/south-africa >.

183 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Citizens Speak Out About Corruption In Africa.

Transparency International. [online]. červenec 201 9. [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: <

https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa >.

184 BBC NEWS. South Africa profile -  Timeline. BBC World Service. [online]. 2018. [cit. 2020-01

02]. Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918 >.

185 BBC NEWS. Can South Africa's Democratic Alliance bounce back?. BBC World Service. [online].

říjen 2019. [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa-50167447 >.
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(především z Komunistické strany, se kterou je ANC v tripartitě) populační 

minority. 186 Tedy vláda ANC není složena pouze ze zástupců černošské populace. 

V současné době vládní kabinet z poloviny patří ženám, což se stalo poprvé 

v historii.187 Pluralismus v JAR je navzdory tomu “spíše inkluzivní“, zejména kvůli 

korupci, dlouhodobé vládě ANC, a posilování strany Bojovníci za ekonomickou 

svobodu, která hlásá radikální politiku násilného znárodnění půdy farem patřících bílé 

minoritě. Pokud by však dominantní vedení opozice nadále držela Demokratická 

aliance a následně dorovnala politickou sílu ANC, dala by se tato část výzkumu 

označit v budoucnu za zcela inkluzivní.

3.2.8 Míra centralizace
V době apartheidu centralizace spočívala spíše k vytěsnění nechtěné barevné části 

populace a jejích regionů, které apartheidní režim považoval za ekonomickou 

i politickou zátěž. Lokání samostatnosti se týkaly i velmi rasistické Verwoerdovy 

zákony (týkaly se přesunů barevné populace do bantustanů a omezovaly práva 

barevných mimo tyto rezervace), které sloučily černošské rezervace do bantustanů. 

Těmto domovinám udělily samosprávu a později je chtěly plně osamostatnit. V roce 

1963 získala samosprávu provincie Transkei (Xhosové), v parlamentu provincie bylo 

65 křesel určených tradičním náčelníkům, které jmenovala jihoafrická vláda 

a nereflektovala volbu obyvatel provincie. Později Demokratická strana rozhodnutí 

napadla a ve volbách získala většinu křesel. Policie a soudy stále ovládal apartheidní 

režim. V roce 1976 se snažila národní vláda (násilně) prohlásit Transkei za nezávislý 

stát, jelikož zatkla opoziční poslance, aby hlasování prošlo parlamentem. Její 

samostatnost nikdo kromě JAR neuznal a ostatní barevné provincie dopředu ohlásily, 

že žádnou samostatnost nechtějí. To co se tvářilo, jako dekolonizace bylo ve 

skutečnosti dokončením rasové segregace barevného obyvatelstva. Tento krok vedl 

k tomu, že barevné obyvatelstvo v bílých provinciích považoval apartheid za cizí

186 MOTSOENENG, T; BROCK, J. Factbox: Key figures in South African President Ramaphosa's first 

cabinet. REUTERS. [online]. únor 2018. [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: < 

https://www.reuters.com/article/us-safrica-politics-cabinet-factbox/factbox-key-figures-in-south- 

african-president-ramaphosas-first-cabinet-idUSKCN1GA2RV >.

187 TAWFEEQ, M.; ADEBAYO, B.; DAVIS, A. South Africa makes history as women make up half of 

cabinet for first time. CNN. [online]. červen 2019. [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: < 

https://edition.cnn.com/2019/05/30/africa/south-africa-gender-balanced-cabinent-intl/index.html >.
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státní příslušníky, kteří nemusí míst žádná politická ani ekonomická práva.188

S koncem apartheidu a nástupem demokracie v roce 1994, přišlo i zavedení 

decentralizace státu v roce 1996, což mělo vést nejen k navýšení stupně lokální 

demokracie, ale i přenesení mnoha veřejných služeb na lokální vlády (např. zajištění 

distribuce elektřiny, vody, sběr odpadu. Původní záměry však decentralizace nesplnila 

z důvodu špatného nastavení lokálních institucí a nadměrnému zatížení lokální vlády, 

která nemá pro tyto požadavky dostatečné kapacity. 189 V roce 1994 měly lokální 

vlády problémy s dostatkem bydlení, poskytováním služeb, špatným hospodařením, 

vysokou nezaměstnaností a chudobou. Ačkoli se některé lokální vlády těmto výzvám 

postavily a dokázaly režim stabilizovat, mnoho těchto municipalit nedokáže 

poskytnout služby, které by měla. Nedokáží například správně hospodařit s financemi, 

nejsou schopny zavádět nové legislativní požadavky od národní vlády, nedokáží 

poskytovat služby, a proto obyvatelé často protestují. Navzdory tomu jsou lokální 

služby mnohem dostupnější než předtím. Stejně jako ekonomika postrádá 

kvalifikované pracovníky i municipální správě chybí vzdělaní a kvalifikovaní 

odborníci, skrze které by se mohla více rozvíjet a tím i lépe fungovat. Stát si tento 

problém uvědomuje a v roce 2011 vydal Národní rozvojový plán, který se měl 

zlepšení funkce municipalit zabývat. 190 Podle zjištění výzkumů Ministerstva pro 

vládní koordinaci z roku 2014 je jedna třetina obcí nefunkční. Horní třetina funguje 

a plní své funkce přiměřeně. Střední třetina plní dostatečně své základní funkce, avšak 

jsou oblasti, které jsou plněné pouze z části nebo přestávají fungovat. Spodní třetina je 

prakticky nefunkční a vyžadují značné úsilí, aby se tato situace změnila. Vyskytuje se 

v nich často korupce, nefunguje municipální orgán, špatně hospodaří s financemi.191

188 ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. 2003. s. 44-48. [cit. 2020-01-03]. ISBN 80-7277-184-1.

189 KOELBLE, T. A.; SIDDLE A.. Decentralization in Post-Apartheid South Africa, Regional &

Federal Studies. [online]. 2014. s. 607-608. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: <

https://doi.org/10.1080/13597566.2014.971773 >.

190 KOELBLE, T. A.; SIDDLE A. Local government in South Africa: Can the objectives of the 

developmental state be achieved through the current model of 

decentralised governance?. ICLD. [online]. 2016. s. 1-2. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: < 

https://icld.se/app/uploads/files/forskningspublikationer/siddle-koelble-icld-report-7.pdf >.

191 KOELBLE, T. A.; SIDDLE A. Local government in South Africa: Can the objectives of the 

developmental state be achieved through the current model of 

decentralised governance?. ICLD. [online]. 2016. s. 16. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: < 

https://icld.se/app/uploads/files/forskningspublikationer/siddle-koelble-icld-report-7.pdf >.
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Fakt, že na lokální úrovni je častá korupce potvrzuje i výzkum Transparency 

International, kde lidé označují představitele lokální vlády za pátou nejvíce 

zkorumpovanou instituci v zemi.192 Je potřeba u této části jihoafrického systému říci, 

že právě municipality plní důležitý úkol vstupů a výstupů politiky mezi národní 

a provinční vládou a běžným obyvatelstvem. Pokud tento stupeň politiky nefunguje, 

nemůžou být správně reflektovány ani názory obyvatel vládě a naopak. Jak naznačil 

výzkum ministerstva o praktickém fungování obcí, municipality správně nefungují 

a centralizace nedosáhla svého skutečného potenciálu. Což pro spodní třetinu 

znamená výskyt spíše extraktivních institucí. Potencionálně dobře fungují lokální 

vlády ve velkých městech, kdy například v provincii Západního Kapska, které ovládá 

opoziční Demokratická aliance, rozsah decentralizace státní moci funguje na zcela 

inkluzivním nastavení. Díky silné finanční decentralizaci pro velká města (Každé má 

určený rozpočet podle počtu obyvatel a finančního růstu. Granty od státu tvoří pouze 

8 % rozpočtu Kapského města.) nemůže vládnoucí ANC vytvářet nátlak na lokální 

politiku. Stejně tak míra centralizace nepoklesla natolik, aby lokální představitelé 

vlády nedodržovali legislativní nařízení státu.193 V kombinaci s touto skutečností, lze 

tuto instituci označit za “smíšený typ“, který při zvýšeném či sníženém zájmu státu 

o tuto oblast může oscilovat k extraktivním či inkluzivním pólům.

3.2.9 Úroveň a funkce zdravotnictví
Zdravotnictví bylo od doby konce apartheidu jednou z hlavních otázek a problémů 

země, speciálně pro prezidenta a vládu. Může zato především pandemie HIV/AIDS 

v zemi. V roce 1999 bylo až dva miliony lidí nakaženy virem HIV a této situaci 

napomohla do jisté míry nedostatečný přístup obyvatelstva zdravotní péče 

a personálu. Pandemie AIDS způsobila i pokles přirozeného přírůstku obyvatelstva 

a rostl i počet nakažených, kteří byli zaměstnáni, což oslabovalo i ekonomiku. Až 

v roce 2003 vláda schválila program na distribuci léků a prevenci onemocnění ve 

veřejném zdravotnictví (uvádím v práci na straně 27). Vzhledem k těmto údajům je

192 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Citizens Speak Out About Corruption In Africa.

Transparency International. [online]. červenec 2019. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: <

https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa >.

193 STEWART, J. Decentralization in South Africa: the role of politics. ReCom. [online]. leden 2013.

[cit. 2020-01-03]. Dostupné z: < http://recom.wider.unu.edu/article/decentralization-south-africa-role-

politics >.
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nutné říct, že Jihoafrický zdravotní systém se dělí na veřejný a privátní sektor. 

Veřejný sektor řídí stát a léčí se v něm majoritní část obyvatel z téměř 55 miliónové 

populace v zemi. Tato veřejná sféra se dělí na primární, sekundární a terciální 

a zdravotní zařízení spadají do působnosti provinčních oblastí a jejich vlád. 

Zaměstnavatel personálu je provinční oblast, tvůrcem politiky ve zdravotnictví je ale 

ministerstvo, tedy stát. Ačkoli ústava zaručuje rovnocenný přístup obyvatel ke 

zdravotní péči, přístup k privátnímu zdravotnictví je omezena podle finančních 

možností pacientů. Privátní sektor funguje skrze soukromé kliniky a ordinace lékařů 

převážně ve městech a příměstských oblastech. V porovnání čísel se jedná 

o nesrovnatelný rozdíl, kdy veřejný sektor využívá asi 84 % populace v JAR a pouze 

16 % je schopno zaplatit výdaje spojené s využitím zdravotní péče privátního sektoru 

zdravotnictví. Přitom systém veřejné péče disponuje přibližně stejným rozpočtem 

jako sektor privátní. Výdaje na veřejné zdravotnictví se pohybují okolo 8,8 % HDP 

(údaj z roku 2012). Země má celkem 23 univerzit a 8 (brzy 9) zdravotních škol, což 

ročně produkuje 1200 až 1300 vyškolených pracovníků ve zdravotnictví, což při 

počtu obyvatel nemůže v žádné případě pokrýt poptávku zdravotního systému. 

Vystudovaný zdravotní personál a lékaři jsou ze zákona povinni po svém studiu 

nastoupit na určitou dobu do veřejného sektoru, až poté jim příslušná instituce povolí 

soukromou praxi. Stejně je tomu ve výzkumném odvětví zdravotnictví, kdy vědečtí 

absolventi pracují pro veřejné vysoké školy. V JAR je častý pohyb zdravotního 

personálu mezi veřejným a privátním sektorem ve státě a také odliv těchto pracovníků 

pryč ze země (především do Evropy a Velké Británie, se kterou po těchto emigracích 

navázala spolupráci ve zdravotnictví). 194 Nejspíše proto je průměrná délka dožití 

pouze 57,5 roku, což je zhruba 22 let méně, než je průměr ve státech OECD (80 let). 

Stejně tak při průzkumu mezi obyvateli jak hodnotí své zdraví, odpovědělo 67,2 % na 

otázku “dobře či velmi dobře“, což je jen o něco méně než je průměr v zemích OECD 

(69 %).195 Země se však stále potýká s nejvyšším počtem nakažených virem HIV na 

světě a také s rozšířením tuberkulózy v zemi. Dokonce v Jihoafrické republice a Keni

194 MAHLATHI, P.;DLAMINI, J. Minimum Data Sets For Human Resources For Health And The

Surgical Workforce In South Africa's Health System. WHO. [online]. září 2015. [cit. 2020-01-03].

Dostupné z: < https://www.who.int/workforcealliance/031616south_africa_case_studiesweb.pdf?ua=1 

>.

195 OECD. Better Life Index. Organisation for Economic Co-operation and Development. [online].

2016. [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: < http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/south-africa/ >.
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se mezinárodní zdravotnické organizace specializují na kombinaci těchto onemocnění

u pacientů.196 Míra růstu populace je 0,97 % ročně (narození + migrace -  úmrtí).

V porovnání se světem patří JAR 114. místo. V míře porodnosti je to necelých 19,9 

narození na 1000 obyvatel a 78. místo na světě. Míra úmrtnosti činí 9,3 úmrtí na 1000 

obyvatel a 57. místo na světě. V konečném shrnutí se jedná o “smíšený typ“ mezi 

extraktivními a inkluzivními institucemi, kdy majoritní část populace má přístup 

pouze k veřejné zdravotní péči, která není velmi kvalitní oproti 16 % populace 

majícím dostatek financí pro zaplacení privátní péče. Sektor veřejné péče je 

podfinancovaný, potýká se s odlivem kvalitního zdravotního personálu a v kombinaci 

s nezájmem postapartheidní vlády nechal propuknout v zemi pandemii HIV/AIDS.

3.3 Shrnutí

V této kapitole byla teorie od autorů D. Acemoglu a J. P. Robinsona, o úpadku 

politických a ekonomických institucí z příčiny jejich špatného nastavení, aplikována 

na osm ekonomických a devět politických institucí v Jihoafrické republice.

V rámci ekonomických institucí byly dvě instituce označeny za “zcela inkluzivní“, 

pět institucí za “spíše inkluzivní“, a jedna instituce za “smíšený typ“. V případě 

hodnocení “zcela inkluzivní“ se jednalo o instituce podporující demokracii 

a inkluzivní typ institucí. Tyto instituce mohly obsahovat zanedbatelné problémy, 

které však nijak nenarušovaly inkluzivní povahu instituce ani celého nastavení sytému 

v JAR. Mezi takové instituce byly zařazeny: zdanění podnikání; a překážky 

spolupráce jihoafrických firem s firmami v zahraničí. V případě “spíše inkluzivního“ 

hodnocení se v demokratickém prostředí vždy našel faktor, který nezanedbatelně 

narušoval inkluzivní nastavení instituce. Tímto problémem však nemohl v budoucnu 

změnit nastavení instituce ani systému jako celku z inkluzivní na extraktivní. Za takto 

hodnocené ekonomické instituce výzkum označil: možnost soukromě vlastnit půdu 

a majetek; možnost podnikat a podpora podnikání od státu; dostupnost bankovních 

půjček pro podnikání; míra monopolizace jihoafrického trhu; státní rozvoj, podpora 

vědy a inovací. Instituce “smíšeného typu“ vykazovala známky demokratických 

i nedemokratických principů, které takovou instituci činí náchylnou pro oscilování 

mezi inkluzivním a extraktivním nastavením. Toto oscilování se řídí podle nastavení

196 LÉKAŘI BEZ HRANIC. Jihoafrická Republika. [online]. 2019. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: <

https://www.lekari-bez-hranic.cz/oblast/jihoafricka-republika >.
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ostatních institucí v systému, které jsou již inkluzivní či extraktivní. Instituce 

“smíšeného typu“ jsou nebezpečné z hlediska proměnlivosti, které mohou být těžko 

předvídatelné, zejména s ohledem na zlomové okamžiky. Tyto okamžiky mohou vést 

ke změně v nastavení institucí (z extraktivního na inkluzivní a naopak) z důvodu 

narušení politické či ekonomické rovnováhy ve společnosti, což zmiňuji na straně 46 

a 47. Za instituci “smíšeného typu“ byl označen: průměrný příjem domácnosti v JAR. 

Tento aspekt systému je silně poznamenán špatným nastavením instituce školství 

a špatným vzděláním majoritní černošské části jihoafrické společnosti. Tento velký 

rozdíl mezi příjmy a bohatstvím obyvatelstva způsobuje bariéry a tenze mezi rasami 

v JAR, a může být příčinou nepokojů některého ze segmentu obyvatelstva či větší 

podpory politických stran s radikálními názory. S ohledem na výzkum je nutné 

zdůraznit, že se vláda pomocí reforem obchodního trhu (např. B-BBEE certifikáty) 

snaží tuto situaci řešit a je si vědoma tohoto problému. V konečném shrnutí lze 

ekonomické instituce hodnotit jako “spíše inkluzivní“. Ekonomická část institucí 

v Jihoafrické republice stojí na kvalitních ekonomických principech, která jako země 

bohatá na nerostné suroviny a agrární produkty pro své fungování a prosperitu 

potřebuje.

V oblasti zkoumání politických institucí JAR můžeme výzkum práce označit za více 

pestrý než u předchozí kategorie. Z celkem devíti zkoumaných institucí byla pouze 

jedna označena za “zcela inkluzivní“, tři za “spíše inkluzivní“, čtyři za “smíšený typ“ 

a jedna označena za “spíše extraktivní“. “Zcela inkluzivní“ byla pouze: služba 

v armádě (branná povinnost). Za “spíše inkluzivní“ lze považovat: dodržování 

občanských práv a nezávislost justice; státní rozvoj, podpora vědy a inovací; míra 

pluralismu. Mezi instituce “smíšeného typu“ patří: fungování policie; rozšíření 

a kvalita infrastruktury; míra centralizace; úroveň a funkce zdravotnictví. Poslední 

instituce, kterou výzkum hodnotil jako “spíše extraktivní“, vykazovala více principů 

podporujících extraktivní nastavení politických institucí než těch, které byly 

demokratické a inkluzivní. Jednalo se o instituci: úroveň školství a vzdělání. 

Konkrétně u školství je problémem jeho velký vliv skrze vzdělání a kvalifikaci 

obyvatelstva na budoucí prosperitu a fungování země. Bez vzdělané společnosti, 

nelze kontrolovat politická rozhodnutí vládních elit, jsou snadněji zmanipulovatelní 

a často se pak lidé méně zajímají o věci veřejné. Nevzdělaní lidé těžko najdou 

uplatnění a bez fungující ekonomiky nelze udržet stát funkční. U části politických 

institucí JAR je podle získaných výsledků těžší posoudit do jaké kategorie patří. Při
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shrnutí výsledků se jedná o velmi těsné balancování mezi kategorií „smíšený typ“ 

a „spíše inkluzivní“. Vzhledem ke změnám v politickém nastavení institucí země, po 

jmenování Cyrila Ramaphosy a jeho nového vládního kabinetu, země zaznamenala 

menší posun v mnoha institucích k nastavení inkluzivního typu, a proto bych 

s ohledem na výsledky výzkumu i informace získané při něm označil politické 

nastavení jihoafrických institucí za “spíše inkluzivní“. V konečném zhodnocení 

celého výzkumu však Jihoafrická republika spadá do kategorie “spíše inkluzivní“ 

velice přesvědčivě. V jejím případě jsou to právě politické instituce, které snižují 

inkluzivní nastavení země, avšak více inkluzivní ekonomika nutí tuto část systému 

zůstat i nadále inkluzivní. Tímto způsobem pak stát dokáže svůj politický 

i ekonomický systém udržovat funkční a nevykazuje známky inklinace k tzv. “failed 

states“.

Závěr

Pro účely hodnocení je nutné zdůraznit, že případ JAR se od okolních afrických států 

liší především historicky, což způsobilo jeho odlišnost i v současné době. Historické 

rozdíly spočívají zejména v tom, že nově příchozí Evropané budovali zde na jihu svůj 

nový domov. Těmto osadníkům záleželo na prosperitě nově osídlené země více než 

na rodné zemi, protože se do původních zemí v Evropy již nehodlali vrátit. Důležitým 

faktem byla pro evropské osadníky potřeba založit vlastní osady a snažit se především 

těžit z úrodnosti země pomocí budování farem a směnného obchodu s domorodci, 

který zahrnoval zejména slonovinu, protože skutečný potenciál nerostného bohatství 

země byl objeven a rozvinut až později. Stejně tak i domorodé obyvatelstvo na území 

JAR využívali Evropané jako levnou pracovní sílu pro tuzemské farmy a obchodníky, 

nikoliv jako vývozní artikl trhu s otroky do celého světa jako tomu bylo například 

v Kongu a dalších zemí Afriky. Dokonce byli otroci, později i svobodní obyvatel é 

putující za pracovní nabídkou v rámci Commonwealthu, dováženi do země jako 

pracovní síla, což v průběhu několika staletí vytvořilo národnostní minority 

v populaci. Více než případům zemí střední a jižní Ameriky, ostatních částí Afriky či 

Asie je situace velice podobná počínání evropských osadníků v severní Americe, 

přesněji vývoji Spojených států amerických. V průběhu let se zde vytvořily velmi 

liberální a inkluzivní instituce, které pomáhaly zhodnocovat skutečný potenciál
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Jihoafrické republiky. Problémem však je, že tyto inkluzivní instituce byly přístupné 

pouze bílé části obyvatelstva. Ve srovnání s historií USA se však podobný vývoj 

rozdělil ve chvíli, kdy oba systémy začaly být vstřícné k nebílým částem 

obyvatelstva. V případě USA byly zpočátku evropští osadníci minoritou vůči 

původnímu obyvatelstvu, Indiánům, což se později změnilo z důvodu nemocí 

a vytlačováním Indiánů do rezervací (to bylo stejné i v případě JAR). Hlavním 

rozdílem však bylo, že bílé obyvatelstvo v Jihoafrické republice se svým počtem 

barevnému obyvatelstvu nikdy nepřiblížilo. Proto muselo být při pádu apartheidu 

jasné, že s nástupem demokracie a zavedením všeobecného volebního práva nebude 

moci majoritní barevné populaci konkurovat. Ačkoliv pro většinu dekolonizovaných 

států s dříve extraktivními institucemi byla dekolonizace či přesun moci do rukou 

utlačovaného domorodého obyvatelstva počátkem úpadku systému, v případě JAR 

tento úpadek, alespoň ve větším měřítku nenastal. Přesto však negativní projevy 

popsané v publikaci zkoumanou tranzici moci v Jihoafrické republice provází.

Odpovědí na první výzkumnou otázku je potvrzení “spíše inkluzivních“ politických 

a ekonomických institucí v Jihoafrické republice, kdy ekonomické instituce daleko 

více odpovídají těm inkluzivním než instituce politické. Teorie autorů Acemoglu 

a Robinsona se potvrdila v tom, že v případě vychýlení jedné části systému 

z fungujícího nastavení bude tento systém samovolně usilovat o navrácení dysfunkční 

části do původního stavu. Stane se tak v případě extraktivních i inkluzivních institucí. 

Příkladem může být odchýlení prezidenta J. Zumy od demokratických principů vlády, 

které se projevilo pozdějším odvoláním, protože poměrně inkluzivní systém nemohl 

tuto extraktivní dysfunkci nechat bez povšimnutí. Stalo se tak i přesto, že ANC držel 

většinu v parlamentu. Co se týče nejvíce problémových částí jihoafrického systému 

(školství, zdravotnictví, policie), tak zejména u školství a zdravotnictví vždy 

existovalo rozdělení těchto institucí na exkluzivní část pro minoritní bílou populaci 

a horší část instituce pro velmi početnou barevnou část obyvatelstva, která měla být 

v konečné fázi apartheidu vyčleněna ze státu, tudíž jejich potřeby nebyly pro vládu 

apartheidu důležité. U instituce policie a bezpečnosti bylo spouštěcím mechanismem 

pro úpadek tohoto segmentu uvolnění velmi represivního režimu apartheidu. Tento 

represivní režim nedodržoval lidská práva a nezajímal se o zločiny, které se dějí mezi 

barevnou částí obyvatelstva. Jediným úkolem této instituce bylo chránit bílou 

minoritní část populace a režim, pomocí jakéhokoliv dostupného prostředku. Proto za 

režimu apartheidu nemůžeme při častém potírání demonstrací pomocí střelby do
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protestujících hovořit o inkluzivních fungování policie. Policie tedy při změně režimu 

a výměně zaměstnanců měla i díky vysoké nezaměstnanosti a nárůstu kriminality 

horší pozici pro osvojení nových zkušeností, které bohužel nezvládla. Nejspíše 

hlavním důvodem, proč stát při procesu tranzice moci z rukou bílé minority do rukou 

barevné majoritní části populace nepřestal fungovat, je vybudování fungujících 

státních institucí. Tyto instituce měly zajistit prosperitu afrikánského státu a jeho 

režimu, který se v 1994 zhroutil a uvolnil tak místo multikulturnímu státu.

Na druhou výzkumnou otázku lze odpovědět, že duální ekonomika již v JAR není, 

což tvrdili také autoři teorie. Co však v Jihoafrické republice přetrvalo, je propastný 

rozdíl v chudobě nejen určitých skupin obyvatel, ale i provincií, které se nedaří 

ekonomicky sbližovat. Je zde vysoká nezaměstnanost, malá kvalifikovanost barevné 

populace, špatná distribuce půdy mezi obyvatelstvem a určitá forma pozitivní 

diskriminace dříve znevýhodněných skupin na trhu práce i v podnikání. Ačkoli se 

ekonomické instituce spolu s trhem musely určitým způsobem změnit a zaměřit se na 

daleko větší procento populace, než tomu bylo dříve, tak se tato transformace obešla 

bez větších problémů, které by narušovaly fungování celého systému. Ekonomické 

instituce JAR fungovat nepřestávají a naopak plní lépe inkluzivní roli v systému, než 

instituce politické.

Ohledně poslední výzkumné otázky, která zkoumala, zdali vývoj Jihoafrické 

republiky směřuje k selhání státu, lze jasně říci, že současné nastavení politických 

a ekonomických institucí v JAR je víceméně stabilní a inkluzivní. Odstoupení 

exprezidenta J. Zumy a příchod C. Ramaphosy naopak v některých institucích 

nastartoval vývoj směrem k větší míře inkluzivnosti. Problémem státu jsou 

z dlouhodobého hlediska instituce, které výzkum označil za “smíšený typ“ a “spíše 

extraktivní“. Tyto části jihoafrického systému buď narušují demokratické 

a prosperující fungování země (“spíše extraktivní typ“) nebo ho činí náchylnějším 

k možnosti přeměny nastavení na opačný (“smíšený typ“). Instituce “smíšeného typu“ 

v případě tendencí k takovým změnám neplní funkci spirály úspěchu/neúspěchu, tedy 

že samovolně nechrání nastavení systému a nenutí dysfunkční instituci takové 

nastavení dodržovat.
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Summary

A subject of research of this diploma thesis is a theory by D. Acemoglu and J. P. 

Robinson, dealing with the decline of political and economic institutions due to their 

misalignment. This theory was applied to eight economic and nine political 

institutions / factors in South Africa. The economic institutions / factors included: the 

possibility of privately owned land and private property; the possibility of doing 

business and promoting entrepreneurship from the state; availability of bank loans for 

business; the degree of monopolization of the market in South Africa; business 

taxation; restricting access to the market in South Africa for foreign firms; barriers of 

cooperation between South African firms and foreign companies; average household 

income in South Africa. The political institutions / factors examined included: level of 

education; compulsory military service in the Army of South Africa; respect of civil 

rights and level of independence of the judiciary; the functioning of the police; quality 

of transport infrastructure; state development and support for science and innovation; 

level of pluralism; level of centralization; level and functioning of health care.

From economic institutions / factors in South Africa, two institutions were described 

as "completely inclusive", five institutions as "rather inclusive" and one institution as 

"mixed type". The "completely inclusive" is a type of an institution, which involved 

institutions supporting democracy and an inclusive type of institution. The 

"completely inclusive" are these institutions: business taxation; barriers of 

cooperation between South African firms and foreign companies. In case of a "rather 

inclusive" the institution had a little factor, which only interfered negligibly the 

inclusive setting of the whole institution. The research identified these institutions as 

"rather inclusive": the possibility to own land and property; the possibility of doing 

business and promoting entrepreneurship from the state; availability of bank loans for 

business; the degree of monopolization of the market in South Africa; state 

development, support of science and innovation. A "mixed-type" institution showed 

signs of democratic and undemocratic principles that make such institution prone to 

oscillate between inclusive and extractive settings of institution. This oscillation can 

lead to a change in the institution settings from extractive to inclusive, or from 

inclusive to extractive. As a "mixed type" was described: the average household 

income in South Africa. In summary, economic institutions can be considered as 

"rather inclusive". The economic part of the institutions in South Africa is based on
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the quality economic principles that, as a country rich in mineral resources and 

agrarian products, need for its functioning and prosperity.

The research of South Africa's political institutions was more varied than in the 

previous category. From the nine institutions surveyed, only one was considered as 

"completely inclusive" three were "rather inclusive", four were "mixed type" and one 

was "rather extractive". "completely inclusive" was only: military service (military 

duty). The following may be considered as "rather inclusive": respect of civil rights 

and level of the independence of the judiciary; state development, support for science 

and innovation; level of pluralism. "Mixed type" institutions include: the functioning 

of the police; expansion and quality of infrastructure; level of centralization; level and 

function of health service. The last institution, assessed by the research as "rather 

extractive", showed more principles supporting the extractive setting of political 

institutions than those that were democratic and inclusive. It was an institution: the 

level of education. Especially in education, the problem is that the influence through 

education and qualification of the population is necessary for future prosperity and 

functioning of the country. Without an educated society, the political decisions of 

government elites cannot be assessed by the society in the state. The uneducated 

society becomes easier to manipulate, and often people are less interested in public 

affairs.

After the summarizing of the results, there is a close balance between the "mixed 

type" and "rather inclusive" categories. Due to changes in the political settings of the 

country's institutions, after the appointment of Cyril Ramaphosa and his new 

government cabinet, the country has been shifted in many institutions towards an 

inclusive setting of the institution. Therefore the whole settings of states politic and 

economic institution should be considered as "rather inclusive". In the final evaluation 

of the whole research, South Africa falls very convincingly into the "rather inclusive" 

category. In case of this country, it is the political institutions that reduce the country's 

inclusive settings, but a more inclusive economy forces this part of the system to 

remain inclusive. In this way, the state can keep its political and economic system 

functional.

84



Použitá literatura

Monografie a periodické zdroje

ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity
a chudoby. 2015. s. 388. ISBN 978-80-7363-607-4.

BERGER, I. South Africa in World History. 2009. s. 208. ISBN 978-0-19-533793-8.

FLOWERDAY, W., T.. Technology/Innovation history of post-apartheid South 
Africa. African Microeconomic Research Unit, University of the Witwatersrand. 
[online]. 2015. s. 31. Dostupné z: < 
https://www.wti.org/media/filer_public/f9/25/f9255406-9203-421e-a5ff-
ceccf17cb09a/wp_2015_12_technology-innovation.pdf >.

HULEC, O. Dějiny Jižní Afriky. 2010. s. 414. ISBN 978-80-7422-039-5.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. The Unseen Sector A Report On 
The Msme Opportunity In South Africa. World Bank Group. [online]. 2018. s. 122. 
Dostupné z: < https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2dddbf2b-bd44-4965-a7bf- 
b71475602649/2019-01-MSME-Opportunity-South-
Africa.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mxxxHod >.

KOELBLE, T. A.; SIDDLE A. Decentralization in Post-Apartheid South Africa, 
Regional & Federal Studies. [online]. 2014. s. 607-623. Dostupné z: < 
https://doi.org/10.1080/13597566.2014.971773 >.

KOELBLE, T. A.; SIDDLE A. Local government in South Africa: Can the objectives 
of the developmental state be achieved through the current model of 
decentralised governance?. ICLD. [online]. 2016. s. 64. Dostupné z: < 
https://icld.se/app/uploads/files/forskningspublikationer/siddle-koelble-icld-report- 
7.pdf >.

MALOKA, E. 'White' Political Parties and Democratic Consolidation in
South Africa. Democratization. [online]. 2001. s. 227-236. Dostupné z: < 
http://dx.doi.org/10.1080/714000175 >.

MFUKU, N. Privatisation and Deregulation Policies in South Africa. University of 
the Western Cape. Březen 2006. s. 110. [online]. Dostupné z: < 
http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/1809/Mfuku_MPA_2006.pdf?sequ 
ence=1&isAllowed=y >.

KIM, A. B.; MILLER, T.; ROBERTS, J. M.. 2019 Index of Economic Freedom. The 
Heritage Foundation. [online]. leden 2019. s. 474. Dostupné z: < 
https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf >.

RIEGL, M. Parlamentní volby 2014 v JAR ve znamení oslabené většiny Afrického 
národního kongresu? Acta Politologica [online]. 2014. vol. 6, č. 1, s. 99-112. ISSN 
1803-8220.

85

https://www.wti.org/media/filer_public/f9/25/f9255406-9203-421e-a5ff-
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2dddbf2b-bd44-4965-a7bf-b71475602649/2019-01-MSME-Opportunity-South-
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2dddbf2b-bd44-4965-a7bf-b71475602649/2019-01-MSME-Opportunity-South-
https://doi.org/10.1080/13597566.2014.971773_
https://doi.org/10.1080/13597566.2014.971773_
https://icld.se/app/uploads/files/forskningspublikationer/siddle-koelble-icld-report-7.pdf_
https://icld.se/app/uploads/files/forskningspublikationer/siddle-koelble-icld-report-7.pdf_
https://icld.se/app/uploads/files/forskningspublikationer/siddle-koelble-icld-report-7.pdf_
http://dx.doi.org/10.1080/714000175_
http://dx.doi.org/10.1080/714000175_
http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/1809/Mfuku_MPA_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y_
http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/1809/Mfuku_MPA_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y_
http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/1809/Mfuku_MPA_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y_
https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf_
https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf_


ZIMÁK, A. Jihoafrická republika. Libri. 2003. s. 116. ISBN 80-7277-184-1.

Internetové zdroje

AMNESTY INTERNATIONAL. South Africa 2017/2018. [online]. 2018. Dostupné 
z: < https://www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/ >.

AMNESTY INTERNATIONAL. United States Of America 2017/2018. [online]. 
2018. Dostupné z: < https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of- 
america/report-united-states-of-america/ >.

BBC NEWS. South Africa profile -  Umelme. BBC World Service. [online]. 2018.
Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918 >.

BBC NEWS. Can South Africa's Democratic Alliance bounce back?. BBC World
Service. [online]. říjen 2019. Dostupné z: < https://www.bbc.com/news/world-africa- 
50167447 >.

BURKE, Jason. Who is Cyril Ramaphosa? South Africa's new leader faces huge
challenges. The Guardian News and Limited. únor 2018. Dostupné z: 
<https://www.theguardian.com/world/2018/feb/14/who-is-cyril-ramaphosa-south-
africa-president>.

BUSINESSTECH. 8 companies that lend money to small businesses in South Africa.
Businesstech.co.za. [online]. červenec 2019. Dostupné z: <
https://businesstech.co.za/news/business/330519/8-companies-that-lend-money-to- 
small-businesses-in-south-africa/ >.

CHIEF HUMAN RESOURCES. Careers in the Department o f Defence. Department
of Defence. [online]. 2019. Dostupné z: < http://www.careers.mil.za/index.htm >.

CLAIRNS, P. Special report: South Africa's unsecured lending crisis. Moneyweb. 
[online]. říjen 2019. Dostupné z: < https://www.moneyweb.co.za/in-depth/special-
report-south-africas-unsecured-lending-crisis/ >.

DAILY NATION. The rise and fall o f Jacob Zuma. Nation Media. [online]. únor 
2018. Dostupné z: < https://www.nation.co.ke/news/africa/Rise-and-fall-of-Jacob- 
Zuma/1066-4305466-unl5k3/index.html >.

DE GREEF, K. Lights out: the price hikes leaving millions o f South Africans in the
dark. The Guardian News and Limited. [online] červen 2019. Dostupné z: < 
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/11/electricity-price- 
hikes-south-africa >.

DOING BUSINESS 2020. Economy profile South Africa. World Bank Group.
[online]. květen 2019. s. 70. Dostupné z: <
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/south- 
africa/ZAF.pdf >.

86

_https://www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/_
_https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-of-america/_
_https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-of-america/_
_https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918_
_https://www.bbc.com/news/world-africa-50167447_
_https://www.bbc.com/news/world-africa-50167447_
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/14/who-is-cyril-ramaphosa-south-
https://businesstech.co.za/news/business/330519/8-companies-that-lend-money-to-small-businesses-in-south-africa/
https://businesstech.co.za/news/business/330519/8-companies-that-lend-money-to-small-businesses-in-south-africa/
http://www.careers.mil.za/index.htm
https://www.moneyweb.co.za/in-depth/special-
https://www.nation.co.ke/news/africa/Rise-and-fall-of-Jacob-Zuma/1066-4305466-unl5k3/index.html
https://www.nation.co.ke/news/africa/Rise-and-fall-of-Jacob-Zuma/1066-4305466-unl5k3/index.html
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/11/electricity-price-hikes-south-africa_
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/11/electricity-price-hikes-south-africa_
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/11/electricity-price-hikes-south-africa_
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/south-africa/ZAF.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/south-africa/ZAF.pdf


EUROPEAN COMMISSION. Trade -  South Africa. European Commission. [online].
květen 2019. Dostupné z: < https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/south-africa/ >.

EXPATICA. Education in South Africa. Expatica Communications B.V. [online].
2019. Dostupné z: < https://www.expatica.com/za/education/children- 
education/education-in-south-africa-803205/ >.

FREEDOME HOUSE. Freedome in the World 2019 - South Africa Profile. Freedome
House. [online]. 2018. Dostupné z: < https://freedomhouse.org/report/freedom- 
world/2019/south-africa >.

GOITOM, Hanibal. South Africa: Proposal to Limit Land Ownership by Citizens and
Foreigners. Library of Congress. [online]. únor 2015. Dostupné z: <
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land- 
ownership-by-citizens-and-foreigners/ >.

HARTLEY, R. Jacob Zuma: the rise and near fall of South Africa's President.
Independent Digital News & Media Limited. červen 2016. Dostupné z: <
https://www.independent.co.uk/news/world/jacob-zuma-the-rise-and-near-fall-of- 
south-africa-s-president-a7083701.html >.

IDNES.CZ. Jihoafrický národní kongres vítězí. Mafra a.s. [online]. červen 1999. 
Dostupné z: <https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jihoafricky-narodni-kongres- 
vitezi.A_990602_095543_zahranicni_jpl>.

IDNES.CZ. Milionář a chráněnec Mandely. Novým prezidentem JAR je Cyril 
Ramaphosa. Mafra a.s. únor 2018. Dostupné z: <
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/profil-jar-cyril-ramaphosa-politika-
vyvoj.A180215_104706_zahranicni_ert >.

IDNES.CZ. V JAR vzplálo xenofobní násilí. Nejste tu vítáni, slýchají přistěhovalci. 
Mafra a.s. [online]. listopad 2015. Dostupné z: <
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/v-jar-zazehlo-xenofobni-
nasili.A151110_103058_zahranicni_ert >.

IROZHLAS. Volby v Jihoafrické republice vyhrála vládnoucí strana, ale dosáhla
nejhoršího výsledku za 25 let. Český rozhlas. květen 2019. Dostupné z: <
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/parlamentni-volby-jihoafricka-republika-africky-
narodni-kongres-1994_1905111720_lac >.

JENIŠTA, V. Do Jižní Afriky vyvážíme víc než do Brazílie a Mexika. Trade News. 
[online]. prosinec 2014. Dostupné z: < https://itradenews.cz/exportni-sance/210/do-
jizni-afriky-vyvazime-vic-nez-do-brazilie-a-mexika >.

LAING, A. South African president Jacob Zuma swaps finance ministers twice in five 
days. Telegraph Media Group Limited. prosinec 2015. Dostupné z: < 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/1204 
9711/South-African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in- 
five-days.html >.

87

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
_https://www.expatica.com/za/education/children-education/education-in-south-africa-803205/_
_https://www.expatica.com/za/education/children-education/education-in-south-africa-803205/_
_https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/south-africa_
_https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/south-africa_
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/
https://www.independent.co.uk/news/world/jacob-zuma-the-rise-and-near-fall-of-south-africa-s-president-a7083701.html
https://www.independent.co.uk/news/world/jacob-zuma-the-rise-and-near-fall-of-south-africa-s-president-a7083701.html
IDNES.CZ
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jihoafricky-narodni-kongres-vitezi.A_990602_095543_zahranicni_jpl
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jihoafricky-narodni-kongres-vitezi.A_990602_095543_zahranicni_jpl
IDNES.CZ
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/profil-jar-cyril-ramaphosa-politika-
IDNES.CZ
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/v-jar-zazehlo-xenofobni-
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/parlamentni-volby-jihoafricka-republika-africky-
https://itradenews.cz/exportni-sance/210/do-
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/12049711/South-African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in-five-days.html_
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/12049711/South-African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in-five-days.html_
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/12049711/South-African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in-five-days.html_
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/12049711/South-African-president-Jacob-Zuma-swaps-finance-ministers-three-times-in-five-days.html_


LÉKAŘI BEZ HRANIC. Jihoafrická Republika. [online]. 2019. Dostupné z: < 
https://www.lekari-bez-hranic.cz/oblast/jihoafricka-republika >.

LIDOVKY.CZ. Volby v Jižní Africe vyhrál ANC. V ulicích panují nepokoje. Mafra 
a.s. [online]. květen 2014. Dostupné z: < https://www.lidovky.cz/svet/volby-v-jizni- 
africe-vyhral-anc-v-ulicich-panuji-nepokoje.A140510_084055_ln_zahranici_ele >.

MAHLATHI, P.;DLAMINI, J. Minimum Data Sets For Human Resources For 
Health And The Surgical Workforce In South Africa's Health System. WHO. [online]. 
září 2015. Dostupné z: < 
https://www.who.int/workforcealliance/031616south_africa_case_studiesweb.pdf?ua 
=1 >.

MOTSOENENG, T; BROCK, J. Factbox: Key figures in South African President 
Ramaphosa's first cabinet. REUTERS. [online]. únor 2018. Dostupné z: < 
https://www.reuters.com/article/us-safrica-politics-cabinet-factbox/factbox-key-
figures-in-south-african-president-ramaphosas-first-cabinet-idUSKCN1GA2RV >.

OECD. Better Life Index. Organisation for Economic Co-operation and Development. 
[online]. 2016. Dostupné z: < http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/south- 
africa/ >.

OECD. Gross domestic spending on R&D (indicator). Organisation for Economic
Co-operation and Development. [online]. leden 2020. Dostupné z: < 
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm >.

PARLIAMENT OF SOUTH AFRICA. Constitution Of The Republic Of South Africa. 
[online]. 1996. Dostupné z: < https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south- 
africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/ >.

PEEPLES, L. What the Data Say about Police Shootings. Nature magazine.
[online]. září 2019. Dostupné z: < https://www.scientificamerican.com/article/what -

the-data-say-about-police-shootings/ >.

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE. General South African History Timeline: 
1700s. [online]. srpen 2019. Dostupné z: < 
https://www.sahistory.org.za/article/general-south-african-history-timeline-1700s >.

SOUTH AFRICAN MARKET. 29 May 2019: Problems experienced in public 
schools by learners. [online]. květen 2019. Dostupné z: < 
https://www.southafricanmi.com/education-statistics.html >.

STEWART, J. Decentralization in South Africa: the role of politics. ReCom. [online]. 
leden 2013. Dostupné z: < http://recom.wider.unu.edu/article/decentralization-south- 
africa-role-politics >.

TAWFEEQ, M.; ADEBAYO, B.; DAVIS, A. South Africa makes history as women 
make up half of cabinet for first time. CNN. [online]. červen 2019. Dostupné z: < 
https://edition.cnn.com/2019/05/30/africa/south-africa-gender-balanced-cabinent-

88

https://www.lekari-bez-hranic.cz/oblast/jihoafricka-republika_
https://www.lekari-bez-hranic.cz/oblast/jihoafricka-republika_
LIDOVKY.CZ
https://www.lidovky.cz/svet/volby-v-jizni-africe-vyhral-anc-v-ulicich-panuji-nepokoje.A140510_084055_ln_zahranici_ele
https://www.lidovky.cz/svet/volby-v-jizni-africe-vyhral-anc-v-ulicich-panuji-nepokoje.A140510_084055_ln_zahranici_ele
https://www.who.int/workforcealliance/031616south_africa_case_studiesweb.pdf?ua=1_
https://www.who.int/workforcealliance/031616south_africa_case_studiesweb.pdf?ua=1_
https://www.who.int/workforcealliance/031616south_africa_case_studiesweb.pdf?ua=1_
https://www.reuters.com/article/us-safrica-politics-cabinet-factbox/factbox-key-
_http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/south-africa/_
_http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/south-africa/_
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm_
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm_
_https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/_
_https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-proposal-to-limit-land-ownership-by-citizens-and-foreigners/_
https://www.scientificamerican.com/article/what
https://www.sahistory.org.za/article/general-south-african-history-timeline-1700s_
https://www.sahistory.org.za/article/general-south-african-history-timeline-1700s_
https://www.southafricanmi.com/education-statistics.html_
https://www.southafricanmi.com/education-statistics.html_
_http://recom.wider.unu.edu/article/decentralization-south-africa-role-politics_
_http://recom.wider.unu.edu/article/decentralization-south-africa-role-politics_
https://edition.cnn.com/2019/05/30/africa/south-africa-gender-balanced-cabinent-


intl/index.html >.

THE COMMONWEALTH. South Africa : History. [online]. 2020. Dostupné z: < 
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/history >.

THE ECONOMIST. South Africa has one of the world's worst education systems. 
The Economist Newspaper Limited. [online]. leden 2017. Dostupné z: < 
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/01/07/south-africa-has-one- 
of-the-worlds-worst-education-systems >.

TOYANA, M. Factbox: What has changed in South Africa since white rule ended?. 
REUTERS. [online]. květen 2019. Dostupné z: < https://www.reuters.com/article/us- 
safrica-election-facts/factbox-what-has-changed-in-south-africa-since-white-rule-
ended-idUSKCN1SD2P8 >.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Citizens Speak Out About Corruption In 
Africa. Transparency International. [online]. červenec 2019. Dostupné z: < 
https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_ 
africa >.

VAN WYK, A. Do 40,000 whites own 80% of SA? The claim is incorrect. 
AfricaCheck.org. [online]. září 2014. Dostupné z: < 
https://africacheck.org/reports/do-40000-whites-own-80-of-sa-the-claim-is-incorrect/ 
>.

WILD, S. South Africa Pushes Science to Improve Daily Life. Nature magazine. 
[online]. září 2015. Dostupné z: < https://www.scientificamerican.com/article/south- 
africa-pushes-science-to-improve-daily-life/ >.

ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRETORII. Jihoafrická republika: Základní 
podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu. BusinessInfo.cz. [online]. prosinec 
2019. Dostupné z: < https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika- 
zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-zbozi-na-trhu/#section-13 >.

89

https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/history_
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/history_
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/01/07/south-africa-has-one-of-the-worlds-worst-education-systems_
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/01/07/south-africa-has-one-of-the-worlds-worst-education-systems_
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/01/07/south-africa-has-one-of-the-worlds-worst-education-systems_
https://www.reuters.com/article/us-safrica-election-facts/factbox-what-has-changed-in-south-africa-since-white-rule-
https://www.reuters.com/article/us-safrica-election-facts/factbox-what-has-changed-in-south-africa-since-white-rule-
https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa_
https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa_
https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa_
AfricaCheck.org
https://africacheck.org/reports/do-40000-whites-own-80-of-sa-the-claim-is-incorrect/
https://africacheck.org/reports/do-40000-whites-own-80-of-sa-the-claim-is-incorrect/
_https://www.scientificamerican.com/article/south-africa-pushes-science-to-improve-daily-life/_
_https://www.scientificamerican.com/article/south-africa-pushes-science-to-improve-daily-life/_
BusinessInfo.cz
_https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-zbozi-na-trhu/%23section-13_
_https://www.businessinfo.cz/navody/jihoafricka-republika-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-zbozi-na-trhu/%23section-13_


Příjmení,
jméno:

Teze závěrečné diplomové práce
Katedra politologie IPS FSV UK

Bc. Daniel Navara

Název práce: Aplikace teorií D. Acem oglu a P. Robinsona o extraktivních a inkluzivních institucích na 
vvvoi institucí v Jihoafrické republice

Vedoucí práce: Mgr. Martin Riegl. Ph.D. nrácevAJ- APPlication the theories of D Acemoglu and p.
______________________________________________________________________  ■ 1 J* P n h in c n n  o h n u t  t h o  a v t r o o t i u a  o n H  in n h ic i \ / a _____________

Studijníobor: Politologie (NMgr.) Semestrzadání: letní

Ak.rokpodání: 2016 /2017  dokoíčeníí?an* termin^^ Typpráce: m agisterská

Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků):

Téma práce bylo zvoleno v první řadě z důvodu zájmu studenta o vývoj a funkci politických systémů v zemích Afriky. Předchozí 
(bakalářská) práce se zabývala aplikací dvou teorií o důsledcích intervence vnějších sil (jako OSN) do vnitropolitických konfliktů v Mali 
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většinová (černošská) populace se snaží o přesunutí této moci do svých rukou. Přitom však tyto instituce zavedené Brity v době 
kolonizace jsou v teorii autorů Acemoglu a Robinsona popisovány jako špatný vzor, který by měl vést k úpadku státního celku, což se 
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Předpokládaným cílem diplomové práce by mělo být zjištění, zdali teorie autorů Acemoglu a Robinsona platí i pro případ Jihoafrické 
republiky po pádu politiky apartheidu a nastavením demokratického systému zapojujícího všechny složky jihoafrické společnosti. 
Autoři se o případu JAR zmiňují pouze v souvislosti s obdobím britské nadvlády, kdy britské instituce ničily zárodky ekonomického 
vzestupu černošských kmenů. Jde zejména o zjištění, zdali jihoafrický systém funguje na základech extraktivních či inkluzivních 
politických a ekonomických institucích. Předpokladem tohoto výzkumu je zjištění smíšené funkce extraktivních a inkluzivních 
institucí, které díky správné kombinaci udržují Jihoafrickou republiku vchodu a zamezují selhání státu. Kromě příčiny v nastavení 
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Metodologie práce (m ax1500 znaků):

Výzkum diplomové práce bude využívat instrumentální metodu kvalitativního výzkumu. Kvalitativní analýza pomocí akademických 
prací, oficiálních dokumentů a stránek (webových zdrojů) vyhodnotí stav vybraných politických a ekonomických institucí nacházejících 
se v JAR. Mezi tyto instituce patří forma a funkce státního zřízení, politického a stranického systému Jihoafrické republiky, korupce, 
nezávislost soudnictví, míru centralizace státu, ekonomická situace země (roční příjem HDP na obyvatele, otevřenost jihoafrické 
ekonomiky), stav zdravotnictví (dostupnost zdravotní péče pro obyvatele), školství (vzdělanost obyvatelstva) a nezávislost médií. Ze 
získaných informací se stanoví typ institucí tohoto vybraného případu, zdali patří do skupiny extraktivních či inkluzivních institucí. 
Následně dojde k porovnání případu Jihoafrické republiky s teorií z knihy "Proč státy selhávají'. Pokud analýza prokáže, že instituce JAR 
se vymykají teorii autorů Acemoglu a Robinsona, tak kromě potvrzení/nepotvrzení platnosti teorie, by měl být výzkum v závěru práce 
schopný vysvětlit, z jakého důvodu je možné, aby Jihoafrická republika (možná i jiné státy) disponovala kombinací těchto druhů institucí 
nebo se zde nevyskytoval ani jeden z nich. Hlavním cílem práce po představení a vysvětlení faktů týkajících se případové studie JAR a 
zvolené teorie, je potvrzeni studie a výzkum primárně politických a ekonomických institucí Jihoafrické republiky.

Základní charakteristika tématu (m ax1500 znaků):

Autoři Daron Acemoglu a James A. Robinson pojednávají ve své knize "Proč státy selhávají? Kořeny moci, prosperity a chudoby" 
přicházejí s teorií extraktivních a inkluzivních teorií. Pro vysvětlení těchto termínů zmiňuji dvě města Nogales (jedno v USA, druhé v 
Mexiku), které odděluje pouze hraniční čára. Jejich vývoj je velmi podobný, hlavně po kulturní stránce, avšak dnes jsou tyto města 
odlišné po stránce ekonomické, zdravotní péče nebo ve vzdělání obyvatelstva. Autoři za to viní odlišné typy institucí, jelikož ty Mexické 
mají kořeny z období objevení Ameriky Španěly. Conquestadoři pouze plenili, zotročovali a „kradli" zlato a další cenné suroviny. Tamní 
elity se po dekolonizaci přizpůsobily těmto pravidlům a přetrvávajíextraktivní instituce v těchto zemích dodnes, inkluzivní instituce jsou 
takové, které umožňují a podporují zapojení širokých mas do hospodářských aktivit, rozvíjí jejich talent a schopnosti, samostatně se 
rozhodují. Je potřeba aby existovalo soukromé vlastnictví, nestranný právní systém, veřejné služby. Kniha se věnuje i Jihoafrické 
republice v období nadvlády Britů, avšak pouze o vzestupu tamního obyvatelstva v zemědělství změnou ekonomických institucí na 
inkluzivní. to však trvalo jen dočasně, jelikož bílá část populace protestovala a tento proces zvrátili zpět v extraktivní instituce, tedy 
diskriminaci černošské části populace. Dnes po konsolidaci demokracie JAR však tyto instituce nejsou zcela rozeznatelné, velmi 
pravděpodobně se jedná o mix těchto typů institucí.

Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):

Struktura diplomové práce začíná shrnujícím úvodem, který vysvětluje obsah a předpokládaný cíl (stanovení výzkumných otázek práce) 
závěrečné práce. Po úvodu budou následovat kapitoly věnující se teorii autorů Acemoglu a Robinsona z knihy "Proč státy selhávají? 
Kořeny moci, prosperity a chudoby". Kromě termínů jako extraktivnía inkluzivní insituce kniha obsahuje i další specifické jevy, podílející 
se na utváření zmíněných typů institucí v dané zemi. Tyto jevy budou patřit k výzkumným faktorům a povedou k následnému stanovení 
typu politických a ekonomických institucí v JAR. Po představení a vysvětlení zvolené teorie od autorů Acemoglu a Robinsona se práce 
bude zabývat historickým vývojem (politických a ekonomických institucí) Jihoafrické republiky až do současnosti, jelikož typ zavedených 
institucí v historii státu ve většině případu přetrvá a ovlivní i ty současné, byť mohly být zavedeny převratem či revolucí a nemusejí se na 
první pohled zdát stejné. Dále dojde k aplikování teorie na případ Jihoafrické republiky, v této kapitole půjde o hledání více aspektů v 
historickém kontextu země. Výzkum se zaměří na části systému JAR jako: forma a fungování státního zřízení (zdali elity drží v rukou moc 
či ne), stranické spektrum, korupce, nezávislost soudnictví, míra centralizace, ekonomika (roční příjem HDP na obyvatele, otevřenost 
trhu), zdravotnictví, školství a média. Po zisku dostatečných faktů pro zodpovězení výzkumných otázek přejde práce k vyhodnocení 
výzkumu a závěru práce.
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