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Abstrakt 

Diplomová práce „Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska 

energetické bezpečnosti a čínských investic“ se zaměřuje na analýzu čínských aktivit 

směrem k Angole a Nigérii jako zástupcům států subsaharské Afriky bohatých na nerostné 

suroviny. Práce si klade za hlavní cíl testování dvou hypotéz o přístupu Číny k Angole a 

Nigérii v časových periodách 2000-2007 a 2008-2018. 

První hypotéza vycházející z konceptu energetické bezpečnosti testuje, zdali došlo k změně 

čínského přístupu k státům bohatých na ropu v rámci sledovaných období v důsledku 

finanční krize roku 2008 a návazným globálním trendům. Druhá hypotéza vycházející z 

konceptu neokolonialismu testuje, zdali se skrze těžbu ropy rozrostly čínské aktivity do 

dalších sektorů, což v důsledku vedlo k výrazné závislosti států na Číně. Diplomová práce 

si klade za cíl sledování ekonomických, bezpečnostních a politických aspektů s využitím 

kvantitativních i kvalitativních analýz. 

Sledování aktivit Číny v těchto státech slouží jako případová studie dopadů čínské 

zahraniční politiky k surovinově bohatým státům druhého a třetího světa. Práce se ve svém 

závěru zaměří na analýzu pozitivních a negativních stránek čínských aktivit se zaměřením 

na dlouhodobou perspektivu. 

 

Abstract 

The master thesis "Comparison of China-Angola and China-Nigeria relations in regards to 

energy security and Chinese investment" focuses on the analysis of Chinese activities 

towards Angola and Nigeria as representatives of Subsaharan oil-rich countries. The thesis 

aims to test two hypotheses about China's approach to Angola and Nigeria in the period 

2000-2007 and 2008-2018. 

 

The first hypothesis, based on the concept of energy security, tests whether China's 

approach to oil-rich countries has changed over the period under review as a result of the 

2008 financial crisis and subsequent global trends. The second hypothesis, based on the 

concept of neocolonialism, tests whether Chinese activities have expanded into other 

sectors through oil extraction, which in turn has led to a significant dependence of states on 

China. The diploma thesis aims to focus on economical, security, and political aspects 

using quantitative and qualitative analyzes. 



 

 

 

 

Monitoring China's activities in these countries serve as a case study of the impact of 

Chinese foreign policy on resource-rich countries in the second and third world. In the last 

chapters, the thesis will focus on the analysis of the positive and negative aspects of 

Chinese activities with a focus on the long-term perspective. 
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Úvod 

Problematika bezpečnostní situace v subsaharské Africe je často státy v západním světě 

zcela přehlížena. Moderní systém mezinárodních vztahů se velmi dynamicky vyvíjí a je 

možné tvrdit, že většina států západního světa se primárně orientuje na svoji pozici 

v systému mezinárodních vztahů skrze kooperaci s vyspělými státy.  

V rámci bezpečnostních otázek se státy globálního severu orientují primárně na konflikty 

přímo ohrožující jejich regiony. Míra angažovanosti v zemích globálního jihu je 

nedostatečná. Chudé státy globálního jihu si často nedokáží pokrýt všechny složky 

národní bezpečnosti, tudíž jsou částečně závislé na spolupráci s dalšími aktéry, kteří 

ovšem mívají postranní zájmy. 

Velká koncentrace takovýchto států se dlouhodobě nachází v regionu subsaharské Afriky, 

který se dlouhodobě potýká s mnoha výzvami, které ohrožují stabilní fungování státu. 

Státy, které nemají z většiny dlouhou historickou zkušenost s nezávislým fungováním, 

jsou vystaveny konstantně se zrychlujícímu dění v globálním měřítku.  

Situace v regionu se vyvíjí velmi nepředvídatelně. Zhoršení jakékoliv složky bezpečnosti 

v jednom ze států subsaharské Afriky přímočaře ovlivňuje další státy v regionu, kvůli 

nízké kontrole státních hranic a charakteru regionu.  Pokrytí neustále se rozšiřujícího 

počtu složek bezpečnosti je pro tyto státy složité a často se jedná z pohledu mezinárodních 

pozorovatelů o téměř nedostižný cíl.  

Region subsaharské Afriky je specifický z mnoha pohledů, pro tuto práci jsou klíčové 

jeho dvě charakteristiky, kterého ho odlišují od ostatních regionů. Jedná se o nerostné 

bohatství a vzrůstající geopolitický význam.  Obě charakteristiky se vzájemně mohou 

velmi dobře propojovat a tvoři zásadní roli v budoucím vývoji světové politiky.  

O využití nerostného bohatství pro uspokojení vlastní poptávky se snaží několik 

světových velmocí včetně Číny, která se v regionu začala angažovat silněji od začátku 

21. století. V rámci globálních strategií je pro Čínu důležité získat vliv v zemích, které 

mají velké nerostné zásoby, protože její domácí poptávka není dlouhodobě uspokojována. 

V rámci globalizace čínské zahraniční politiky se Čína ve stejném období začala aktivně 

zajímat o získání většího vlivu v regionu, který zemi nabízí potenciál z mnoha úhlů 

pohledu. Vliv v subsaharské Africe znamená větší kontrolu nad těžbou nerostných 



 

 

 

surovin, silnější vyjednávací pozici s evropskými zeměmi kvůli obavám evropských zemí 

o vývoj v bývalých koloniích.  

Také se jedná o velký exportní trh, který se do budoucna bude rozrůstat, protože se stále 

převážně v druhé a třetí fázi demografické revoluce. Rostoucí počet obyvatel znamená i 

zvyšující se vliv subsaharských států v mezinárodních vztazích. Kooperace s takovýmto 

regionem je pro Čínu opět výhodná, protože se může jednat o řešení čínského problému 

s nedostatečným počtem hlasů pro její návrhy. 

Čínští představitelé často akcentují výhodnost vzájemné spolupráce a její rozličné složky, 

které ovšem vždy vedou k oboustranným výhodám a konkrétním výsledkům rozvoje 

společnosti. Důraz na spolupráci, která bude přinášet výsledky, jasně vystihuje obecně 

historicky obezřetné postavení lokálního obyvatelstva a vládních představitelů k reálným 

přínosům spolupráce států v regionu s globálními velmocemi. 

Současný čínský prezident prezident Xi prezentuje vztah Číny a subsaharské Afriky jako 

jediný smysluplný model pro rozvoj regionu. Předchozí model spolupráce se zeměmi 

západního světa nepřinesl regionu dostatečné výsledky, proto často upozorňuje, že se 

musí Čína a subsaharská Afrika propojit v klíčových odvětvích. Tato rétorika se v Číně 

udržuje v posledních dvou dekádách. 

Přístup Číny k subsaharské Africe je často dalšími globálními hráči hodnocen jako velmi 

kontroverzní. Cílem této práce je objektivní analýza výhodnosti spolupráce států 

v regionu s Čínou. Pro zúžení daného tématu byla vybrána problematika těžby ropy 

v Angole a Nigérii. Tyto státy mají v rámci regionu největší zásoby ropy, tudíž jsou pro 

Čínu zajímavým partnerem. 

Práce bude pojatá jako komparace dvou případových studií, vztahu Angoly a Čínou, a 

Nigérie a Čínou. Pro přesnější zaměření práce byla vybrána dvě sledovaná období 2000-

2007 a 2008-2018. K rozdělení časového období došlo na základě předpokladu, že 

finanční krize roku 2008 změnila dynamiku vzájemných vztahů, podobně jako změnila 

bilaterální vztahy ostatních regionů ve světě. 

První kapitola diplomové práce se bude zaměřovat na přesné ukotvení záměru práce a 

definici teorií a konceptů, které budou následně v práci využity tak, aby byla analýza 

maximálně objektivní.  Do kapitoly bude zahrnuta i analýza zdrojů a limitů práce, které 



 

 

 

jsou považovány za důležitou součást analýzy vzhledem k specifikům vybrané 

problematiky. 

V rámci druhé kapitoly bude více definována přítomnost Číny v Africe. Bude se jednat o 

postupnou analýzu od nejširšího úhlu pohledu na africký kontinent až ke státům, kterým 

se bude práce věnovat. I když subsaharská Afrika tvoří většinu kontinentu, tak do 

vzájemných vztahů přirozeně zasahuje i severní Afrika. Část čínských aktivit je tak 

kontinentálního charakteru. 

Třetí a čtvrtá kapitola se zaměří na vztah Číny s vybranými zeměmi, v případě třetí 

kapitoly na vztah s Angolou a v případě čtvrté kapitoly na vztah s Nigérií. Analyzována 

bude předně těžba ropy a přístup Číny k těžbě ropy v zemích a následně její navazující 

další aktivity v zemích. Na případu každé země budou ukázány výzvy, které se Čína 

snažila v zemích rychle vyřešit tak, aby neohrožovaly vzájemné vztahy. Zároveň budou 

analyzovány prvky, které přístup Číny k zemím odlišují, což by mělo přispět jako podklad 

k analýzám v dalších kapitolách. 

V rámci páté kapitoly budou analyzovány problematické aspekty vzájemné spolupráce 

z hlediska bezpečnosti. Bude se jednat o fenomény, které jsou často přehlíženy, ovšem 

v kontextu subsaharské Afriky hrají důležitou roli. Šestá kapitola se zaměří na komparaci 

sledovaného vývoje v obou zemích. Zároveň bude popisována objektivní výhodnost a 

nevýhodnost těchto bilaterálních vztahů a pravděpodobný výhled do budoucna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Výzkumný rámec 

V rámci této kapitoly je více definováno zaměření práce skrze a vysvětlení její 

metodologie. Záměr práce je postupně v jednotlivých kapitolách jasně definován skrze. 

Je zde věnován prostor teoretickému ukotvení analyzované problematiky a klíčových 

pojmů. Kapitola se také věnuje výzkumným otázkám a výzkumnému designu. Vzhledem 

k zaměření práce je věnována i velká pozornost analýze literatury a limitům práce. 

1.1 Teoretické ukotvení práce 

Energetická bezpečnost se stává mezi důležité strategický zájem každého státu. Čína je 

příkladem státu, který se začal touto otázkou velmi intenzivně zabývat, protože jako 

globální velmoc dnešní doby potřebuje sofistikovaný plán národní energetické 

bezpečnosti, který by Číně pomohl vyřešit neduhy energetické bezpečnosti předchozích 

dekád. Energetická bezpečnost je zároveň jedním ze základních pilířů rozvoje průmyslu, 

skrze který se Čína v posledních dekádách stává jedním z klíčovějších hráčů v 

mezinárodních vztazích (Ang, Choong, Ng, 2015).  

 

Stabilita energetického sektoru je bazálním zájmem každého státu, například pro případ 

výpadku části infrastruktury, ale zároveň je i určující proměnnou pro růst kapacity 

energetické infrastruktury. Čína se k otázce energetické bezpečnosti staví pragmaticky a 

systematicky. Z této problematiky vyvstal fenomén ropné diplomacie, který se 

ve zkoumaném regionu subsaharské Afriky projevuje ve větším měřítku od 90. let 20. 

století (Zhao, 2008).  

 

Zásoby ropy v subsaharské Africe jsou pro Čínu obecně zajímavým importním artiklem 

vzhledem k jejich objemu, ceně a okolnostem těžby v daných státech Pro státy 

subsaharské Afriky bohaté na ropná ložiska se zároveň jedná o obchodní příležitost, která 

zpravidla svým rozměrem patří mezi nejvýznamnější v zemi (Bielecki, 2002).  

 

Vyváženost mezi zájmy obou stran v oblasti těžby ropy i mezinárodních vztazích, 

neokolonialistickými tendencemi, cenou ropy na světových trzích a udržitelnost čínské 

ropné diplomacie jsou aktuálními otázkami současnosti. Pro pochopení a analýzu jejich 

souvislostí se tato diplomová práce zaměří na vývoj otázky v posledních 20 letech. 



 

 

 

1.2 Výzkumný záměr práce 

Záměrem této diplomové práce je analýza vztahu Číny s dvěma státy subsaharské Afriky, 

které mají největší ropné zásoby, v posledních dvaceti letech. Diplomová práce pracuje s 

předpokladem, že přístup Číny k ropnému potenciálu subsaharské Afriky ovlivnilo 

ve sledovaném období několik faktorů globálního charakteru. Jedná se primárně o růst 

ceny ropy, který kulminoval v roce 2008, a finanční krizi roku 2009.  

 

Na základě těchto předpokladů byly formulovány tyto hypotézy: 

 

1. Čína se začala více orientovat na klíčové africké státy v oblasti těžby ropy v období v 

důsledku finanční krize a kulminace ceny ropy do roku 2018 oproti širšímu záběru mezi 

roky 2000 a 2007. 

2. Čína rozšířila své portfolio v Nigérii a Angole, čímž jejich závislost na Číně vzrostla, 

což vedlo k zvětšení závislosti státních rozpočtů na čínském kapitálu. 

 

Cílem práce bude na základě hypotéz odpovědět na výzkumné otázky: 

1. Proč se změnila čínská strategie v otázce těžby ropy v návaznosti na energetickou 

bezpečnost v Angole a Nigérii mezi roky 2008 a 2018 oproti období 2000-2007? 

 

2. Jakým způsobem ovlivnily v rámci sledovaného období investice Číny do dalších 

sektorů mimo těžby ropy závislost Angoly a Nigérie na Číně mezi roky 2008 a 2018 

oproti období 2000-2007? 

1.3 Výzkumný design 

První výzkumná otázka se zaměří na komparaci strategie Číny vůči Angole a Nigérii 

ve dvou obdobích. Mezi roky 2000 a 2007 se očekává, že se upevňovaly první formy 

spolupráce, zároveň se jedná o období počátečního fungování Fóra k čínsko-africké 

spolupráci (FOCAC), který zásadně formoval africko-čínskou spolupráci. Druhé 

sledované období mezi roky 2008 a 2018 je naopak formováno vysokou cenou ropy a 

finanční krizí roku 2008.  

 

Z kvantitativního úhlu pohledu se při zpracování otázky diplomová práce zaměří na míru 

importu ropy do Číny a objem plánovaných investic do těžařského sektoru. Otázka se 



 

 

 

zaměří i na mapování klíčových událostí každého roku z hlediska klíčových událostí, 

které ovlivnily čínskou strategii směrem k Angole a Nigérii. 

 

Druhá výzkumná otázka bude navazovat na analýzy první výzkumné otázky. Zmapování 

čínské strategie v oblasti těžby ropy bude vstupním bodem do analýzy dalších sektorů, 

kam se rozrůstají čínské zájmy v rámci snahy o intenzivnější spolupráci Číny s jejich 

zahraničními partnery z třetího světa.  

 

Dosavadní analýzy uvádějí jasné důkazy, že se Čína skrze těžbu ropy dostává i do dalších 

sektorů. Cílem otázky je odpovědět, zda a do jaké míry se trend projevoval v Angole a 

Nigérii mezi roky 2000 a 2018. Tyto závěry mohou být podkladem pro další země, kde 

Čína nepůsobí ještě v tolika odvětvích. 

 

Analýza otázky se v kvantitativní části zaměří na analýzu objemů čínských investic do 

dalších sektorů a jejich vývoj v průběhu času. Z kvalitativního hlediska budou 

analyzovány přesahy do soft power, neokolonialismu a vybrané případy investic, které 

byly diskutované v lokálních médiích.  

1.4 Vymezení problematiky  

Čína se v rámci svého působení v mimo asijských regionech vždy zaměřuje na možnost 

využití lokálního bohatství nebo potenciálu využití kooperace k zvýšení pozice Číny 

v systému mezinárodních vztahů. V případě energetického sektoru se velmi dynamicky 

v sledovaném období začalo zvyšovat množství dohod o exportu ropy ze subsaharské 

Afriky do Číny. Ropná diplomacie zároveň obecně začala být diskutovanějším tématem 

na globální úrovni (Taylor, 2006).  

Export ropy je běžnou záležitostí mezinárodního obchodu. Podpora exportu africké ropy 

do Číny se ovšem vymyká běžné praxi. Čína zjevně nemá zájem pouze o diverzifikaci 

svého ropného mixu o ropu ze subsaharské Afriky.  

Je zde zájem o dlouhodobé napojení na hlavní představitele států subsaharské Afriky 

bohatých na ropu, vytvoření strategických vztahů s těmito zeměmi skrze ropný sektor, 

který jim generuje velký obrat a zájem o utužování vztahů i v dalších odvětvích. Součástí 

čínských inciativ je nepochybně zároveň rozvoj soft power. V nejvyšší fázi se záměr Číny 

blíží k neokolonialismu (Shaofeng Chen, 2008).  



 

 

 

Otázka dlouhodobé udržitelnosti tohoto modelu je diskutabilní. Diplomová práce se 

zaměřuje na vztah Číny s dvěma klíčovými státy subsaharské Afriky, které mají jednak 

největší zásoby ropy v regionu, ale také z pohledu Číny zajímavou strategickou polohu. 

Pro další státy v regionu je obtížné si vyčíslit možná rizika a přínosy v krátkodobém i 

dlouhodobém měřítku. Analýzy a závěry následujících kapitol mohou být přenositelné i 

na další země, neboť přístup čínské vlády k subsaharským zemím vykazuje velmi 

podobné znaky (Wu, Storey, 2008).  

1.4.1 Energetická bezpečnost 

Základní uvažování o energetické bezpečnosti shrnuje model Asia Pacific Energy 

Research Centre (APERC), který spojuje takzvaná čtyři A (availability, accessibility, 

affordability a acceptability.) Každá země musí tyto faktory různě vyvažovat. Důraz na 

availabity vede k větší globalizaci energetického trhu. Accesibility naopak podporuje 

regionalismus. Affordability se naopak zaměřuje na ekonomickou efektivitu. 

Acceptability popisuje environmentální stránku energetického sektoru. (Cherp, Jewell, 

2014). 

OSN definovalo energetickou bezpečnost jako nepřetržitou dostupnost různých forem 

zdrojů energie, v dostatečném množství a za rozumné ceny. Jedná se ovšem o velmi 

obecnou definic postavenou na několika relativních pojmech, která vychází z reality 

spotřebitele.  Rozumnou cenu lze chápat jako cenu dosažitelnou pro spotřebitele. Model 

ovšem nedostatečně odráží možnou energetickou chudobu. Zároveň nezahrnuje 

geopolitickou realitu, environmentální otázky a další fenomény (Wyszewianski, 2002).   

Z pohledu bezpečnostních studií se jedná o klíčovou složku národní bezpečnosti, která ze 

své podstaty dlouhodobý rozsah a mezinárodní přesah. Energetická bezpečnost byla dříve 

na mezinárodní i mnoha národních úrovních podceňovanou otázkou, ovšem s měnící se 

dynamikou energetického odvětví, jeho různých směrů, a možné nestability jeho složek 

se téma dostává více do popředí (Marquina Barrio, 2008).   

Státy jsou tlačeny korporacemi a odběrateli ke zlepšování energetické bezpečnosti. 

Multirozměrovost problematiky a rychlá zpětná vazba od všech aktérů, jsou důležité 

faktory, na které se státy musí ohlížet. Zároveň při problémech v otázce energetické 

bezpečnosti nebo jejich výpadcích dochází k rychlým dopadům na další klíčová odvětví 

pro fungování státu.  



 

 

 

Na energetickou bezposnečnost můžeme nahlížet z několika úhlů pohledu, které by měly 

být v ideálním případě vždy zahrnuty do úvah o tomto tématu. Jedná se o ekonomiku, 

sociální témata, geopolitiku, ekologii a udržitelnost. Na základě těchto bodů se bude práce 

více než o definici OSN opírat o definici Světové banky, která zahrnuje více aspektů než 

výše zmíněná definice OSN.  

Světová banka definuje energetickou bezpečnost jako:„ Jistotu zemí moci udržitelně 

produkovat a užívat energii za rozumnou cenu pro: a) ekonomický růst a redukci chudoby 

a b) přímé zlepšení kvality života lidí rozšířením přístupu k moderním energetickým 

službám (The World Bank, 2018).  

1.4.2 Energetický mix Číny 

Čína ve svém energetickém mixu dlouhodobě využívá všech běžných zdrojů energie tak, 

aby dokázala uspokojit vzrůstající poptávku. V energetickém mixu z roku 2000,2008 i 

2018 je nejvíce zastoupeno uhlí. Ropa je na druhém místě s poměrovým zastoupením 

přibližně 20 %. V sledovaném období se spotřeba ropy zvyšovala meziročně o přibližně 

5 % (IEA, 2020). 

Vzrůstající poptávka po dodávkách energie byla v Číně způsobena rychlým 

ekonomickým růstem, který se na začátku 21. století pohyboval v dvouciferných číslech, 

od roku 2007 se drží v jednociferných číslech, ale stále je velmi progresivní. Čína se snaží 

s energetickými zdroji pracovat efektivně a dlouhodobě snižovat růst spotřeby energií, 

protože strategie importu ze zahraničí, který od 80. let zajišťoval pokrytí poptávky již 

přestal být udržitelným řešením (Zou, Du, Broadstock, Guo, Gong, Mao, 2016). 

Import ze zahraničí tvořil ve sledovaném období klíčové procento dodávek energie. 

Dodávky ze zahraničí jsou ovšem náchylné na změnu bezpečnostní situace. Čína se 

potýká jednak s problematickou přepravou přes škrtící body a Jihočínské moře, ale i 

nestabilní situací v zemích, odkud importuje, protože se z převážné většiny jedná o 

nestabilní země.  

Energetická strategie Číny je řízena vládním pětiletým plánem, který vytyčuje klíčová 

témata pro dané období. Desátý pětiletý plán pro roky 2001-2005 byl zaměřený na 

energetickou bezpečnost a diverzifikaci zemí, odkud Čína importuje ropu. Jedenáctý 

pětiletí plán pro roky 2006-2010 reagoval na stoupající poptávku po dodávkách energií a 

snahou o energetickou efektivnost (Chen, Li, Xin, 2017).  



 

 

 

Dvanáctý pětiletý plán pro roky 2011-2015 byl změřen na rozvoj a zvýšení bezpečnosti 

jaderných elektráren a zvýšení výroby energie u vodních elektráren (Joanna Lewis, 2011). 

Třináctý plán pro roky 2016-2020 se zaměřuje na snížení spotřeby uhlí na úkor zemního 

plynu, redukci emisí a energetickou bezpečnost (Solomon, Cai, Haacke, 2017). 

Poslední pětiletí plán reaguje na problematiku velkého vypouštění emisí, v období 

dvanáctiletého plánu se Čína držela mezi hlavními celosvětovými emitery. Tohoto statusu 

a zároveň ekologických a zdravotních dopadů se Čína snaží v rámci třináctiletého plánu 

zbavit, a proto masivně investuje do obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie a 

omezuje svou závislost na uhlí (Hu, 2016). 

Z hlediska problematiky ropného importu je důležitý vývoj mezinárodních plynovodů, 

které Čína staví ze střední Asie, Čínsko-myanmarské ropovody a plynovody a plynovod 

Power of Siberia vedoucí z Ruska. Zkušenosti se síťováním v rámci stavby nových 

plynovodů Čína využívá i při stavě ropovodů, které jsou důležité pro dlouhodobou 

udržitelnost a efektivitu importu ropy (Li, Liu, Li, 2020). 

 V současné době se jedná o Čínsko-Myanmarské ropovody, díky kterým nemusí tankery 

proplouvat problematickým Malackým průlivem a Jihočínským mořem. Zároveň se takto 

zkracuje čas dodávek ropy z Blízkého východu a Afriky do čínských jižních provinciích 

(Liu, Yamaguchi, Yoshikawa, 2017). 

1.4.3 Mezinárodní obchod s ropou 

Mezinárodní obchod s ropou má mnoho specifik, která se pojí s tvrzením, že drtivá 

většina států musí ropu importovat, aby pokryly potřeby pro svůj průmysl a další odvětví. 

Panuje obecná snaha o stabilní dodávky ropy za rozumné ceny. Světový trh s ropou se 

ovšem mění flexibilně a nelze ho předvídat, i proto se importéři ropy snaží diverzifikovat 

cesty, kterými ropu získávají (Wyszewianski, 2002). 

 

Cena ropy se mění v globálním měřítku velmi dynamicky a její prudkou změnu může 

způsobit mnoha problémů včetně bezpečnostních problémů na malém území – typicky 

v průplavech a průlivech. Po ropných krizích v 70. letech minulého století se trh 

pravidelně setkává s globálními ropnými krizemi v každé dekádě. 

 

Obchod s ropou je regulován třemi primárními hráči národními státy, soukromými 

firmami a Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC), který sdružuje přibližně země, na 



 

 

 

jejíž území se nachází přibližně 80 % světových zásob ropy. OPEC byl v sledovaném 

období 2000-2018 největším regulátorem cen ropy na světových trzích. 

 

V případě Číny je nejdůležitějším projektem v oblasti ropné diplomacie strategie šňůry 

perel, díky které si Čína vystavěla síť partnerských států a vybudovala strategické 

přístavy v Indickém oceánu, což zjednodušilo následně i dopravu ropy z Afriky do Číny 

(Pascual, Elkind, 2010). 

1.4.4 Neokolonialismus 

Neokolonialismus navazuje na historii moderního kolonialismu, v rámci kterého si 

zejména evropské mocnosti rozdělily území na dalších kontinentech. V případě Afriky se 

jednalo o drtivé procento celého území, v průběhu éry moderní kolonizace si nezávislost 

uchovaly pouze Libérie a Somálsko. V období 50. a 60. let 20. století, kdy většina 

afrických států získala nezávislost. Ve stejné době můžeme pozorovat začátky 

neokolonialismu, z kterého se státy z jiných regionů snažily navázat výhodná partnerství 

s méně rozvinutými africkými státy (Shafiqur Rahaman, 2017). 

Tato diplomová práce vychází z definice neokolonialismu, která tvrdí, že se jedná o vztah, 

v kterém více rozvinutý stát nepřímým způsobem kontroluje. Tradice neokolonialismu 

navazuje na první pokusy o získání vlivu na fungování států Latinské Ameriky v 19. 

století. Neokolonialismus spojil s kapitalismem první ghanský prezident Kwame 

Nkrumah, který své předchozí veřejné projevy na téma kolonialismu sepsal do knihy Neo-

colonialism: The Last Stage of Imperialism. 

Neokolonialismus je převážně vnímán v mezinárodních kruzích negativně, právě pro jeho 

závažné dopady na nezávislé fungování svrchovaného státu, ekonomické a geopolitické 

konsekvence. Existuje ovšem i aktivity neokolonizátorů, jež můžeme označit jako 

pozitivní. Jedná se například o investice do vzdělávacího systému, stavba silničních a 

železničních sítí, podpora kulturních činností nebo vědeckého výzkumu.  

Negativní projevy neokolonialismu ovšem zpravidla převažují. Chudé státy se tak 

dostávají do smyčky nevýhodných obchodních smluv a závazků, které nepřináší dostatek 

zdrojů pro rozvoj země. Konkrétně jsou tak vydírány a vedeny směrem, který si nemohou 

z velké části sami vybrat (Nkang Ogar, Nwoye, Bassey, 2019).  

Neokolonialismus můžeme pozorovat primárně ve státech, které jsou pro bohatý stát 

výhodné kvůli možné těžbě nerostných surovin nebo geopolitickému vlivu. Zemědělské 



 

 

 

suroviny se řadí pouze k doplňkovým zájmům. Na příkladu Číny je možné vidět, že 

pokud se bohatý stát rozhodne neokolonizovat, je pro něj výhodné vytvářet síť 

nekolonizovaných států, která bude efektivně využívat své propojenosti, tak aby 

neokolonizátor získal ze svých neokolonizovaných států maximum (Zheng, 2010). 

1.5 Analýza zdrojů 

O čínské zahraniční politice a zájmech v energetickém sektoru v subsaharské Africe bylo 

publikováno poměrně velké množství publikací a článků. Jelikož se práce zaobírá 

aktuálním tématem, bude se práce z velké části opírá o akademické články a příspěvky 

publikované v médiích. Diplomová práce vychází z předpokladu, že na dané téma existují 

rozdílné pohledy na věc mezi autory z Číny a autory z jiných států, jako zdroje budou 

použity čínské i zahraniční zdroje tak, aby byla práce co nejvíce objektivní. 

V případě jednotlivých pohledů na vývoj sledovaných fenoménů práce převážně využívá 

zdroje od autorů ze západního světa. Každá kapitola vychází i z práce afrických autorů, 

kteří ovšem v některých případech nepokrývají celou šířku zkoumané otázky, proto se 

práce primárně orientuje na ucelenější zdroje ze západního světa. Diplomová práce 

obezřetně pracuje se zdroji publikovanými v Číně. Důvodem jsou například obavy z 

možné manipulace dat nebo záměrného vynechávání faktorů z analýz.  

1.6 Limity práce 

Definované téma diplomové práce se ze své podstaty nevyhne určitým limitům, které není 

možné zcela minimalizovat. Jedná se o problematiku zemí, jejíž politický systém, 

politickou kulturu a chování v mezinárodních vztazích dokáže autorka analyzovat pouze 

do určité míry kvůli jazykové bariéře a pouze částečné znalosti daného prostředí, které je 

analyzováno distančně na základě publikací. 

Jedním z hlavních limitů práce je malá transparentnost čínské zahraniční politiky, která 

komplikuje všechny její analýzy. Čínská vláda není ve svých prohlášeních dostatečně 

jasná a čitelná, což lze připisovat i jejímu nedemokratickému zřízení. Státy subsaharské 

Afriky na druhé straně nemusí přiznávat všechny zahraniční investice, projekty a půjčky 

z Číny, protože i Angola a Nigérie se potýkají s problematikou transparentnosti jejich 

polického systému. Práce předpokládá, že informace o výši a formě úplatků ze strany 

Číny není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů.  



 

 

 

Pro práci budou využity zdroje psané v anglickém, českém a portugalském jazyce. Práci 

limituje autorčina neznalost čínštiny, která by byla vhodná pro komparaci výstupů 

publikovaných v Číně, protože nelze vyloučit rozdílnost v čínsky a anglicky psané verzi 

článků. Na úrovni diplomové práce je ovšem tato neznalost považována za 

akceptovatelnou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Čína a Afrika 

Tato kapitola se věnuje čínské přítomnosti na africkém kontinentu. I když se práce 

zaměřuje na region subsaharské Afriky, kapitoly níže se věnují přístupu Číny k celému 

kontinentu. V obecné úrovni autoři nerozlišují všeobecné strategie a pohledy na čínské 

aktivity v subsaharské Africe a severní Africe. 

Následující kapitoly popisují aktivity čínských subjektů, které jsou propojené. Jedná se o 

komplexní systém různých aktérů, kteří dohromady dokáží vytvářet efektivní tlak na své 

partnery. Oproti demokratickým státům může Číny využít veškeré aktéry pro své 

konkrétní záměry. Nikdo z nich nemá motivaci obcházet oficiální zájmy státu, protože by 

byly vládou jeho snahy rychle ukončeny.  

2.1 Role ropy ze subsaharské Afriky pro Čínu 

Energetická bezpečnost je klíčovým parametrem pro obecnou bezpečnost a prosperitu 

každého státu. Progresivně rostoucí Čína se dlouhodobě zaměřuje na diverzifikaci svého 

energetického mixu tak, aby si zajistila dobrou energetickou bezpečnost. Od roku 1993 

importuje ropu ze zahraničí, aby pokryla domácí poptávku.  

Čínská energetika je závislá na dovozu fosilních paliv ze zahraničí, protože na vlastním 

území nemá dostatečně velké zásoby těchto surovin, čemuž bude diplomová práce 

věnovat nejdříve na teoretické úrovni a dále na příkladu současného stavu těžby ropy 

v Angole a Nigérii (Liao, Fan, Wei, 2007).  

Objem dodávek ropy do Číny se v posledních letech každoročně zvyšuje, stejně tak se 

zvyšuje zájem Číny o dovoz ropy ze subsaharské Afriky. Stabilní dodávky ropy ze 

zahraničí jsou pro čínských průmysl a energetickou bezpečnost stále velmi důležité, i 

když se většina ropy do Číny dováží přes geopoliticky citlivý Malacký průliv (Downs, 

2004). 

Zásadní změnou pro zvýšení objemu exportu ropy z Afriky do Číny se stal propad cen 

ropy v roce 2008, kdy se kvůli několikaleté nestabilitě ceny ropy začaly všechny státy, 

pro které je import ropy důležitý, zaměřovat na zvýšení dodávek z nových nalezišť, které 

měly zajistit stabilitu dodávek a předcházet dalším krizím. Zájem o zvýšení dodávek ropy 

z Afriky se dobře následně v roce 2013 propojil s Belt and Road Initiative, díky které 



 

 

 

Čína intenzivně rozvíjí nejenom v Africe síť spřátelených států a velkých projektů 

(Mustafic, 2017). 

Čínský plán na dovoz ropy z Afriky se spojil s minimální kapacitou dalších států 

zajímající se intenzivně o import ropy a zároveň s velkým zájmem afrických států o 

příjmy z exportu ropy, které se často staly významnou složkou hrubého národního 

produktu.  

Pro podporu dodávek z Afriky a Blízkého východu byl v roce 2014 otevřen ropovod mezi 

Myanmarem a Čínou, díky kterému se část tankerů vyhne Malackému průlivu. Ropovod 

plní svoji funkci dobře, ovšem jeho kapacita není dostatečně velká, proto se bude v roce 

2021 dostavovat druhý paralelní ropovod (Prakash, 2020). 

2.2 Rámec čínské přítomnosti v Africe  

Strukturu a úspěšnost čínských zahraničních aktivit je obecně těžké analyzovat, pokud se 

očekává protnutí kvantitativních a kvalitativních přístupů. Všechny čínské aktivity je 

možné shrnout do několika bodů. Jejich zřetelnost nemusí být často na první pohled jasná, 

což je velmi nebezpečné primárně pro země subsaharské Afriky, které nemusí často 

dohlédnout, jaké dopady pro ně bude spolupráce s Čínou mít. Pro další diskuzi a analýzu 

hlavních čínských cílů bude práce vycházet z metody van Dijka, který rozřadil čínské cíle 

v Africe do osm sledovaných indikátorů: 

1. Zajistit dodávky surovin pro Čínu, včetně zemědělských produktů 

2. Vytvoření trhu s čínskými výrobky a službami 

3. Zisk půdy pro zemědělské účely 

4. Migrace Číňanů do Afriky 

5. Získat diplomatickou podporu z afrických zemí 

6 Představit alternativu k modelu západního rozvoje 

7. Poskytnout alternativu k západní rozvojové spolupráci 

8. Zdůraznit postavení Číny jako supervelmoci 

(van Dijk, 2009) 



 

 

 

První tři body jsou mezi sebou vzájemně velmi propojené a cílí na ekonomický profit. 

Zároveň skrze to podporují vlastní složky národní bezpečnosti – energetickou, 

surovinovou, potravinovou apod. Kvalitní zemědělská půda je v Africe dlouhodobě 

nedostatková. Zvýšení vlivu v zemědělství skrze nákup zemědělské půdy vede 

k výraznému vlivu na daný zemědělský systém.  

Čtvrtým bodem je migrace čínských občanů do Afriky, která je důležitá pro zvyšování 

soft power ve státech. Zároveň tento parametr silně souvisí s počtem realizovaných 

čínských projektů, protože čínské projekty ve světě tradičně realizují převážně čínští 

pracovníci, které Čína přemisťuje po světě dle potřeby aktuálních projektů. Zjednodušení 

vízové politiky ulehčuje jednak získávání pracovních víz pro tyto potřeby, ale i obecně 

buisnessových víz skrze které se zrychluje a zjednodušuje vzájemná spolupráce. 

Pátý bod se věnuje získání diplomatické podpory zemí pro prosazování čínských záměrů 

v globálním měřítku. Aktivita v rámci tohoto bodu je výsledkem předchozí úspěšné 

spolupráce na jiných úrovních. Zároveň je obecně cílovým výsledkem mnoha čínských 

aktivit. 

Zároveň si Čína z čistě pragmatického hlediska potřebovala zajistit podporu většího 

množství států při hlasování na celosvětových platformách jako je OSN, WHO nebo 

WTO. Čína by nemohla na těchto platformách tak významně určovat směr diskuzí, pokud 

by neměla podporu dalších států (Mignozzetti, 2014). Z čistě matematického pohledu na 

věc je v regionu subsaharské Afriky koncentrováno nejvíc států, jejíž hlasovací 

preference je možno ovlivnit, protože v minulosti často hlasovali pro všechny možné 

strany i varianty řešení. Číně tato podpora v minulosti chyběla a často nedokázala svoje 

priority dostatečně prosadit (Fijałkowski, 2011). 

Šestý a sedmí bod se věnují rozvoji státu, jehož součástí je i rozvojová spolupráce, kterou 

čerpají všechny africké země. Přes vlastní projekty Čína navrhuje zemím možnost jiné 

formy podpory, které může být více personalizovaná a často nabízí možnost rychlejšího 

prohlubování spolupráce než západní rozvojová pomoc. Pro státy, které přijímaly 

primárně západní rozvojovou pomoc, jejíž výsledky byly na konci 20. století často 

diskutabilní a objemy pomoci se s koncem Studené války snižovaly, může být zajímavou 

alternativou (Strauss, Saavedra, 2009).  

Součástí čínské strategie je vždy navázání úzkého vztahu s vládou, který bývá podpořen 

úplatky nebo jinou formou profitu ze spolupráce s Čínou i pro vrcholné vládní 



 

 

 

představitele, kteří mají následně přirozeně větší snahu prosazovat spolupráci s Čínou na 

národní úrovni. 

Posledním a neméně důležitým osmým bodem je zvyšování kredibility Číny jako globální 

velmoci při komparaci s USA nebo Evropskou unií v rámci regionálních otázek. Globální 

velmoc by měla mít silný vliv na jiných kontinentech. Afrika byla od konce studené války 

poměrně opuštěným kontinentem, kde nebyla přítomnost globálních mocností výrazná, 

což přirozeně nabízelo zájemcům o tuto pozici výrazně volnější prostor pro realizaci, než 

považujeme za běžné. 

2.3 FOCAC 

V roce 2000 se oficiálně zformulovala platforma pro ucelení spolupráce mezi Čínou a 

Afrikou, která měla z pohledu Číny vybudit velmi rychle akcelerující spolupráci a rozvoj 

vztahů na mnoha úrovních.  

Cíle společných summitů, které se měly konat každé tři roky, byly primárně zaměřeno na 

ekonomické a politické otázky. Následně se měly rozvíjet další vztahy na základě pěti 

principů mírové koexistence, které již v 50. letech 20. století definovala Čína 

v mezinárodních smlouvách s Indií. Jedná se o vzájemné respektování územní celistvosti 

a svrchovanosti, neútočení, nevměšování se do vnitřních záležitostí, rovnoprávnost a 

vzájemná výhodnost spolupráce a mírové soužití (Taylor, 2010). 

Platforma nabízela široký balíček spolupráce, který byl variantou k spolupráci s zeměmi 

západního světa. Mezi hlavní pilíře spolupráce patřily: 

• účast na mírových operacích 

• oddlužení klíčových projektů 

• levné půjčky pro rozvoj infrastruktury 

• politické junkety pro africké vůdce  

• podpora zájmů Afriky v rámci globálních diskuzí 

• nezasahování do vnitřních politik afrických zemí 

• podpora obchodního propojení mezi zeměmi globálního jihu 

 

Pro fungování FOCAC jsou klíčové summity, které vytyčují určité mezníky vzájemné 

spolupráce a zároveň jsou jedinými událostmi, kdy se setkávají všechny členské země 



 

 

 

FOCAC. V mezidobí se konají pouze meetingy na bilaterální úrovni, které vycházejí 

z cílů nastavených na summitech. 

První summit proběhl v roce 2000 v Pekingu. Stanovil pilíře počáteční spolupráce. Byly 

zde také přijaty základní dokumenty pro vytvoření vzájemné spolupráce the Beijing 

Declaration of the Forum on China–Africa Cooperation a the Programme for China–

Africa Cooperation in Economic and Social Development (Taylor, 2012). Obecně se cíle 

zaměřovaly na nastavení systému oddlužení států, vstup do klíčových odvětví a vytvoření 

podmínek pro dlouhodobé projekty. 

Druhý summit byl uspořádaný v roce 2003 v Addis Ababě. Jeho závěrem byl the Addis 

Ababa Action Plan na období 2004 až 2006, kde byly obecně shrnuty priority vzájemné 

spolupráce v oblasti vrcholné politiky, bezpečnosti se zaměřením na nové bezpečnostní 

hrozby a terorismus, multilaterální spolupráci, ekonomický rozvoj a podporu sociálních 

otázek (FOCAC, 2003). Zhoršená bezpečnostní situace ve světě v předchozím období 

přinesla i na tuto platformu větší důraz na investice do prevence nových bezpečnostních 

hrozeb. 

Třetí summit v roce 2006, který se konal v Pekingu, byl zásadním milníkem pro 

prohloubení spolupráce. Čína si byla v tomto momentu vědomá výhod a potenciálu úzké 

spolupráce do budoucnosti. Na summitu se často zmiňoval princip win-win spolupráce, 

který Čína definovala jako základní podmínku svých aktivit v rámci FOCAC. Prezident 

Hu představil na summitu Eight Measures for Sino-African relations, který měl přinést 

do Afriky velké investice v následujících letech (Taylor, 2012).  

Investice do strategických projektů v minulosti zajistil čínské vládě velký vliv na národní 

politiku států, a proto se Čína rozhodla v této politice pokračovat. Klíčovým závěrem 

summitu bylo rozhodnutí o zavedení půjček s minimálním úrokem v celkové výši 5 

miliard dolarů (Naidu, 2007). 

Čtvrtý summit se konal v Sharm el-Sheikh v roce 2009. Opět se zaměřoval primárně na 

investice, zemědělství a energetický sektor. Čína zde přislíbila navázání na model půjček 

s minimálním úrokem z předchozího období, nyní ve výši 10 miliard dolarů. Zároveň 

byla vyjádřena podpora soukromým čínským finančním institucím na vydávání vlastních 

půjček pro rozvoj malých a středních podniků.  



 

 

 

V rámci stabilizace regionu se Čína rozhodla odpustit dluhy nejchudším zemím, které 

měly problémy s jejich splácením. Pro Čínu byla strategičtější zemím dluhy zcela 

odpustit, než se na dalších summitech opakovaně vracet k jejich důvodům jejich platební 

neschopnosti. Na summitu se silně akcentovaly také investice do udržitelného 

zemědělství a ekologických zdrojů energie v rámci boji proti klimatické změně. Čína se 

na počátku 21. století začala více zaměřovat na témata spojená s klimatickou změnou, 

zejména udržitelným rozvojem a snížení emisí.  

Na konci roku 2009 se tato oblast stala ideálním vývozním artiklem do Afriky, kde tato 

řešení částečně zlepšují budoucnost jednotlivým státům díky investicím do moderních a 

udržitelných projektů, ale také si jimi Čína zlepšuje kredibilitu a tvář před západními 

zeměmi.  

I přes tato opatření Čína neoznámila útlum zájmu o tradičně velmi neekologická odvětví 

jako je například těžba ropy. Výkyvy cen ropy a obecné následky finanční krize roku 

2008 v čínských politických kruzích ještě více upevnily význam investic do rozvoje těžby 

ropy v Africe, kde může Čína snadno regulovat ceny a objemy těžby. Ropa stále zůstávala 

pro Čínu důležitou komoditou, na jejíž import byly navázány další projekty v Číně 

(FOCAC, 2009).  

Na pátém summitu v roce 2012 v Pekingu se diskutovaly možnosti vzájemné spolupráce 

po konci finanční krize, která přinesla mnoha státům velké problémy kvůli nečekanému 

snížení investic ze západních zemí.  

Jeho klíčovými tématy byla konstantní podpora vzájemné spolupráce, otevřeně se 

mluvilo o spolupráci Číny a Afriky na regionální a mezinárodní úrovni. Čína se postavila 

do role silného partnera pro Africkou unii, v které má silné postavení Jihoafrická 

republika stát, který ovšem není na kontinentu podporovatelem silné orientace na Čínu. 

Na základě politického tlaku Jihoafrická republika v rámci summitu uznala výhodnost 

spolupráce s Čínou, což podpořilo FOCAC jako celek.  

Velký důraz byl na summitu kladen na podporu kulturních projektů, primárně na kulturně 

a edukačně zaměřené pobyty v Číně, skrze které Čína podporuje svůj vliv v Africe. Cíleně 

nabízí bezplatné pobyty nadějným mladým lidem a expertům z mnoha oborů (FOCAC, 

2012). Jedná se o efektivní a levnou metodu kulturní diplomacie, kterou využívá široké 

spektrum států. 



 

 

 

Šestý johannesburský summit konající se v roce 2015 se zaměřoval na tradiční témata 

africko-čínské spolupráce. Přinesl závazky k zvýšení do tradičních klíčových oborů jako 

je zemědělství nebo infastruktura. Zajímavou a velmi liberálně a demokraticky vyhlížející 

iniciativou bylo spuštění projektů Happy life, které se měly zaměřit na podporu projektů 

orientujícím se na ženy a děti. Jedná se o přístup typický pro západní země, lze tak 

považovat za výrazný posun v nastavení priorit FOCAC, že došlo k zahrnutí i této 

tématiky. 

Výstupy summitu poprvé zahrnovaly větší plány na podporu nedostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků v technických oborem, což je problém, s kterým se Afrika 

dlouhodobě potýká. Peking se zavázal otevřít vzdělávací centra a vyškolit v nich v dalším 

strategickém období 200 000 lidí a 40 000 lidem nabídnout vzdělávací programy v Číně 

(FOCAC, 2015). 

Po konci ekonomické krize bylo vidět, jak podstatná bude v budoucnu spolupráce mezi 

zeměmi globálního jihu, což se opakovalo při mnoha příležitostech v rámci summitu. Ve 

svém projevu to také adresoval čínský prezident Xi: „Vztahy mezi Čínou a Afrikou 

dosáhly rychlosti růstu, která nemá v historii obdoby. Měli bychom měřit její možný 

dosah, dívat se do budoucna a dělat odvážné kroky. Propojme naše vize a sílu 2,4 miliardy 

Číňanů a Afričanů a otevřeme novou éru spolupráce mezi Čínou a Afrikou, která povede 

k výhodám a rozvoji na obou stranách.“ (Kagiri, 2018)  

Poslední sedmý summit konaný v roce 2018 v Pekingu již tradičně prohloubil vzájemné 

vztahy. Na summitu byla dohodnuta další intenzivnější spolupráce v bezpečnosti a 

udržitelném rozvoji státu. Čína se jasně prohlásila za klíčového a nejaktivnějšího 

investora v Africe. Africké státy byly v tomto důsledku tlačeny do maximální spolupráce 

s Čínou, protože čím více Čína v státech investovala, tím více si uvědomovala výhodnost 

masivního navázání států pouze na ni. 

Výstupy summitu oproti předchozím summitům často reflektovali, jak vpodobné jsou cíle 

FOCAC a například Agendy 2063 Africké unie. Summitu se zúčastnil i generální 

tajemník OSN, což znamenalo abnormální akcent na témata spojená s OSN, zejména s 

Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 (FOCAC, 2018). 

Guttierův proslov na summitu reflektoval jeho dlouhodobou snahu o podporu čínských 

aktivit v mezinárodním měřítku, což je bezpečnostními experti ze západních zemí často 



 

 

 

pojmenováváno jako jeden z příkladů abnormálně velkého vlivu Číny na celosvětové 

organizace (Guterres, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Čína a Angola 

Portugalsko uznalo nezávislost Angoly v roce 1975 po mnoha dekádách úvah o 

osamostatnění kolonií a velkému odporu lisabonské vlády. Pro Portugalsko byly kolonie 

historicky nedílnou součástí jejich území, zejména pokud se jedná o kolonie 

v subsaharské Africe. 

Portugalsko využívalo strategickou polohu kolonií, které tvořily ideální podpůrnou síť 

pro námořní dopravu. Každá kolonie byla následně využívána dle jejího největšího 

potenciálů. V rámci území Angoly Portugalsko doufalo v dlouhodobý profit z jejího 

nerostného bohatství. Veškerá iniciativa byla ovšem  centralisticky řízená z Lisabonu, což 

nepřispívalo k efektivní těžbě nerostného bohatství. Zisky z těžby nebyly investovány 

v kolonii, ale z drtivé většiny odcházely do rozpočtu portugalské vlády, což vedlo pouze 

prohlubovalo nevyvinutost kolonie. 

První roky po získání nezavilosti se Angola potýkala s odchodem většiny 

kvalifikovaných pracovníků zpátky do Portugalska, což způsobilo velké obavy o budoucí 

rozvoj země. Národní vláda se zároveň snažila etablovat a udržet stabilitu v zemi, což by 

se dalo označit díky značnému ekonomickému propadu a minimální předchozí zkušenosti 

se správou země, bylo náročné (Klíma, 2012). 

Portugalsko zvolilo v průběhu kolonialismu v Africe opačnou strategii než například 

Velká Británie, která se snažila část vlády nad svými koloniemi přenechávat místní 

samosprávě. Přístup Velké Británie můžeme nyní s časovým odstupem hodnotit jako více 

stabilnější, efektivnější a pro dané území přívětivější při přechodu k nezavilosti, kdy bylo 

možné navázat na předchozí koloniální samosprávy. Angola si tak odnesla z dob 

kolonialismu velké strukturální problémy, které následně nedocházela efektivně řešit. 

Angolskou ekonomickou situaci dále nepodporovaly výdaje na bezpečnost a obranu. 

Země se potýkala s občanskou válkou od získání nezávislosti v roce 1975 do roku 2002, 

která již tak ekonomicky nestabilní Angolu destabilizovala. Důsledky občanské války se 

v zemi projevují dodnes. V průběhu občanské války Angola přijímala zahraniční pomoc, 

ale tato pomoc byla směřována na humanitární účely a podpoře vlády, tudíž nemohla 

zásadně podpořit angolskou ekonomiku. (Taylor, 2015). 

Z pohledu státní orientace na Spojené státy americké nebo Sovětský svaz převzala 

angolská vláda myšlenky portugalských kolonizátorů a zařadila se mezi státy podporující 



 

 

 

Sovětský svaz. Díky tomuto rozhodnutí proběhla v zemi privatizace většiny sektorů a 

znárodněné zemědělství. Sovětský svaz se v tomto období již potýkal se svými 

strukturálními problémy, což vedlo k minimálnímu rozpočtu a kapacitě na řešení 

problémů mimo Eurasii. Jeho předchozí snahy o získání vlivu v subsaharské Africe byly 

velmi neúspěšné, což nepodporovalo motivaci Sovětského svazu k velké angažovanosti 

v Angole. 

Čína během boje za nezávislost podporovala všechny tři hlavních skupin usilujících o 

nezávislost na Portugalsku Národní fronta pro osvobození Angoly (FNLA), Angolské 

Lidové hnutí za osvobození Angoly – Stranu práce (MPLA) a Národní svaz za úplnou 

nezávislost Angoly (UNITA). 

Po vzniku nezávislosti se čínská podpora začala orientovat na hnutí MPLA, které 

navázalo zároveň v průběhu občanské války bližší spolupráce se zeměmi Východního 

bloku, primárně se Sovětským svazem a Kubou (Soares de Oliveira, Taponier, 2013). 

Jeden z malého počtu sektorů, který nebyl v období občanské války privatizován, byl 

ropný sektor. Těžba ropy, která se do budoucna jevila jako velmi lukrativní a dlouhodobý 

zdroj příjmů, se do roku 2002 v zemi realizovala pouze v omezené míře kvůli nestabilní 

bezpečnostní situaci. I přes omezený objem těžby se stala základním pilířem národní 

ekonomiky (Klíma, 2012). 

3.1 Vztah Číny a Angoly v období 2000-2007 

Čína ve sledovaném období navázala na diplomatické styky z konce 20. století. Při 

návštěvě Číny v roce 1998 se prezident dos Santos zavazoval k prohloubení bilaterální 

spolupráce, která měla být navázána na plánovaný vznik FOCAC.  

Důležitým mezníkem vzájemné spolupráce je konec občanské války. Mezi roky 2000 a 

2002 se jednalo o spolupráci primárně v obraném sektoru s výhledem vstupu do 

těžařského průmyslu v momentu, kdy se bezpečnostní situace v zemi stabilizuje a ukončí 

se občanská válka (Klíma, 2012). 

V letech 2002-2007 se Čína nabízela Angole půjčky s nízkým úrokem, které měly přispět 

k stabilizaci země. Angola nebyla schopná dodržovat podmínky kladené Mezinárodním 

měnovým fondem (MMF) a dalšími institucemi, které zemi nabízely půjčky na rozvoj 

země v poválečné době. Čínská pozice v Angole ještě nebyla natolik silná, tudíž se 



 

 

 

jednalo o půjčky v menším objemu. Dále obě země začaly diskutovat o vstupu Číny do 

výstavby infrastrukturních projektů (Shaofeng Chen, 2008). 

3.1.1 Vývoj těžby ropy v Angole v období 2000-2007 

V roce 2000 a 2001 se objem vytěžené ropy pohyboval ve velmi podobném rozsahu, 

v kterém se držel od roku 1996, kdy se bezpečnostní situace v zemi začala stabilizovat. 

Jednalo se o 1 591 barelů za den v roce 2000 a 1 578 barelů za den v roce 2001, přičemž 

domácí spotřeba byla přibližně 6 %, zbytek ropy byl exportován převážně do USA a 

Evropy.  

Konec občanské války v roce 2002 umožnil navýšení těžby skrze investice do vybavení 

používaného při těžbě, což přispělo k rozvoji těžby v dalších letech. Druhým faktorem, 

který byl klíčový pro zvýšení, byla stabilizace bezpečnostní situace v zemi. I když 

v průběhu občanské války nedocházelo k častým útokům na těžařskou infrastrukturu, 

jednalo se o silně rizikový faktor, který ohrožoval plynulost těžby. Čína do konce 

občanské války importovala z Angoly pouze minimální procento vytěžené ropy. 

V letech 2002 a 2003 se produkce ropy vyšplhala na 1 906 a 1 921barelů za den, což 

přispělo k zvýšení atraktivity země jako těžařské oblasti. Tento trend dále pokračoval až 

do roku 2007. V období 2004-2007 můžeme také pozorovat zvyšující se zájem o těžbu 

ropy v Číně. V roce 2007 se objem vytěžené ropy dostal na 3 704 barelů za den 

(WorldMeters, 2016). 

Cena ropy se v daném období vyvíjela z pohledu angolských těžařů pozitivně. Po velmi 

nízké ceně na konci 90. let se ceny na světových trzích zvyšovaly až na propad v září 

2001 způsobený teroristickými útoky v USA a následnou náročnou mezinárodní 

bezpečnostní situací. V roce 2000 se v průměru barel ropy prodával za 30 dolarů, v roce 

2003 se již průměrná cena vrátila na hladinu 30 dolarů a dále rostla. V roce 2007 se barel 

ropy prodával v průměru za 72.34 dolarů (Organization of Petroleum Exporting 

Countries, 2007) (OPEC, 2020) 

Podíl exportu ropy do Číny se v druhé polovině sledovaném období pohyboval mezi 30-

50 %, Čína se postupně stávala významnějším a významnějším importérem angolské 

ropy, primárně díky snaze o dlouhodobé kontrakty a rozvoj více sektorové spolupráce.  

Angola se zároveň stala pro Čínu celkově jedním z klíčových exportérů ropy, 

v sledovaném období se její podíl na celkovém objemu importované ropy pohyboval mezi 



 

 

 

10 a 20 %. Velkým cílem Číny bylo získání pozice největšího importéra angolské ropy, 

tak aby mohla upevnit svoji pozici na národní úrovni, což se stalo v roce 2007 na úkor 

Spojených států amerických (Campos, Vines, 2008). 

Díky vzrůstajícímu exportu se zároveň zvyšoval hrubý domácí produkt, který v letech 

2006 a 2007 vykazoval meziroční růst o více než 20 %, což lze z evropského pohledu 

popsat jako neudržitelný a potenciálně nebezpečný faktor, který může přispět k vyšší 

nestabilitě bezpečnostní situace. Nejedná se růst, který by vykonavatelé výkonné moci 

dokázali operovat v situaci, v jaké se Angola nacházela po konci občanské války. 

Vysoké zvyšování národních příjmů je do velké části spojené právě se zvyšováním těžby 

ropy. Simultánně také docházelo k zvyšování ceny ropy na světových trzích. Ovšem 

z analýzy není také možné vynechat zvyšující se těžbu dalších nerostných surovin 

(Burgos, Ear, 2012).  

Vysoké příjmy z ropy vedly k upevňování provázanosti nejvyšších státních úředníků a 

představitelů s čínskou stranou, která se již v tomto časovém období zdála jako klíčový 

partner pro budoucí spolupráci. Čína se sice obávala možné budoucí nestability v zemi, 

která sice nabízela velký ropný potenciál, ale zároveň se potýkala s velkou vnitřní 

nestabilitou, způsobenou nestabilitou vlády, která by způsobila rychle vzrůstající export 

ropy.  

V tomto období čínské firmy intenzivně investovaly do projektů, které vedly k rozvoji 

angolského těžařského průmyslu. Pokud by došlo k další občanské válce, Čína by velmi 

pravděpodobně o velké investice, dočasně o geopolitický potenciál, ale hlavně o 

významného partnera s velkým ropným potenciálem, který měl sehrát klíčovou roli 

v čínském importu tolik potřebné ropy (Klare, Volman, 2006).  

Po zkušenosti z ropné krize na začátku tisíciletí způsobenou nestabilitou na Blízkém 

Východě se pro Čínu stala diverzifikace importu ropy velkou prioritou a stabilita 

exportních zemí. Vše bylo propojené s dvěma důležitými faktory, snaha o zabezpečení 

stability dodávek, což je jeden z klíčových pilířů energetické bezpečnosti, a plynulosti 

těžby, což je klíčový pilíř pro obchod s ropou, protože skladovací kapacity a počty 

ropných tankerů jsou omezené.  

Čína se začala snažit podporovat stabilitu v zemích, kde začaly ve větších objemech 

nakupovat ropu soft power a návaznými projekty v dalších odvětvích, tak aby maximálně 



 

 

 

podpořili ideální podmínky pro obchod s ropou. Tento přístup v historii zastávaly 

částečně i Spojené státy americké, ovšem jejich míra angažovanosti byla vždy v nižší 

úrovni. Angola získala díky zájmu ze strany Číny část potřebné stability pro fungování 

státu. Již v tomto období je sporné nazvat fungování státu jako závislé, protože čínský 

vliv byl na konci období již velmi silný. Angolská ekonomika začala být závislá na 

exportu ropy do Číny 

Angolská vláda se snažila mezi roky 2002 a 2007 vybalancovat na mezinárodním poli 

svoji kredibilitu jako stabilního exportního partnera, ale zároveň byla její reputace 

diskreditována mnoha problémy, s kterými se potýkala. Jednalo se zejména o silnou 

korupci a riziko pokračování občanské války. 

Míru korupce se v sledovaném období nepodařilo zásadně snížit, prezident dos Santos 

pokračoval i po ukončení války ve svých praktikách, které byly hlavním hybatelem 

korupce v zemi. Jednalo se i o korupci v oblasti těžby ropy. Tím že po konci občanské 

války nebyl zvolený nový prezident, jak je v regionu subsaharské Afriky běžné, nebylo 

možné očekávat skokové snížení míry korupce. 

Obava z obnovení občanské války byla pouze částečná. Narušení mírového stavu, které 

by zamezilo rozvoji těžby ropy, by nebylo pro klíčové osoby v sektoru finančně příznivé. 

Zároveň se rozrůstající příjmy z těžby ropy staly důležitou složkou angolského HDP. 

Prezident i vláda si byli vědomi, že růst objemu těžby je podmíněn stabilní bezpečnostní 

situací v zemi. 

V stejném časovém období si procházela náročnou bezpečnostní situací také 

Demokratická republika Kongo, významný soused Angoly, odkud se mohl konflikt 

snadno přelít i do hraničních regionů. Zde je důležité poznamenat, že potenciálního rizika 

se nejvíce obávaly státy západního světa, ale i Čína veřejně mluvila o možném riziku, což 

není častým jevem u jejich mezinárodních obchodních zájmů takovéhoto rozsahu (Power, 

Alves, 2012). 

3.2 Vztah Číny a Angoly v období 2008-2018 

Zásadní změnou pro zvýšení objemu exportu ropy z Afriky do Číny se stal propad cen 

ropy v roce 2008, kdy se kvůli několikaleté nestabilitě ceny ropy začaly všechny státy, 

pro které je import ropy důležitý, zaměřovat na zvýšení dodávek z nových nalezišť, které 

měly zajistit stabilitu dodávek a předcházet dalším krizím.  



 

 

 

Zájem o zvýšení dodávek ropy z Afriky se velmi dobře následně v roce 2013 propojil s 

Belt and Road Initiative, díky které Čína intenzivně rozvíjí nejenom v regionu síť 

spřátelených států a velkých projektů. Angola se stala ukázkovým státem pro ostatní státy 

v regionu jižní Afriky, který je historicky spíše skeptický k spolupráci s Čínou. Vývoj 

čínské přítomnosti v Angole ovšem přispěl k rozvoji vztahů ostatních států jižní Afriky s 

Čínou(Deych, 2018). 

Pro podporu dodávek z Afriky a Blízkého východu byl v roce 2014 otevřen ropovod mezi 

Myanmarem a Čínou, díky kterému se část tankerů vyhne Malackému průlivu. Ropovod 

plní svoji funkci dobře, ovšem jeho kapacita není dostatečně velká, proto se bude 

v příštím roce dostavovat druhý paralelní ropovod (Wu a Chen 2019). 

Nová infrastruktura v Číně přispěla k rozvoji těžby v Angole a zároveň vyslala jasný 

signál, jak je pro Čínu import z Afriky a Blízkého východu důležitý. Angola se 

v sledovaném období snažila maximálně profitovat z navázané spolupráce a zároveň 

připravovat plány pro rozvoj ekonomických vztahů po roce 2018, kdy Čína plánuje velký 

rozvoj výstavbu těžařské infrastruktury v nových oblastech. 

3.2.1 Vývoj těžby ropy v Angole v období 2008-2018 

Objem těžené ropy v druhém sledovaném období se držel ve vyšších objemech než 

v předchozím sledovaném období. V rámci každého roku se pohybovala denní těžba mezi 

1 700 tisíci a 1 960 tisíci barely za den.  

Propad cen ropy na konci roku 2008 na cenu okolo 40 dolarů za barel destabilizoval celé 

těžařské odvětví, ale cena ropy se začala  brzy opět zvyšovat. Na konci roku 2009 se již 

průměrná cena pohybovala mezi 70-80 dolary za barel (WorldMeters, 2016).  

Od roku 2011 do poloviny roku 2014 se ceny ropy držely vysoko díky občanské válce 

v Libyi a nestabilní situací v Iráku, který se potýkal s rostoucím vlivem Islámského státu. 

Těžba ropy zároveň ve všech ostatních regionech stoupala nebo byla držena na vysokých 

číslech jako je případ Angoly. Infrastruktura v Angole nebyla připravena na rapidní 

zvýšení těžby, ale byla schopná udržovat denní objem těžby na vysokých číslech 

vzhledem k období před rokem 2011. 

Opětovný propad cen v roce 2015, které se následné tři roky držely v polovičních 

hodnotách oproti předchozímu období, destabilizoval celý sektor včetně situace 

v Angole. Země se adaptovala na vysoké ceny v předcházejícím období a propad cen pro 



 

 

 

ni znamenal výrazné snížení výnosů z těžby ropy. Ovšem díky výhledu do budoucna se 

stále v zemi udržoval poměrně optimistický pohled. Bylo již téměř jisté, že se Od 

podzimu 2017 do konce sledovaného období ceny ropy opět rostly, ovšem nedostaly se 

na více než 85 dolarů za barel (WorldMeters, 2016).  

Čína se propady cen snažila vyrovnávat svými dlouhodobými plány a Angole nabízet 

různá řešení, jak je možné pracovat s velkými změnami cen ropy na světovém trhu, tak 

aby si Angola udržela stabilitu a konstantě podporovala čínské zájmy, primárně 

rozšiřování těžby v nových lokalitách a zvyšování podílu exportu do Číny na úkor 

ostatních zemí (Kim, 2017). 

3.3 Návazná spolupráce Číny a Angoly 

Pro spolupráci Číny a Angoly v sledovaném období v rámci ropy je typický takzvaný the 

Angola Mode, který rozšířil pole vzájemné spolupráce. Termín se zároveň renomoval 

jako jeden z efektivních postupů, jak si Čína může získat méně rozvinutý stát na svou 

stranu. 

Čína se v obou zkoumaných zemích zaměřuje na navázání vztahů s většinu států 

v subsaharské Africe, u všech z nich hledala možnosti, jak navázat užší spolupráci. 

Dlouhodobě pozorujeme tři různé postupy, skrze které Čína zvyšuje svůj vliv v státech v 

primárně  ekonomicko-obchodním kontextu. Posledním z nich je výše zmiňované the 

Angola Mode (Habiyaremye, 2013). 

Prvním z nich je snaha Číny dostat se skrze těžbu surovin k příležitostem v příbuzných 

odvětvích, tudíž si upevňuje ekonomické vazby s daným státem. Jedná se o omezenější 

model spolupráce, ovšem může se jednat o krok, který předchází the Angola Mode, což 

se potvrdilo na příkladu právě Angoly. 

Druhým modelem je podpora obyvatel pracujících v těžbě nebo všech obyvatel žijících 

na území, které je v zemi pro Čínu strategické z hlediska těžby. Může se jednat o 

zvyšování vlivu skrze výhodné půjčky nebo lokální projekty. Pracující s těžařském 

sektoru nebo obyvatelé konkrétní oblasti následně vytvářejí na vládu tlak, který ji nutí 

pokračovat v kooperaci s Čínou. V malé míře tento model použila Číně při těžbě 

diamantů v Angole. 

Třetím modelem je the Angola Mode. Jedná se o snaha o státu vyřešení problému 

národního rozsahu, který daný stát dlouhodobě není schopný vyřešit, v případě Angoly 



 

 

 

se jednalo o obnovu infrastruktury. Stát se tedy zaváže k vytvoření výhodných podmínek 

pro těžbu surovin výměnou za výhodné půjčky a investice do preferované oblasti (Kiala, 

2010). 

3.3.1 The Angola mode 

The Angola Mode nebo také někdy v literatuře označováno jako China-Angola model je 

označení pro strategickou dohodu mezi jednou zemí a Čínou o těžbě surovin, které je 

v tomto modelu zastoupena EximBank China. Model funguje na principu neustálém 

opakování 4 základních procesů, kdy v tomto modelu angolská vláda vydává licence na 

těžbu čínským společnostem, které svými výdělky podporují růst kapacity Exim Bank 

China k vydávání nových půjček. Bez půjček by nemohly fungovat čínské stavební firmy, 

které v Angole realizují. Angolská vláda v stejné době s čínskými firmami diskutuje 

prioritizaci nových strategických projektů (Habiyaremye, 2013). 

Drtivá většina území v Africe se potýká se špatnou infrastrukturou a propojením dopravy 

v rámci regionu. Čína v rámci tohoto modelu nabízí státům vyřešení jejich velkého 

problému: Jedná se o konkrétní výsledek spolupráce, z kterého profitují vrcholní 

představitelé země, protože se jejich země stává lépe propojenou a udržení stability 

v zemi se stává jednodušší.  

Zároveň Číně se zjednodušuje přístup k dalším projektům, protože často dokáže prosadit 

budování infrastruktury, které je více výhodné pro budoucí čínské projekty v zemi než 

třeba pro místní obyvatele v daných regionech. Snadnější doprava zároveň zlevňuje cenu 

budoucích projektů, což je důležité zejména menších projektů, které nejsou zaměřené na 

těžbu nerostných surovin. 

Čína tento model poprvé ve velkém měřítku využila po konci občanské války v Angole, 

kde byla právě chybějící infrastruktura kritickou otázkou národní bezpečnosti a udržení 

míru ve státu, protože většina původní infrastruktury byla ve válce zničena. Čína navrhla 

Angole na poměry další možné pomoci například Mezinárodní měnového fondu rychlé 

řešení a minimální podmínky spolupráce (Begu, Vasilescu, Stanila, Clodnitchi, 2018).  

Právě velké množství podmínek a možné zrušení podpory je často vyzdvihováno 

africkými státy jako závažná překážka spolupráce s donory ze západního světa, což vede 

k preferenci spolupráce s Čínou nad spoluprací s jinými státy. Pro mezinárodní 

organizace, Spojené státy americké a evropské státy se jedná o závažnou otázku.  



 

 

 

Z pragmatických strategických důvodů chtějí také posilovat svůj vliv v Africe, ovšem 

nejsou díky historickému fungování svých struktur schopni nabídnout řešení, které by 

mohlo konkurovat nabídkám z Číny. Zároveň africké státy preferují rychlé jednání, 

v čemž má autokraticky řízená Čína opět konkurenční výhodu (Kiala, 2010). 

3.3.2 Oil for Housing 

Konkrétním příkladem projektu založeném na modelu the Angola Mode je série projektů 

Oil for Housing, který měl za cíl vyřešení neuspokojivé bytové situace v Angole, s kterou 

se Angola potýkala na dlouhodobé bázi. 

Na základě zkušeností a výsledků se stavbou velkých developerských projektů ve světě 

si Čína již od konce první dekády 21. století chtěla zvyšovat portfolio silně spřátelených 

zemí, kde realizovala své developerské projekty. 

 Čínští představitelé dokázali jasně zanalyzovat, jak zásadním problémem je pro mnoho 

afrických zemí výstavba bytových jednotek. Angolská vláda s touto analýzou souhlasila, 

protože její vlastní analýzy docházely k totožným závěrům (Benazeraf, Alves, 2014).  

Místní firmy často nemají potřebné finanční, technické nebo materiální zdroje, aby mohly 

sami velké developerské projekty realizovat. Čína naopak může operovat se zdroji, 

velkým počtem odborníků i zkušenostmi. Velké developerské projekty v Africe byly 

ovšem pro Čínu historicky odvětvím, ke kterému Čína přistupovala s určitým respektem 

a odstupem kvůli odlišným klimatickým podmínkám, bezpečností situaci a korupci v 

zemích (AfricaNews, 2018).  

Prvním ukázkovým příkladem velkého developerského projektu, který následně Čína 

plánovala prezentovat dalším zemím bohatým na nerostné suroviny, byl projekt 

satelitního města Nova Cidade de Kilamba, který Angole v roce 2010 při státní návštěvě 

přislíbil tehdejší víceprezident Xi. 

Město postavené zcela od základů mělo být příkladem moderního urbanismu, který Čína 

dokáže na klíč postavit ve státech bohatých na nerostné suroviny. Projekty tohoto typu 

měly stavět čínské firmy a země je mělá splácet skrze zisky z těžby. 

Výstavba města začala v roce 2011. Projekt se potýkal se s řadou problémů od 

financování po špatné rozplánování, které byly medializované na mezinárodní úrovni. 

Rok před oficiálním dokončením v roce 2012, kdy se začaly objevovat články od 



 

 

 

mezinárodních zpravodajských agentur, které upozorňovaly na syndrom města duchů 

v Kilambě.  

Z více než 200 000 bytových jednotek byly zaplněny nižší desítky bytů. I přes velkou 

propagační kampaň, které vysvětlovaly Angolanům výhody života v moderních bytech, 

než došlo k regulaci cen, byla obsazenost bytů stále minimální. Původní vysoká cena 

způsobila absolutní nedosažitelnost střední třídy na byty, jelikož se jednalo o výstavbu 

cenově dostupných bytů, vzbudily diskuze nad jejich cenou velkou kritiku celé výstavby 

(Power, Alves, 2012).  

Zahraniční experti také opakovaně poukazovali na nedostatečnou kvalitu staveb, ale i 

špatné plánování výstavby a kvalitu práce čínských firem. Angolská vláda ovšem nikdy 

oficiálně nedeklarovala, že si je vědoma chyb a nedostatků čínských developerských 

projektů. Druhým často kritizovaným bodem je snaha Číny o výstavbu měst nedaleko 

metropolí, která následně slouží primárně pouze pro přespávání pracovníků, což 

v kontextu čínské reality funguje jako dobrý a osvědčený model.  

Přenositelnost tohoto přístupu je ovšem velmi diskutabilní. Pravděpodobně by bylo pro 

udržitelnost a přínostnost projektů lepší, kdyby Čína více vycházela ze zkušeností států, 

které již podobné otázky řešily a zároveň jsou s Angolou více srovnatelné na kulturní 

nebo ekonomické bázi než Čína. V případě konkrétní výstavby bytů je důležité zohlednit 

i místní klima a další faktory. Programové zanedbávání těchto faktorů vedle k minimální 

úspěšnosti těchto projektů (Benazeraf, Alves, 2014).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Čína a Nigérie 

Nigérie je aktuálně nejlidnatější zemí Afriky a geopoliticky významným státem regionu 

západní Afrika. V průběhu koloniálního období byla Nigérie primárně pod správou Velké 

Británie, která zemi zapojila do svých obchodních vazeb. Území dnešní Nigérie bylo 

historicky rozmanité a skládalo se z muslimského severu a jižních oblastí, do kterých se 

spolu s rozvojem námořního obchodu dostávaly vlivy křesťanství. Do dnešní doby se 

stále propisují nesrovnalosti regionů vycházející z rozdílného náboženství a etnicity. 

Nezávislost získala Nigérie v roce 1960 v rámci roku Afriky. Země se začala potýkat 

s odlišnou realitou regionů, vytvořit stabilitu na celém území trvalo několik dekád. 

Nigérie kopírovala osud většiny bývalých kolonií a prošla si krátce po získání nezávislosti 

občanskou válkou mezi roky 1967 a 1970, která vedla až k vyhlášení nezávislé Republiky 

Biafra v jižním regionu, která byla následně zpátky vrácena armádními jednotkami pod 

Nigerii.  

Po konci občanské války se země s vojenskými režimy, které získávaly velké zdroje pro 

své financování z výnosů z ropy, která se v Nigérii začala ve velkých objemech těžit v 70. 

letech 20. století. Rozvoj země byl ovšem zcela minimální, vláda investovala do 

regionálního rozvoje minimální prostředky, což vedlo k mnoha dalším nepokojům. Po 

volbách v roce 1999 se Nigérie začala více demokratizovat a modernizovat, zároveň se 

snaží i posilovat své postavení v rámci celé Afriky (Klíma, 2012). 

Z ekonomického pohledu je Nigérie závislá od 70. let 20. století na příjmech z ropy, 

podobně jako další země OPEC. Druhotně Nigérie exportuje zemědělské produkty a 

průmyslové výrobky. Výkyvy cen a objem těžby ropy jsou ale určujícími faktory hrubého 

národního domácího produktu. Investice z výnosů z ropného průmyslu jsou v zemi 

historicky velkým tématem, ať už co se týče spravedlivého rozdělení mezi jednotlivé 

regiony, tak kumulace výnosů primárně na kontech vládních představitelů.  

4.1 Vztah Číny a Nigérie v období 2000-2007 

Populačně a ekonomicky rostoucí Nigérie se stala pro Čínu na začátku sledovaného 

období geopoliticky zajímavým obchodním partnerem. Růst významu obou zemí v rámci 

systému mezinárodních vztahů obou zemí se časově protíná, což vyvolalo na obou 

stranách zájem o partnerství takovéhoto typu.  



 

 

 

Primárním zájmem Číny byl v daném období import ropy a export výrobků z Číny. Díky 

zásobám ropy bylo pro Čínu důležité pracovat na prohlubování vzájemných vztahů. Pod 

povrchem obchodních zájmů je ovšem vidět snaha o posílení postavení v západní Africe, 

navázání obchodních vztahů na úkor Velké Británie a Spojených států amerických, ale i 

vojenské zájmy (Ogunkola, Bankole, Adewuyi, 2008).  

V roce 2001 země podepsaly první bilaterální obchodní dohodu. Čína se v následujících 

letech nestala pro Nigérii klíčovým obchodním partnerem, obchodní styky se Spojenými 

státy americkými byly stále přibližně 10krát větší. Na rozdíl od Spojených států 

amerických, které se v daném období primárně zaměřovaly na Blízký východ, Afrika byla 

pro Čínu důležitým objektem zájmu a nabízela projekty a obchodní příležitosti jiného 

typu než spojenci Nigérie (Klare, Volman, 2006). 

Nigérie v daném období inovovala svoji národní armádu, tak aby byla připravena řešit 

bezpečnostní výzvy v rámci Africké unie a Hospodářského společenství západoafrických 

států (ECOWAS). V obou organizacích je postavení Nigérie tradičně velmi silné. Tudíž 

bylo přirozenou snahou Nigérie zajistit modernizaci armádního vybavení, aby měla 

v rámci uskupení i nejlépe vybavenou armádu.  

Země tak spolu podepsaly několik cenově příznivých dohod o dodávkách čínských 

letounů a dalšího vybavení, které mělo vést primárně k posílení nigerské vzdušné obrany. 

Pro Čínu se jednalo o nejvyšší armádní zakázku té doby, která směřovala do subsaharské 

Afriky (Mbachu, 2006).  

4.1.1 Vývoj těžby ropy v Nigérii v období 2000-2007 

Zásoby ropy a možnost poměrně jednoduchého zvyšování objemu těžby byly pro Čínu 

z dlouhodobého hlediska strategicky zajímavé. Stejně jako u Angoly mělo zvýšení 

dodávek ropy do Číny vykrýt část vzrůstající domácí poptávky po ropě. V devadesátých 

letech 20. století vznikly první dohody o dodávkách ropy z Afriky do Číny. Spolupráce 

byla velmi dynamická, očekávalo se, že bude její tempo pokračovat na začátku 21. století. 

Vše bylo připraveno na výrazné zvýšení těžby a importéři včetně Číny byli připraveni 

zvyšovat svoje odběry ropy. Reálný trend byl ale opačný, že došlo k poklesu objemu 

těžby oproti 90. letům 20. století (Zhenxing, 2013) 

V sledovaném období se objem těžby ropy v Nigérie výrazně neměnil. Obecně se 

tendence k meziročnímu zvyšování do roku 2005 s drobnými propady, které kopírovaly 

situaci na mezinárodní úrovni.  Mezi roky 2000 a 2002 se jednalo o počty okolo 2 200 



 

 

 

tisíců barelů ropy za den. Rok 2002 byl pro Nigérii podobně jako ostatní země těžící ropu 

slabší než předchozí roky, ovšem již v roce 2003 se objem těžby zvyšoval. V roce 2005 

Nigérie těžila rekordních 2 630 tisíc barelů ropy denně, následně čísla meziročně 

opadávala až k 2 352 tisícům barelům ropy za den v roce 2007.  

Podíl exportu do Číny tvořil v celkovém rozložení všech exportů spíše menší procenta. 

V letech 2000 a 2001 nigerská ropa tvořila přibližně 2,5 % z celkového ročního importu 

ropy do Číny. Procento se následně snižovalo, v roce 2002 bylo přibližně na poloviční 

hodnotě a v roce 2003 se téměř blížil nule, v roce 2004 se opět začal zvyšovat nad 1 %, 

podobný výsledek přinesl i rok 2005. Následující tři roky byl opět export ropy do Číny 

na minimální úrovni (Worldometers, 2020).  

Do budoucna byly plánované větší čínské investice na podporu těžby ropy a následného 

exportu do Číny, kdy se čínští představitelé snažili prohlubovat vztahy s představily 

Nigérie, tak aby získali výhodnou pozici pro budoucí projekty. Čína se v období také 

potýkala s nestabilní bezpečnostní situací na jihu Nigérie v okolí ropných ložisek (Klare, 

Volman, 2006).  

Separatistická skupina The Movement for the Emancipation of the Niger Delta v roce 

2006 provedla bombový útok, při kterém skupina upozorňovala pro sporné zájmy Číny a 

její projekty v Nigérii. Číňané pracující v jiných oborech byli několikrát uneseni, což 

Čínu ještě více motivovalo k revidování bezpečnostního rizika projektů v Nigérii (Obi, 

2010). 

4.2 Vztah Číny a Nigérie v období 2008-2018 

Vztah Nigérie a Číny lze v období 2008-2018 reflektoval jednak vývoj předchozích 

událostí, tak celosvětovou finanční krizi a nárůst vlivu Číny ve světě i v Africe. I nadále 

pokračovaly dodávky armádního vybavení, primárně pro podporu regionálních konfliktů, 

ale samozřejmě v případě potřeby i k potlačení domácích konfliktů a rebelujících skupin 

(Zhenxing, 2013). 

Propad amerického zájmu o rozvoj vlivu v regionu způsobený finanční krizí otevřel Číně 

mnoho obchodních příležitostí. Obchodní spolupráce byla stejně jako v předchozím 

období více výhodná pro čínskou stranu než pro Nigérii. Snaha afrických států o rychle a 

snadno získané peníze v horizontu několika let, je z pravidla z dlouhodobého hlediska 

bezpečnostním rizikem.  



 

 

 

Čína prohlubovala svou pozici ve všech obchodních odvětvích včetně těžby ropy. Na 

projekty zaměřující se pouze na těžbu ropy již v tomto období Čína navazovala postranní 

projekty pro podporu stability těžby ropy jako je výstavba ubytovacích kapacit pro 

pracovníky zaměstnané v těžařském průmyslu. Velký počet stavebních projektů nebyl 

dokončený, příkladem může být stavba vodní elektrárny v Mambille nebo modernizace 

vlakové tratě mezi Lagosem a Kano (Feng, 2018). 

 

Export ropy do Číny byl stále důležitým pilířem vzájemné obchodní spolupráce, primárně 

vysoké ceny ropy v letech 2011-2014 způsobily snížení tlaků na obecnou diverzifikaci 

celkového exportu Nigérie do Číny. Zahraniční experti ale zároveň velmi pravidelně 

upozorňovali na nevyváženost vztahu a důležitost zvýšení jiného exportu, tak aby si 

Nigérie vytvořila různorodé exportní portfolio, které vykazuje větší stabilitu než export 

zaměřený pouze na jednu komoditu. Nigérie byla pro Čínu stále důležitým partnerem, ale 

faktory jako korupce, problematická bezpečnostní situace a silný regionalismus velmi 

komplikovaly její snahy o upevnění a prohloubení vztahu a potažmo závislosti na Číně 

(Xun, Shuai, 2018). 

4.2.1 Vývoj těžby ropy v Nigérii v období 2008-2018 

Nigérie se i v druhém sledovaném období držela na vysokých pozicích mezi 

celosvětovými velmocemi v těžbě ropy. Ovšem vzhledem k potenciálu rozvoje těžby 

nedošlo k zásadnímu navýšení těžby, které by se dalo očekávat, vzhledem k rostoucí 

poptávce po ropě v rámci celého světa. 

Počet vytěžených barelů za den se v letech 2008 a 2009 okolo 2 200 tisíců barelů za den, 

společně s rokem 2007 se jednalo o konstantní čísla, do kterých se zásadně nepromítla 

ekonomická krize a výkyvy cen ropy na světových trzích. V letech 2010-2012 se těžba 

navýšila na hodnoty mezi 2 412 a 2 533 tisíců barelů za den, čímž trh reagoval na dva 

faktory – končící ekonomickou krizi a zároveň nestabilitu v Libyi, která vedla k občanské 

válce, tudíž byla dočasně utlumena těžba místní ropy.  

V letech 2013-2015 těžba ropy klesla na 2 201-2 279 tisíců barelů za den díky 

konstantním problémům a kontroverzím spojenými s těžbou ropy na jihu Nigérie. Jednalo 

se o problémy s bezpečností těžby, úniky ropy, korupci, útoky separatistických skupin a 

ekologické problémy. Těžba ropy byla stále důležitou součástí nigerijského importu, 



 

 

 

ovšem dlouhodobé problémy spojené s těžbou neumožňovaly jeho rozvoj (Okorobia, 

Olali, 2018). 

V posledních třech letech sledovaného období těžba ještě více klesla na 1 990- 2 051 

tisíců barelů za den, kdy se pouze prohlubovaly problémy spojené s předchozími roky. 

Nigérie měla přirozený zájem na oživení těžby, pokud by byly eliminována ekologická a 

bezpečností rizika, protože se na jejím území stále nachází významné zásoby ropy. 

Zároveň se opět začala zvyšovat cena ropy na světových trzích a zájem Číny o investice 

do rozvoje těžby nigerijské ropy (Worldometers, 2020). 

4.3 Oil for Infarstructure 

 

V rámci celého sledovaného období se Nigérie potýkala s problémy, které přinášela 

nedostatečná infrastruktura. I v tomto případě Čína aplikovala výše popsaný model the 

Angola Mode, který Nigérii pomohl vyřešit jeden z nejožahavějších problémů. 

Nigérie se v sledovaném období mezi roky 2000 a 2018 potýkala s konstantním 

populačním boomem, který je pro zemi obecně velkou výzvou. Ve spojení 

s nedostatečnou infrastrukturou, ať se jedná o energetickou nebo dopravní 

infrastrukturou, se jedná o výzvu národního charakteru, kterou ovšem nigerijská vláda 

nemůže změnit sama. Pro rychlou změnu významného rozsahu Nigérie potřebuje 

zahraniční investice a půjčky (Akinleye, 2017). 

Pro Čínu se jedná o zajímavou problematiku, protože Nigérie má velký potenciál na 

zvýšení své průmyslové kapacity, která by mohla přispět k zvyšování HDP, ale také 

uspokojení poptávky zvyšujícího se a bohatnoucího obyvatelstva. I zde platí základní 

rovnice, čím více se do výstavby infrastruktury Čína zapojí, tím výhodnější bude její 

pozice v budoucnu, kdy se vystavěnou infrastrukturu napojí další projekty převážně 

průmyslového charakteru. 

Projekt Oil for Infarstructure byl mezi zeměmi vyjednán v roce 2006, v původní verzi se 

mělo jednat o spolupráci velkého rozsahu, během které by se Čína výměnou za garanci 

těžby ropy zapojila do výstavby strategických infrastrukturních projektů, které měly 

Nigérii umožnit rychlejší rozvoj. 

Jedním z prvních velkých projektů byla výstavba železnic díky zapojení China Ex-Im 

Bank, Vysokorychlostní železnice mezi Lagosem a Abujou a prodloužení železnic 



 

 

 

k letištním v obou městech, kterou bylo možné postavit díky příspěvku China Ex-Im 

Bank na stavbu ve výši 1 miliardy amerických dolarů, přispěla k výraznému zrychlení 

přesunu zboží mezi dvěma největšími městy v zemi. Druhým projektem byla 

modernizace železniční tratě mezi Lagosem a Kano na severu země. 

Plán pod oficiální hlavičkou programu Oil for Infarstructure byl ukončen při nástupu 

nového prezidenta Yar'Adua v roce 2007, který tento program silně kritizoval kvůli silné 

korupci. Úplatky a další znaky korupce byly sice v Nigérii zcela běžnou praxí, ovšem 

prezident Yar’Adua upozorňoval na minimální transparentnost v rámci tohoto programu. 

Spolupráci s Čínou v rámci svého volebního období podporoval, ovšem preferoval platby 

za vytěženou ropu místo nejasně definované pomoci Číny s výstavbou klíčové 

infrastruktury v Nigérii (Kafilah, Rasiah, Kwek, Muhammad, Yusuf, 2017). 

Čína se angažovala ve výstavbě i nadále, ale již na drobně odlišné bázi. Pro Nigérii se i 

tak stala klíčovým partnerem, který udával tempo vývoje mnoha projektů. V rámci Belt 

and Road Iniciative se stala infrastruktura v klíčových státech subsaharské Afriky pro 

Čínu důležitou prioritou, proto se zasazovala o její progres směrem k standardům 

moderních vyspělých států. Výše zmíněná korupce z projektů nezmizela a opakovaně 

byla kritizována mnoha stranami. 

Mezi lety 2016-2018 čínské investice do výstavby nové infrastruktury 21 miliard 

amerických dolarů. Nigerijský prezident se opakovaně zasazoval o navýšení vzájemné 

spolupráce a větší zapojení Číny do strategických projektů v Nigérii, což opakovaně 

zmínil na summitu FOCAC v roce 2018 (Udie, Bhattacharyya, Ozawa-Meida, 2018).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Bezpečnostní rizika spojená s aktivitou Číny v subsaharské 

Africe 

5.1 Bezpečnostní rizika pro Angolu a Nigérii 

Přítomnost Číny v obou zemích je spojena s několika fenomény, které jsou níže 

analyzovány, tak aby bylo možné jasněji definovat rizikovost čínského vlivu 

v subsaharské Africe. Jedná se fenomény, které se dotýkají v jisté míře obou zemí. I když 

Čína prezentuje vzájemnou spolupráci jako oboustranně výhodný vztah, tyto fenomény 

poukazují na nevyváženost a nevýhodnost vzájemné spolupráce, což se následně 

projevuje v přístupu Číny k jednotlivým objektům zájmu. 

5.1.1 Bludný kruh chudoby 

Bludný kruh chudoby postihuje země subsaharské Afriky historicky. Často si veřejnost 

vysvětluje chudobu v regionu jako důsledek kolonizace. Na začátku diskuze je ovšem 

důležité uvést, že s chudobou se potýkají i Etiopie a Libérie, které nikdy nebyly 

kolonizovány.  

Na konci sledovaného období v roce 2018 bylo viditelné, že se jen minimální část 

afrických zemí dokázala vymanit z bludného kruhu chudoby. Angola a Nigérie do této 

skupiny nebylo možné zařadit. Většina zemí v regionu subsaharské Afriky se potýká 

minimálně s bludným kruhem chudoby v určitých regionech, pokud se nejedná o 

celostátní problém jako v případě Čadu nebo Středoafrické republiky. Jedná se o problém, 

z kterého je dle ekonomických teorií těžké vystoupit (Matsuyama, 2010). 

 Bludný kruh chudoby je postaven na konceptu nulového kapitálu, díky čemuž se 

společnost nemůže vymanit z kruhu, které brání rozvoji. Jedná se o soustavu čtyř na sebe 

navazujících fenoménech. První z nich jsou nízké úspory, které vedou k nízkým 

investicím. Minimální investice nemohou zajistit dostatečnou akumulaci kapitálu, na což 

jako třetí krok navazuje nízká kapitálová akumulace, která vede k nízké produktivitě 

práce. Následně dochází k opakování fenoménů, což podporuje prohlubování bludného 

kruhu (Mosley, Verschoor, 2005). 

Čínská přítomnost v Africe nabízí sice vybraným skupinám nárůst příjmů, ale většinovou 

společnost spíše nechává v bludném kruhu chudoby. Na příkladu Nigérie a Angoly je 

možné vidět, že se sice jedná o země, které se dokázaly na národní úrovni vymanit 

z bludného kruhu, ovšem stále se potýkají s chudými regiony. Jedná se převážně o 



 

 

 

vnitrozemské regiony, které nejsou bohaté na zásoby nerostných surovin. Čína si vybírá 

selektivně regiony a odvětví pro svou působnost. Její kapacity nemohou zasáhnout 

všechny regiony, což ovšem přispívá k prohlubování bludného kruhu chudoby a rozdílům 

mezi regiony. 

Zahraniční rozvojová pomoc a zahraniční obchodní projekty jsou obecně dlouhodobě a 

silně kritizovány díky své neschopnosti vymanit země z těchto kruhů, i když se část 

idealistických politologů v minulosti domnívala, že tyto kruhy eliminují. V čistě 

teoretické rovině by obě aktivity měly docílit odstranění bludného kruhu chudoby 

(Durlauf, Blume, 2010).  

V případě čínské strategie je pravděpodobné, že malé eliminaci bludného kruhu nejvíce 

přispívá nízká kapitálová akumulace, protože většina vyprodukovaného kapitálu odchází 

zpátky do Číny. Nízká míra demokracie v subsaharské Africe, kterou Čína záměrně 

nepodporuje, vede k prohlubování problému. 

5.1.2 Omezení vývoje národního hospodářství 

Ekonomická rizika vzájemné spolupráce jsou nepochybně jedním z velkých témat a rizik 

spojených s čínskou přítomností v subsaharské Africe. Vztah postavený na prvcích 

neokolonialismu není pro státy výhodný. Udržuje je nestále v nedostatečné míře 

ekonomického rozvoje, vytváří systém, který negeneruje přirozené pobídky k zvýšení 

hospodářského růstu.  

Na konci zkoumaného období si část států subsaharské Afriky již nemůže určit, jakým 

směrem se chtějí hospodářsky vyvíjet. Na příkladu Angoly můžeme vidět, jak škodlivá je 

zavilost na jednoho státu pro fungování, rozvoj a eliminaci rizik ohrožujících stabilitu 

státu. Angolské hospodářství se již nemůže přirozeně vyvíjet a je zcela odkázané na 

čekání na rozhodnutí druhé strany o dalším směřování. 

Čína si pragmaticky vybírá, s jakým státem bude, v jaké oblasti pracovat, jak bude systém 

fungovat dohromady jako jeden velký celosvětový celek. Velkým rizikem pro státy 

zapojené do tohoto systému je nevyvážená výhodnost nastavených pravidel. Současný 

systém, i když se dotýká každého afrického státu v jiné míře, vykazuje ve všech případech 

jasné prvky neokolonialismu, který je jasně definován jako směr, který je postaven na 

velké nevyváženosti a dlouhodobé nevýhodnosti pro jednu stranu. 



 

 

 

Africké státy včetně Angoly a Nigérie samozřejmě obchodují i s dalšími státy, ať se jedná 

o jejich bývalé kolonizátory, obecně státy Evropské unie, Indii, Japonsko nebo USA. Tyto 

spolupráce fungují pouze do určité míry, která je limitována partnerstvím s Čínou. 

V Angole se jedná přirozeně o větší problém, protože tam je přítomnost čínských struktur 

vyšší a zároveň Angola nemá tak široce rozložené jednotlivé složky hrubého národního 

produktu jako Nigérie.  

Jasným faktorem, který ovlivňuje závislost hospodářství na Číně, je i závislost obou zemí 

na exportu ropy. V případě Angoly se stala ropa primárním zdrojem příjmů, které stát po 

konci občanské války potřeboval. Zároveň jsou její zásoby v poměru k počtu obyvatel 

výrazně vyšší než u Nigérie. Skrze zvyšující se export ropy do Číny byla jednoduše 

vytvořena cesta k ekonomické závislosti, která vede k ovlivňování ekonomického 

rozvoje Angoly Čínou.  

V druhé polovině sledovaného období 2000-2018 můžeme pozorovat, jak silně je 

rozvinutý vliv Číny v Angole, který je vždy strategicky provázán s těžbou ropy, ale 

například nepřipravuje zemi například na propad zájmu o ropu na světových trzích nebo 

období po vytěžení ropy (Jura, Kaluzynska, Carvalho, 2018).   

Nezávislost regionů v Nigérii ovlivňuje rychlost prostupování čínského vlivu do 

národního hospodářství. Skrze přímořské oblasti a strategické sektory se čínský vliv 

rozmáhá poměrně rychle, zároveň zemi ekonomicky limituje a nerozvíjí ji tak tolik, jak 

by si představovaly demokraticky založené státy. Do méně strategických regionů se ale 

čínský vliv téměř nedostává. 

Nigérie pravděpodobně dokáže obavy z ekonomických rizik a nerovně výhodné 

spolupráce Číně odpustit, protože partnerství s Čínou může posílit vliv Nigérie v regionu, 

který je pro představitele země velmi důležitý. V průběhu utužování vzájemných vztahů 

se ale Nigérie dostává do cyklu nevýhodných a z dlouhodobého hlediska rizikových 

rozhodnutí (Moyo, 2016). 

5.1.3 Oboustranná migrace 

Čína podporuje svou zahraniční strategii silnou migrační politikou, která je uzpůsobena 

tak, aby Číně přinášela ještě výhodnější pozici v mezinárodním prostoru. Běžnou 

podmínkou čínských projektů je zajištění vlastních pracovníků z Číny, kteří jsou 

vyškoleni, dodržují stanovaná pravidla a zároveň je tímto eliminována obávaná jazyková 

bariéra.  



 

 

 

Tento přístup by nebyl možný bez vyjednání příznivé politiky pracovních víz. Vyšší 

pozice na jednotlivých projektech jsou také běžně obsazovány Číňany, kteří se snaží 

udržovat a rozvíjet vztahy s místními představiteli ve spolupráci s lokální čínskou 

ambasádou.  

Do regionu také míří každoročně vysoký počet čínských studentů, kteří přijíždějící jako 

podpůrný prvek čínské propagandy a jejich role je primárně v šíření povědomí o čínské 

kultuře a dobrém slovu o Číně. Navazují vztahy s místními studenty a vyučujícími na 

státních i soukromých vysokých školách (King, 2013). 

Do Číny je naopak migrace ze subsaharské Afriky velmi selektivní. Čína má dlouhodobý 

zájem o experty a nadějné studenty, proto nabízí řadu placených návštěv, studijních a 

pracovních pobytů pro vybrané osoby, jejichž migrace do Číny přinese nový potenciál. 

Migranti z Afriky tvoří v Číně tradičně malé procento z celkového počtu migrantů, ale 

z pohledu Číny hrají důležitou roli. Vízové podmínky pro vybrané osoby jsou obecně 

velmi příznivé.  

Hlavním rizikem současného systému migrace je minimální možnost států subsaharské 

Afriky kontrolovat, které osoby vstoupí na jejich území a jaké jsou jejich zájmy. Skrze 

pracovní a jiná víza se dostávají do regionu osoby, které se zaměřují na zpravodajskou 

činnost, podporu černých praktik a podobně.  

Pro státy je z pohledu národní bezpečnosti těžké s takovou situací pracovat, protože ze 

své pozice mohou těžko Číně odporovat a víza pro osoby, u které je podezření na činnost 

takového typu, nevydat. Zároveň mají malé možnosti, jak vyhostit jedince, u kterých 

prokáží činy ohrožující národní bezpečnost (Mohan, Tan-Mullins, 2016).  

Principy zamítání víz a vyhoštění v případě prokázání nekalé činnosti spíše typické pro 

realitu vyspělých zemí, které vykazují dlouhodobě větší diverzitu silných ekonomických 

partnerů, tak se nemůže opomíjet toto bezpečnostní riziko i v méně rozvinutých státech. 

Možným případem může být například snaha o odstranění vrcholného vládního 

představitele, pokud by nebyl dostatečně otevřený a tolerantní čínským praktikám ve své 

zemi.  

Pozice Číny a států subsaharské Afriky v otázkách migrace je podobně nevyvážená jako 

v dalších aspektech. I když není vízová politika jedním z hlavních bezpečnostních rizik, 



 

 

 

jedná se o stále o významný fenomén, které napomáhá zvyšování čínského vlivu na 

kontinentu. 

5.1.4 Sporná výhodnost inovačního zaměření  

Jednou z klíčových marketingovou strategií Číny na mezinárodních platformách je 

prezentace inovativních projektů a řešení, které exportují do světa. Objektivním 

pohledem na problematiku je možné říci, že se vždy nejedná o optimální řešení pro dané 

lokality. Čína nepochybně nabízí zemím implementaci moderních projektů, ovšem je 

otázkou, zda je cílem rozšíření moderní technologie, která může potenciálně například 

snižovat zemi náklady, zefektivňovat procesy, zlepšovat životní prostředí nebo jiné 

záměry. 

Na výhodnosti spolupráce, která by měla být přinášena skrze inovativní řešení, tato práce 

shledává tři základní problémy. První z nich je jasný ekonomický zájem Číny, které 

nedostatečně podporuje dlouhodobou udržitelnost mezinárodního obchodu zemí 

subsaharské Afriky s dalšími regiony. Region je tak závislý primárně na čínských 

nabídkách.  

Čína se velmi pragmaticky snaží prodat v subsaharské Africe inovace, které vyvine nebo 

otestuje pro vlastní potřeby. V regionu tedy neprobíhá drtivá většina vývoje inovací, 

pouze se dováží již hotové technologie, což je pro Čínu ekonomicky výhodnější, zároveň 

ji to udržuje ve výhodné pozici vůči zemím v regionu (Lundvall, Lema, 2014). 

Druhým argumentem je pragmatické rozhodnutí Číny získat vliv skrze inovační projekty 

a moderní technologie do oblastí a sektorů, ke kterým by jinak měla omezený nebo 

komplikovaný přístup. Dříve se Čína obecně zaměřovala na pobřežní oblasti případně 

strategicky významné lokality států. Nyní se více zaměřuje na ostatní oblasti, kterým 

nabízí například výstavbu solárních elektráren, které jsou pro mnoha států zajímavým 

řešením, protože energetická chudoba, výpadky proudu a dlouhodobě špatně postavené 

národní energetické mixy jsou běžnými problémy většiny států. Ropa, která je hlavním 

tématem této práce, je pro mnoho států drahou komoditou k využití pro své vlastní 

potřeby. 

Skrze tyto projekty Čína získává nezdravý vliv v nových oblastech a staví státy do 

nevýhodné vyjednávací pozice. Ostatní globální hráči samozřejmě nabízí státům podobná 

řešení, ale Čína se díky vybudovaném vztahu s vládními představiteli při těžbě 



 

 

 

strategických surovin, prosazuje metodu balíčku řešení všech problémů jedním státem 

(Zhu, 2013).  

Třetím argumentem je maskování předstírání, že se inovace a udržitelnost stávají 

hlavními pilíři čínského jednání. Čínští představitelé používají klíčová slova jako 

udržitelnost, inovace nebo ekologie jako propagační hesla, která se staly v mezinárodních 

diskuzích velmi moderními, vyžadovanými a oceňovanými. Západní země je oceňují a 

novináři je často využívají jako titulky svých zpráv.  

Čína využívá těchto projektů primárně pro zvyšování svého obecné propagace příznivé 

stránky své působnosti. K většímu zájmu ekologické a udržitelné projekty se poprvé Čína 

přihasila na summitu FOCAC v roce 2009, ale zároveň se nevzdala během dalších 9 let 

svého primárních obchodních zájmů, které se nachází na přesně opačné straně spektra. 

Příkladem může být těžba nerostných surovin, výstavba dopravních cest nebo budov 

(Jonker, Robinson, 2018).  

5.2 Následná bezpečnostní rizika pro ostatní země 

Přítomnost Číny na kontinentu, který zažívá silný boom z mnoha úhlů pohledu včetně 

nejrychlejšího populačního růstu v porovnání s ostatními světovými regiony, znamená 

oslabení přítomnosti tradičních spojenců států subsaharské Afriky. Čína také silně 

zasahuje do bezpečnostní problematiky v regionu a její působení zvyšuje 

pravděpodobnost například u následujících bezpečnostních témat, která se stávají pro 

ostatní regiony rizikem. Míra bezpečnostního rizika se navíc obecně každý rok zvyšuje. 

5.2.1 Dopady bezpečnostní politika států subsaharské Afriky 

Díky vzrůstající poptávce po zahraniční pomoci s bezpečnostní situací na národní i 

regionální úrovni se Číně otevřel vstup do nového velmi strategického odvětví. Na 

příkladu Nigérie, která se snažila vyřešit problém s nedostatky všech ve všech oblastech 

bezpečnostní politiky. 

Ze strategických analýz publikovaných v Číně i v západních zemích vyplývá jasný závěr. 

Neuspokojivá bezpečnostní politika států subsaharské Afriky musí být řešena skrze 

spolupráci se státem z jiného regionu, aby se pokryla poptávka po modernějším a 

početnějším vybavení.  

Čínská obchodní politika je otevřená obchodu se zbraněmi a zároveň si v této oblasti 

neklade podmínky využití zbraní jako západní země. Kopíruje se tedy zde model z jiných 



 

 

 

odvětví, kdy Čína díky své flexibilitě získává vliv na úkor západních zemí na 

pravděpodobně dekády let (Konings, 2007). 

Z dlouhodobého hlediska výše zmíněný přístup dle analýz způsobí pouze zvyšující se 

počet konfliktů a zapojení států do nadnárodních regionálních konfliktů. Zároveň Čína 

zvyšuje svůj vliv na zahraniční politiku států, která vykazuje do budoucna nejvyšší zdroj 

další nestability v regionu. Lépe vybavené armády se spíše zapojí do konfliktů v regionu, 

ať už z obavy přelévání konfliktu do dalších států včetně daného státu, migrace nebo 

ohrožení hospodářské stability regionu díky nestabilitě.  

Využití čínských technologií znamená pro státy velké bezpečnostní riziko. Jedná se o 

závislost na opravě nebo nových dílech na Číně, protože ostatní státy používají jiné 

technologie, což může státům zhoršovat vyjednávací pozici směrem k Číně, protože se 

jedná o další formu závislosti.  Pokud se jedná o zařízení pracující s daty, je vysoce 

pravděpodobné, že se data budou dostávat zpět do Číny nezávisle na jejich citlivosti. Čína 

si tak nepřímo buduje zdroj pro získávání big data v oblasti bezpečnostní politiky v 

regionu. 

Když pomineme nenormálnost a nezákonnost získávání takovýchto dat dle obecně 

přijímaných standardů mezinárodní politiky, tak důležité také zmínit riziko plynoucí pro 

ostatní regiony. Čína díky datům a vlivu na bezpečnostní politiku může vývoj 

bezpečnostní politiky států v budoucnu směřovat uměle proti aktivitám převážně 

západních států v regionu nebo ozbrojeným skupinám (Bienen, 2019).   

5.2.2 Migrace 

Populační boom v regionu, dlouhodobě špatná bezpečnostní situace a stabilita států vedou 

k migraci. Ať už se jedná o dočasný nebo trvalý přesun obyvatelstva na území jiného 

státu, v kontextu regionu se jedná o závažný bezpečnostní problém v obou případech.  

Státy v regionu si jsou vědomy závažnosti problému, ovšem aktivity Číny jim tento 

problém nepomáhají řešit. Čínské zájmy jsou zaměřeny primárně na získání globálního 

vlivu a posílení vlastního hospodářství. Problémy jako migrace a uprchlictví jsou 

programově přehlíženy, i když se jedná o velké bezpečnostní riziko.  

Jakákoliv forma přesunu obyvatelstva budí v regionu velké problémy a není systematicky 

řešena. Zvyšující se počet enviromentálních hrozeb se pravděpodobně v dalších dekádách 



 

 

 

protne s konstantě podceňovanou prevencí migrace a nerovnoměrností investic do 

rozvoje jednotlivých regionů (Grimm, 2014). 

Jedná se zároveň i o faktor, který důsledně sledují evropské země z obavy zvýšení 

migrace z regionu subsaharské Afriky do Evropy. V budoucnu je pravděpodobné, že Čína 

získá silnou vyjednávací pozici vůči evropským státům nad touto problematikou. Lze 

považovat za očekávatelné, že evropské státy raději ustoupí aktivitám Číny, než aby 

podpořili nebo investovali migraci směrem do Evropy. 

5.2.3 Podpora nedemokratických režimů a nedodržování lidských práv 

Čínské aktivity ve světě podporující nedemokratické formy vládnutí ze zřejmého důvodu, 

jejich podmanění je výrazně jednodušší a trvalejší. V případě subsaharské Afriky Čína 

využívá i menší občanské angažovanosti, než je běžné v jiných regionech. Priority Číny 

jsou podobně konstantní jako priority autokratických států v subsaharské Africe. 

Nedemokratické režimy často potlačují hlasy přicházející z chudších regionů a 

nepodporují rozvoj lidských práv. Právě na zanedbávání chudších regionů a obecně 

malou míru dodržování mezinárodní standarty lidských práv vycházející z definic 

Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Čína tak svou aktivitou přispívá k potlačování 

základních lidských práv v regionu. 

Lidská práva nejsou v regionu díky historickým souvislostem široce přijímaným 

konceptem, ovšem v moderní době s nimi musí pracovat i takovéto regiony. Advokační 

činnost s kořeny v zemích západního světa nebo světových mezivládních organizací se 

snaží více dostávat téma lidských práv do popředí národních diskuzí, ovšem jednotlivé 

státy i Čína mají k tématu zdrženlivý přístup. Aktivity Číny v zahraniční definované 

Pekingským konsenzem navíc nevyžadují dodržování podmínek pro rozvoj demokracii 

včetně dodržování lidských práv (Zhang, 2014). 

Aktivity zemí západního světa, neziskových organizací a dalších demokraticky 

zaměřených subjektů je zcela opační. Jejich aktivity jsou primárně zaměřené na rozvoj, 

udržitelnost a podporu lidských práv. Návazné aktivity realizují často přímo s obyvateli 

daného státu nebo regionu.  

K očekávanému bottom-up principu, kdy by se obyvatelstvo postavilo za větší míru 

demokracie a dodržování lidských práv ovšem obecně nedochází. Čína strategicky 



 

 

 

prosazuje svoje zájmy a drží si vliv ve vládních kruzích, které díky tomuto mohou 

jakékoliv snahy o změny tohoto charakteru eliminovat (Li, April, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 Čína a Angola vs Čína a Nigérie 

V každé sledované zemi se vývoj čínského působení vyvíjel odlišně. Následující 

podkapitoly se zaměří na kompletní shrnutí vývoje čínského vlivu v zemích a jeho 

analýzu. Cílem je více definovat modely spolupráce, které Čína vůči zemím používá. 

6.1 Analýza čínského působení v Angole 

Angola se rychle dostala z krize způsobenou občanskou válkou k intenzivní spolupráci 

s Čínou, která je pro zemi z dlouhodobého hlediska velkým bezpečnostním rizikem. 

Problematické jsou téměř všechny aspekty vzájemné spolupráce, což také zmiňují 

mezinárodní autoři. 

Angola se historicky potýkala s velkou závislostí na Portugalsku, které svým vrcholným 

představitelům v koloniích neumožňovalo se efektivně podílet na vládě nad územím. 

Portugalské kolonie v Africe byly vystaveny největšímu tlaku a nadvládě ze strany 

Portugalců, protože kolonie v Africe byly dobře propojené lodní dopravou s pevninským 

Portugalskem. Přítomnost Portugalců na kontinentu byla dlouhodobá. Kolonie v Africe 

byly pro zemi strategickými body ve formě přístavů, bez kterých by Portugalsko 

pravděpodobně rychle ztratilo svůj vliv v Asii.  

Portugalsko zároveň dlouhodobě neuznávalo nárok svých kolonií na nezávislost a 

odmítalo navázat na postup ostatních koloniálních velmocí, které postupně od konce 

druhé světové války přistupovaly na nezávislost svých kolonií. Po roce 1960, kdy již 

většina zemí v Africe byla nezávislá, se tento portugalský problém ještě více zvýraznil. 

Výše zmíněné argumenty jsou jasným důkazem, jak komplikovaný byl přechod Angoly 

k nezávislosti a jak připravená na tento krok byla.  

Z dnešního pohledu vidíme zásadní rozdíly mezi zeměmi, které měly možnost se podílet 

na správě svého území v období kolonizace a které byly řízeny pouze Evropany. 

Zkušenosti afrických zemí se promítají i do otázky neokolonizace Afriky Čínou. Africké 

státy, které mají dobré a úzké vztahy se zeměmi, které je kolonizovaly, jako jsou například 

bývalé kolonie Velké Británie, neupadají tolik do bludného kruhu nevýhodných smluv a 

dohod s Čínou. 

Velkým faktorem, proč se Číně podařilo s Angolou navázat tak úzké vztahy, je také 

podpora korupce a systém úplatků. Systém korupce a nízké míry demokracie či rozvoje 



 

 

 

státu je v Angole spojen s bývalým prezidentem do Santosem, který během svých 

volebních období vytvořil v Angole takové podmínky pro růst korupce, díky kterým se 

Angola stala jedním z nejvíce zkorumpovaných států v subsaharské Africe.  

V rámci vlády v zemi v období mezi roky 1979 a 2017 si vybudoval síť podpůrných 

mechanismů, které mu pomohly udržet se při moci jak ve všech obdobích občanské války, 

tak dalších 15 let po konci občanské války. I když jsou pro subsaharskou Afriku typická 

dlouhá funkční období vysoce postavených politiků, dos Santosova prezidentská historie 

je netypická, protože se u moci udržel během několika zcela odlišných obdobích, 

v kterých se Angola nacházela. 

Kultura úplatků je Čínou silně podporovaná, jedná se o velmi jednoduchou a účinnou 

metodu, jak si může cizí stát získat vliv na území jiného státu. V případě chudých států 

závislých primárně na vývozu jednoho obchodního artiklu navíc rapidně stoupá 

návratnost jednoho dolaru investovaného do úplatků. Pokud se cizímu státu podaří 

navázat na představitele, kteří rozhodují o výše zmíněném obchodním artiklu,  

Korupce v oblasti těžby ropy spojená s čínskou přítomností v zemi je spojená s dcerou 

prezidenta Isabel dos Santos, která se stala nejbohatší ženou Afriky, jejíž business je 

primárně orientovaný na obchod s ropou a diamanty. Prezident se skrze svou dceru dostal 

ke korupci nevídaného rozměru i na moderní dějiny subsaharské Afriky. Systém korupce 

a praní špinavých peněz ve firmách, které vlastní Isabel dos Santos, poodryla kauza 

Luanda Leaks (Fitzgibbon, 19. ledna 2020). 

Angola se od konce občanské války rozvinula minimálně. I přes zvyšující se těžbu ropy, 

z jejíhož exportu plyne dlouhodobě více než 90 % hrubého domácí produktu Angoly a 

snahu západních zemí o snížení korupce a zvýšení životní úrovně v zemi. V Angole 

pozorujeme stále minimální změnu úrovně života obyvatel. 

Prezident si ovšem vytvořil vlastní osobní impérium v řádu miliard amerických dolarů, 

které Čína strategicky podporovala v rámci svých aktivit v Angole v druhé polovině 

období, kdy byl dos Santos ve funkci prezidenta. Úzké vztahy vystavěné na půjčkách a 

dodávkách ropy do Číny byly pro obě strany výhodné a přirozeně podporovaly jejich 

zájmy.   



 

 

 

6.2 Analýza čínského působení v Nigérii 

Historická zkušenost Nigérie s působení cizích států na jejím území je ovlivněna 

koloniální historií, kdy se Velká Británie zasloužila, o založení rozumných základů pro 

samosprávu země po procesu dekolonizace. Nigérie byla i získání samostatnosti závislá 

na pomoci dalších států, tehdy se jednalo primárně o státy Commomwealthu a USA. 

Čína masivně investuje v drtivé většině zemích světa a Nigérie by měla využít svou pozici 

na subsaharské poměry populačně silného a geopoliticky významného státu tak, aby 

vzájemná spolupráce byla výhodná z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Lze 

považovat za pravděpodobné, že Nigérie může zvyšovat svou vyspělost i skrze jiné formy 

spolupráce s jinými zeměmi. Ovšem Nigérie také nechce stát zcela mimo výhodné 

finanční nabídky, které Čína státům v regionu nabízí. 

Problémy s nesourodostí regionů a správou celé země jsou pro Nigérii dlouhodobě 

velkým problémem, který je pro zemi velkou prioritou. Obecně od začátku Nigérie vítala 

spolupráci s Čínou, která se pro ni měla stát dalším významným partnerem. Zároveň 

Nigérie ocenila navázání strukturované spolupráce mezi celou  Afrikou a Čínou, která 

měla posílit i kooperaci mezi africkými regiony, která je dlouhodobě slabá. Pro Nigérii, 

která by se ráda více prosadila při diskuzích na globální úrovni, by byla větší jednota 

afrických zemí výhodná, protože by mohla zastupovat jednotný názor mnoha zemí 

(OPUSUNJU Michael Isaac, AKYUZ Murat, Inem E. Victor, 2020).  

Dalším fenoménem, který ovlivnil zásadně čínské aktivity v Nigérii, byla nestabilní 

bezpečnostní situace, která ovlivnila i těžbu ropy. Čína se na základě těchto zkušeností 

stala více obezřetnější a důkladněji analyzovala možná bezpečnostní rizika dalších 

projektů a aktivit v zemi. Zároveň na úrovni FOCAC začala více prosazovat důraz na 

vnitrostátní bezpečnost a podporu stabilní bezpečnostní situace v každém státu. 

Samozřejmě se tyto aktivity propojují i se vstupem Číny do řešení nadnárodních konfliktů 

v Africe. 

Čína se zároveň musela adaptovat na problémy spojené přímo s těžbou ropy, která je sice 

v Nigérii považována za důležitý vývozní artikl, ovšem zároveň je její těžba symbolem 

regionálních rozdílů a minimálního zvyšování životní úrovně, což je důvodem velké 

nevole převážně u muslimského obyvatelstva.  

Čína v prvním sledovaném období navazovala užší spolupráci s vládou ohledně privilegií 

v rámci těžby ropy, což vedlo až k programu Oil for Infrastructure, tak se neustále 



 

 

 

potýkala s komplikovanou spoluprací s nigerijskou stranou a těžko předvídatelným 

vývojem na národní úrovni, který Čína nedokázala ovlivňovat natolik, aby z nových 

situací profitovala (Umejei, 2015). 

Spolupráci také ovlivňovala také poměrně pravidelné změny na pozici prezidenta, Čína 

tak navazovala spolupráci v rámci sledovaného období s čtyřmi prezidenty, jejichž 

názory na spolupráci s Čínou se odlišovaly, což přirozeně komplikovala linku 

prohlubování vzájemné spolupráce. 

Oproti ostatním státům v regionu v Nigérii rezonují environmentální dopady těžby ropy. 

Téma bylo v sledovaném období několikrát silně medializováno a byly vedeny soudy 

s těžařskými společnostmi o odpovědnosti za environmentální škody. Těžba ropy nebyla 

nikdy zásadně utlumena, ale potýkala se v průběhu sledovaného období s mnoha výzvami 

včetně mnoha výzev z oblasti bezpečnosti. 

Pro Čínu bude ovšem Nigérie klíčovým státem v budoucnu, kdy bude nadále populačně 

sílit a její průmysl se i díky čínským investicím stane pravděpodobně nejsilnějším na 

kontinentu. Spolupráce obou zemí je pro obě strany výhodná i v energetice a dlouhodobě 

bude u těžby ropy. Zároveň se výhodnost spolupráce odrazuje i na úrovni globálních 

mezivládních organizací (Kadafa, 2012). 

Je velmi důležité vzít do úvahy, že Nigérie udržuje poměrně intenzivní vztahy i s dalšími 

klíčovými hráči světové politiky, což v Nigérii umožňuje vždy zvažovat více nabídek a 

přístupů. Právě vztahy s USA a Velkou Británií udržují v Nigérie v udržitelnější linii 

vztahu s Čínou, než můžeme vidět u jiných států. 

6.3 Ukazatele čínského úspěchu 

Jedním z problémů, které se opakují při analýzách čínských aktivit v Africe, je jejich 

špatná škálovatelnost, protože kombinace soft power, hard power, rozvojové pomoci, 

půjček, úplatků a dalších tvoří složitý systém. Předchozí části práce se věnovaly analýzám 

čínských aktivit v Angola a Nigérii. Pohled na výsledek spolupráce je v této části práce 

rozšířen o analýzu ukazatelů čínské přítomnosti dle teorie van Dijka.  Závěry van Dijkovy 

indikátorů nabízí jednu z možných forem objektivní interpretace vzájemných vztahů. 

V rámci prvního indikátoru byl hodnocen export ropy, který byl zcela jistě v sledovaném 

období velmi posílen. Čína si dokázala zajistot požadované dodváky a vytvořit k nim 

potřebnou infrastrukturu, tak aby dodávky byly maximálně efektivní a bezpečné. 



 

 

 

Druhý indikátor mluví o zboží a službách dodávaných do regionu. Angola zboží a služby 

obecně vítala a považovala za možnost další podpory rozvoje země tím, že domácí 

průmysl téměř neexistuje, tak se jedná o rozšíření nedostupné nabídky. V Nigérii naopak 

čínské produkty upozaďují domácí výrobu, což se nesetkává s pozitivními ohlasy. Nigérie 

často nedokáže konkurovat cenám čínského zboží a služeb, což bylo několikrát i obsahem 

mediálních diskuzí na národní úrovni (Pairault, 2018). 

Třetí indikátor nebyl v rámci práce přímo sledován, ovšem z ostatních analýz vyplává, že 

Čína prohlubovala svůj vliv skrze všechny možné cesty. Lze tudíž předpokládat i vstup 

na trh s zemědělskými pozemky. 

Čtvrtý indikátor zaměřený na počet čínského obyvatelstva lze velmi dobře kvantifikovat. 

Ze statistik můžeme vidět, že se počet Číňanů v sledovaném regionu meziročně zvyšuje. 

Zvyšující počet se primárně navazuje na čínské projekty, protože jednou ze standartních 

podmínek těchto projektů bývá zaměstnání vysokého počtu Číňanů. Důvody začínají u 

preferencí dodání projektů zcela na klíč u Číny po minimalizaci jazykových, znalostních 

nebo pracovních bariér a problémů. 

Státy subsaharské Afriky obecně nevnímají zvětšujících se počet Číňanů na svém území 

jako bezpečnostní nebo jakékoliv riziko. V Angole i Nigérii je nejvíce viditelná nevole 

spojená s minimálním šancí místního obyvatelstva do čínských projektů, což vede k 

rasismu a pocitu zaplnění pracovního trhu cizinci z Číny, což vyvolává u skupin pocity 

frustrace a v nejvyhrocenějších případech vede k útokům na čínské projekty. Obecně lze 

tedy situaci generalizovat jako malé bezpečnostní riziko pro stabilitu vybraných lokalit 

(Yan, Sautman, Lu, 2019). 

Pátý indikátor, který se zaměřuje na získání diplomatické podpory byl v rámci 

sledovaného období v případě Angoly a Nigérie zcela naplněn. Angola Čínu podporuje 

primárně kvůli snaze o větší napojení na zemi, na které je ekonomicky závislá. Pro 

Nigérie je Čínu výhodné podporovat kvůli zpětné podpoře pozice Nigérie mezi státy 

subsaharaské Afriky.  

Šestý a sedmý indikátor jsou vzájemně propojeni. Čína zemím nabídnula model jiný 

model spolupráce, který akceptovaly. Na rozvojové spolupráci pocházejících z Číny si 

během sledovaného období vytvořila Angola silnou závislost, jedná se o všechny možné 

varianty – granty, výhodné půjčky a oddlužování. Národní ekonomika i rozvoj státu jsou 

nyní v komplikované situaci, protože se musí řídit prioritami, které jsou nastavovány 



 

 

 

Čínou, což znamená z dlouhodobého měřítka bezpečnostní riziko. Nigérie využívá pouze 

část čínských dotací, protože využívá i další formy zahraniční pomoci z jiných zdrojů. 

Zároveň není tolik závislá pouze na exportu ropy (Alden, Large, 2018). 

Předchozí indikátory dopomohly k zvýšení pozic Číny jako světové velmoci, tedy 

naplnění osmého indikátoru. Čína skrze svou širokou zahraniční politiku v subsaharsské 

Africe získala výrazně silnější postavení mezi ostatními státy v mezinárodní politice. 

Rychlost této změny překvapila mnohé globální velmoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 Závěr 

Cílem této diplomová práce byla analýza vývoje čínské přítomnosti v Angole a Nigérii a 

zapojení se do oblasti těžby ropy a navazujících odvětví. Problematika byla sledovaná ve 

dvou obdobích 2000-2007 a 2008-2018. V rámci jednotlivých kapitol bylo možné 

sledovat různé faktory, které na vzájemné bilaterální vztahy v průběhu doby působily. 

Jednalo se například o proměnu přístupu a priorit Číny v zemích, vývoj těžby ropy ve 

světě a širší strategické plánování čínských aktivit v rámci zasazení významu regionu 

subsaharské Afriky do čínských globálních strategií. 

Vztahy obou zemí s Čínou jsou odlišné na základě historických, politických i 

ekonomických specifik každého státu. Angola i Nigérie obecně posílily v rámci 

sledovaného období vztahy a následnou závislost na Číně, což pro ně objektivně tvoří 

bezpečnostní riziko z krátkodobého i dlouhodobého měřítka. 

První výzkumná otázka se zaměřila na přístup Číny k těžbě ropy v afrických státech. 

Nigérie a Angola jsou zeměmi s největšími zásobami ropy v subsaharské Africe a export 

ropy tvoří důležitou složku jejich národních ekonomik. Přístup Číny k těžbě ropy v obou 

zemích byl historicky odlišný, což ovlivnilo počáteční nastavení vzájemné spolupráce. 

V prvním sledovaném období mezi roky 2000 a 2007 můžeme vidět snahy Číny o získání 

lepší pozice v těžbě ropy v regionu tak, aby mohla navýšit přímý import na svoje území, 

kde byla po ropě konstantní silná poptávka. V rámci počátku oficiální spolupráce Afriky 

s Čínou skrze FOCAC se Čína o těžbu ropy na kontinentu začala zajímat strukturovaněji. 

Po problémech a výzvou spojených s těžbou ropy v prvním období se Čína v dalších 

letech plánovala zaměřit více na významné státy z pohledu těžby ropy a následného 

exportu do Číny. V Angole i Nigérii můžeme vidět v sledovaném období prohlubování 

zájmu o těžbu ropy a vliv v odvětví.  

Čína se snažila také adaptovat na rozdílné reality a výzvy spojené s danými lokalitami 

tak, aby její zájmy neztrácely na požadované efektivitě. V obou zemích probíhaly velké 

investice do ropného sektoru, což stimulovalo například reálné zvyšování těženého 

objemu ropy, tak plány na zvyšování objemu těžby v budoucnu 



 

 

 

V druhém sledovaném období se Čína zajímala o problematiku pragmatičtěji a zkušeněji 

díky znalostem z předchozího období. Finanční krize, propady cen ropy a snížení vlivu 

USA v regionu naopak vzbudily větší zájem Číny o angažmá v regionu ve všech zemích.     

V Angole se nadále spolupráce a čínská přítomnost v odvětví prohlubovala, což lze 

přičítat pozitivnímu vztahu obou zemí a národní podpoře těžby ropy v Angole. Jelikož 

ropa tvoří primární zdroj hrubého národního produktu Angoly, což z exportu ropy do 

zahraničí vytváří otázku životaschopnosti státu, tak se těší velké podpoře. 

V Nigérii bezpečnostní výzvy týkající se těžby ropy a čínské přítomnosti v zemi zamezily 

rychlejšímu prohlubování vztahů a zvyšování čínského podílu v sektoru. Spolupráce byla 

ovšem nadále intenzivní, pouze se na základě zkušeností zaměřovala i na jiná odvětví, 

která nebyla tolik kontroverzní. 

Na základě těchto důvodů, je možné tvrdit, že se se z většiny naplnila první hypotéza 

diplomové práce. Čína se začala více orientovat na budování vztahu s klíčovými 

africkými státy v oblasti těžby ropy v sledovaném období. Nastavení bilaterálních vztahů 

upravila a přizpůsobila na základě zkušeností z prvního sledovaného období 2000-2007. 

Důsledky finanční krize a kulminace ceny ropy roku 2008 vedly k prohloubení 

bezpečnostních, strategických a reputačních zájmů. 

 

Druhá výzkumná otázka se zaměřila na analýzu vývoje investice Číny do dalších sektorů 

v Angole a Nigérii v obdobích 2000-2007 a 2008-2018. V rámci předchozích analýz 

můžeme sledovat v obou zemích podobnější trendy než u první výzkumné otázky, což je 

způsobeno obdobným přístupem Číny k této problematice ve všech státech subsaharské 

Afriky. 

V prvním sledovaném období se Čína snažila podporovat spolupráci se státy v primárních 

sektorech spolupráce a zároveň nabízet možnosti pro další spolupráci na třech základních 

bázích. Pro Čínu byly strategicky zajímavé investice do oborů přímo propojených 

s těžbou ropy tak, aby podpořila plynulost těžby a zvýšila šanci na jednoduchý rozvoj 

těžařských kapacit.  

Také se snažila o podporu pracovníků v těžařském průmyslu anebo celých těžařských 

oblastí, tak aby co nejvíce stabilizovala situaci v dané lokalitě, což mělo v následných 



 

 

 

letech přinést stabilnější prostředí pro realizaci čínských projektů. Tato snaha reflektuje 

nestabilní bezpečnostní situaci, s kterou se Čína potýkala primárně v Nigérii.  

Angola sice procházela náročným obdobím obnovy stability v zemi po konci občanské 

války, ovšem Angolané rozvoj těžby ropy vítali. V Nigérii se naopak spíše jednalo o 

kontroverzní téma na národní úrovni, proti kterému různé skupiny obyvatelstva 

protestovaly a prováděly různé formy útoků na oblasti, kde se ropa těžila, díky čemuž se 

Čína naučila méně prezentovat na své zájmy o nigerijskou ropu veřejně, což situaci 

částečně uklidnilo.  

Třetím a pravděpodobně nejrozšířenějším čínským přístupem byl plán na pomoc zemím 

s vyřešením jejich strategických otázek, které se vymykaly jejich vlastním kapacitám a 

zároveň je nebylo možné řešit s pomocí západních států. Zde je důležité zdůraznit, že část 

otázek by byla řešitelná i s pomocí západních států, ovšem Čína nabízela státům 

neporovnatelné nabídky a téměř nulové podmínky pro zahájení spolupráce. 

V prvním období se tedy Čína zaměřovala na plán integrace do realit států skrze výše 

zmíněné postupy. Vzájemná spolupráce byla posílená skrze vznik FOCAC, který nastavil 

priority vzájemné spolupráce a strukturalizoval přístup Číny k africkým státům. Skrze 

priority v jednotlivých strategických obdobích FOCAC se spolupráce postupně začala 

rozšiřovat z užší spolupráce zaměřené primárně na těžbu a export surovin do Číny, 

jednalo se primárně o ropu, ke spolupráci v dalších oblastech. 

Mezi roky 2000 a 2007 si Čína v subsaharské Africe získala renomé klíčové světové 

velmoci, která má zájem investovat téměř v jakémkoliv státu a zároveň neklade velké 

množství podmínek spolupráce. Pro státy v regionu se stala spolupráce s Čínou symbolem 

možné změny. Čína se zároveň konstantně snažila o vytvoření ideálních podmínek pro 

spolupráci tak, aby získala ve státech vliv na úkor USA, Velké Británie, Francie, Indie a 

dalších států. 

V státech subsaharské Afriky, které nenavázaly s Čínou úzkou spolupráci po vstupu do 

FOCAC, vyvolávaly výsledky a rychlost navázání spolupráce angažovanějších států 

s Čínou potřebu, aby se také zasadily o rozvoj čínských projektů na jejich území, protože 

africké státy se obecně potýkají s nedostatkem vlastních kapacit a zdrojů pro rozvoj států.  

Za klíčový element lze také považovat intenzivní spolupráci Číny s představiteli států a 

osobami s významným postavením nebo potenciálem v jednotlivých odvětví. Jejich 



 

 

 

rychlé navázání na čínskou vládu vedlo k utužování vzájemné spolupráce, často i díky 

úplatkům nebo výhodným nabídkám jiného typu. Pro Čínu bylo přirozené tak rozšiřovat 

spolupráci do dalších sektorů a prohlubovat svou strategický význam své přítomnosti. 

V rámci druhého sledovaného období vzájemné vztahy a rozvoj spolupráce ovlivnily 

nejvíce tři faktory. Prvním z nich byla ekonomická krize, která nejvíce ovlivnila tradiční 

obchodní partnery a investory afrických států ze Severní Ameriky a Evropy. Ať se jednalo 

o vlády nebo soukromé firmy, lze zobecnit, že jejich kapacity byly v prvních letech 

období výrazně nižší než na konci prvního sledovaného období.  

Čínské zájmy v subsaharské Africe naopak nebyly tak zásadně vychýleny ekonomickou 

krizí, naopak Čína ji využila jako možnost k zrychlení svého scénáře o podrobení si 

Afriky, díky čemuž se začala orientovat na další odvětví a zvyšování závislosti afrických 

států na svých rozhodnutích. 

Druhým faktorem, který utužil vzájemnou spolupráci v rámci celého sledovaného období, 

byly silné výkyvy cen nerostných surovin, jejichž export tvoří u velkého počtu afrických 

států významnou složku HDP. Čína prioritizovala velkoobjemový nákup nerostných 

surovin včetně ropy a podporu států, které byly ohrožené výkyvy těchto cen, což opět 

vedlo k rozšiřování portfolia čínských zájmů o další sektory – výstavbu infrastruktury 

nebo armádní sektor. 

Třetím faktorem byla akcelerace vzájemné spolupráce pod FOCAC, která byla postavená 

na dobré spolupráci v předchozím období, což umožnilo silné prohlubování vzájemných 

vztahů. Čína zároveň začala v rámci FOCAC prezentovat témata jako jsou udržitelnost, 

bezpečnost nebo technologický rozvoj, které byly v rámci sledovaného období předmět 

vnitropolitických diskuzí ve všech zemí.  

Důvodem této snahy byly aspekty jako zhoršující se bezpečnostní situace v mnoha 

regionech díky přítomnosti teroristických skupin a občanské války, nebo úvahy o 

dlouhodobější udržitelnosti vývoje států. Vývoj států v předchozích obdobích označit 

jako silně neudržitelný a z pohledu států v regionu neufinancovatelný. 

Lze tedy říci, že se potvrdila druhá hypotéza práce, že zvyšující portfolio čínských zájmů 

přispělo v sledovaných obdobích k zvýšení závislosti obou zemí na spolupráci s Čínou a 

finančním kapitálu plynoucím z Číny. Z této diplomové práce vyplývá velké riziko pro 



 

 

 

státy subsaharské Afriky, které se netýká pouze Angoly a Nigérie, ale všech států, protože 

každý z nich je z určitého úhlu pohledu pro Čínu zájmem objektu.  

 

Velmi důležitý je zde obecný bezpečností přesah problematiky, kterému by se obecně 

měla věnovat větší pozornost. Vztah Angoly a Nigérie lze na základě analýz provedených 

v jednotlivých kapitolách označit za neokolonialistický, což je závažný problém pro 

dlouhodobou stabilitu a vývoj země. Dopady čínské působnosti ohrožují národní 

bezpečnost obou států a zároveň ovlivňují i v důsledku bezpečnost dalších států například 

skrze vliv Číny v armádním sektoru v Nigérii nebo omezování rozvoje demokracie 

v Angole. 

 

V rámci sledovaného období vývoj světové energetiky potvrdil, že ropa z subsaharské 

Afriky je pro čínskou energetickou bezpečnost a potažmo bezpečnost celého státu 

důležitá, a lze předpokládat, že se Čína v budoucnu bude snažit podporovat těžbu v 

dalších nalezištích i přes malé zisky z jejího exportu při nízkých cenách ropy na světovém 

trhu, což může Čína státům nahrazovat příslibem dlouhodobého odběru nebo ještě širší 

návaznou spolupráci v dalších oborech nebo přímými investicemi čínské vlády. 

Summary 

China has decided to increase its influence abroad by approving the so-called go-out 

strategy in 2000. China was also seeking new sources for oil import as oil has been an 

important part of the Chinese energy mix for decades, but China doesn’t possess enough 

oil resources on its own territory.  

 

Sub-Saharan Africa possessed extensive oil reserves and at the same time, most of the 

key players in the oil industry hadn´t been importing oil from Sub-Saharan Africa. China 

decided to improve its energy security by importing oil from Sub-Saharan Africa. By 

engaging in the oil sector, China planned to spread its political and economical influence 

in the region in the following years. 

 

The master thesis compares two case studies of the Chinese approach to the oil sector and 

state politics in general on examples of Angola and Nigeria during the time period 2000-

2018. The year 2000 is marked as the first year of the Chinese unified approach towards 



 

 

 

Africa, mainly Sub-Saharan Africa, which was unified under the auspices of Forum on 

China-Africa Cooperation (FOCAC). The year 2018 represents the end of the six FOCAC 

plan. 

 

The author assumes that the financial crisis of 2008 made a division between two different 

Chinese approaches, so the time period was divided, into two - 2000-2007 and 2008-

2018. The objective of the analysis is to inspect Chinese influence from the point of view 

of the oil sector and states, in general, got to a stage when the cooperation with China 

became a security threat to Angola and Nigeria. Therefore the first hypothesis is testing 

the Chinese approach towards oil-rich countries and the second hypothesis is testing the 

growing level of dependency by entering other sectors. 

 

The first hypothesis testifies that China becomes more aware of its action in Sub-Saharan  

oil-rich countries and China also realizes the importance of adjusting to local realities. 

Despite different strategies, the main goal of increasing the import of oil stays present and 

clear in all analyses. The second hypothesis confirms that the level of dependency of both 

countries on China progressed rapidly during the observed time period.  

 

The Chinese approach to Angola is focused mainly on the oil Angolan industry. China 

was abnormally active in the field since the Angolan civil war ended in 2002 until the 

financial crisis and then later between 2015-2018. Angolan government agrees on 

increasing cooperation with China in other fields, even though many Chinese projects in 

Angola aren´t successful. Angola becomes very dependent on China during the 

researched time period, elements of neocolonialism shape the relationship heavily. 

 

China becomes a very active player in the Nigerian oil industry despite struggles with 

corruption, protests, and security threats, but we can see that China learned not to present 

its oil interests too openly. Trough the oil industry, China becomes an active player in 

other Nigerian industries and an important exporter of goods to Nigeria. Chinese activities 

in several industries in Nigeria are criticized on a regular basis by Nigerian citizens and 

the Nigerian government, but still, China stays a key partner for Nigeria. China helps 

Nigeria to improve its position in the region of Western Africa by closing the economical, 

military, and other strategical deals aiming to improve Nigerian national security. 

 



 

 

 

In the conclusion, Chinese activities in Sub-Saharan Africa are described as a 

synchronized long-term threat to the region for various reasons including lack of 

sustainability and low investments into potential security threats preventions and minimal 

investments into inland regions of Angola and Nigeria. 
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1 Vymezení tématu 

 

Ropa je jednou z nejdůležitějších komodit na světovém trhu, zároveň je velmi důležitá 

pro rozvoj průmyslu i obchodu. Světové mocnosti jsou závislé na dlouhodobě stabilních 

zdrojích ropy. Čína reaguje na vzrůstající potřebu většího importu ropy a potenciálu 

ropných ložisek států subsaharské Afriky, kterým světové mocnosti dlouhodobě 

nevěnují takovou pozornost jako ropným ložiskům v jiných lokalitách.  

 

Čína zvolila strategii vytvoření sítě afrických států bohatých na ropu, která by měla 

přispět k uspokojení stoupající domácí poptávky po ropě. Pravděpodobně by vztah zemí 

z regionu subsaharské Afriky s Čínou neměl být založen pouze na obchodní dohodě 

v oblasti těžby ropy, ale i prvních neokolonialismu a teorii závislosti. Čína se snaží 

dosáhnout maximálně možné stability dodávek v dlouhodobém horizontu vzhledem 

k možným propadům ceny ropy a podobným událostem, které proměňují ropný sektor.  

 

Konkrétně se práce bude věnovat Angole a Nigérii, které disponují největšími zásobami 

ropy v regionu. Cílem diplomové práce je zjistit, jak se měnil přístup Číny k vybraným 

státům ve sledovaném období, kde bude pozornost věnována návazné otázce rozšiřování 

portfolia aktivit Číny v Angole a Nigérii a závislosti zemí na Číně.  

 

1.1 Výzkumné otázky 

 

Diplomová práce se zaměří na 2 výzkumné otázky: 

 

1. Proč se změnila čínská strategie v otázce těžby ropy v návaznosti na 

energetickou bezpečnost v Angole a Nigérii mezi roky 2008 a 2018 oproti 

období 2000-2007?  

 

2. Jakým způsobem ovlivnily v rámci sledovaného období investice Číny do 

dalších sektorů mimo těžby ropy závislost Angoly a Nigérie na Číně mezi roky 

2008 a 2018 oproti období 2000-2007?  

 

 

 



 

 

1.2 Hypotézy 

 

Na základě výše uvedených výzkumných otázek byly definovány 2 hypotézy: 

 

1. Čína se začala více orientovat na klíčové africké státy v oblasti těžby ropy v 

období v důsledku finanční krize a kulminace ceny ropy do roku 2018 oproti 

širšímu záběru mezi roky 2000 a 2007. 

 

2. Čína rozšířila své portfolio v Nigérii a Angole, čímž jejich závislost na Číně 

vzrostla, což vedlo k zvětšení závislosti státních rozpočtů na čínském kapitálu. 

 

 

1.3 Proměnné  

 

Kombinace přítomnosti čínských aktivit a kapitálu v zemi byly vybrány jako nezávislá 

proměnná. Objem importované ropy do Číny byl vybrán jako závisle proměnná. 

V závěru práce bude provedena analýza závěrů vztahu závisle a nezávisle proměnné, 

která by měla reagovat na hypotézy práce. 

 

1.4 Metodologie, operacionalizace a použitá data 

Diplomová práce bude v první části teoreticky upevněna. Rámec práce bude založen na 

teorii neokolonialismu, která bude vycházet z knihy Neo-Colonialism, the Last Stage of 

Imperialism, od autora Kwame Nkrumaha, který stál u zrodu teorie neokolonialismu, a 

zároveň teorii závislosti, kterou autor s problematikou neokolonialismu spojuje. 

 

Následně se práce konkrétně zaměří na kvalitativní analýzu významu importu ropy 

z Afriky. Na případu aktivit Číny v Angole a Nigérii, které dlouhodobě těží nejvíce ropy 

ze zemí v regionu, bude ilustrováno vytvoření strategického vztahu Číny s těmito státy, 

pravděpodobně vykazující prvky neokolonialismu.  Vývoj vztahu Číny – Angoly a Číny 

– Nigérie v oblasti těžby ropy bude následně kvalitativně analyzován v rámci 

jednotlivých let.   



 

 

 

V návaznosti na ropný sektor se práce zaměří na obecnou strukturu zájmů, které Čína 

v Angole a Nigérii rozvíjí, které jsou zároveň napojené na klíčovou roli Číny a význam 

čínského kapitálu ve státních rozpočtech obou afrických zemí. Poslední část práce se 

zaměří na porovnání vývoje výše zmíněných otázek v Angole a Nigérii. Cílem je 

analyzovat a komparovat vývoj struktury vztahů Angoly a Nigérie s Čínou na základě 

čínského zájmu o klíčovou pozici v těžbě ropy v obou státech. 

 

Pro diplomovou práci bude využita kombinace odborných publikací a článků od 

různých autorů, tak aby byla zajištěn nestranný pohled na problematiku. V práci bude 

kladen velký důraz na výsledný neutrální přístup k zahraniční politice Číny, která je 

silně napojena na čínský režim.  

2 Osnova práce 

Úvod 

1. Metodologie 

2. Význam africké ropy pro Čínu 

3. Čína – Angola   

4. Čína – Nigérie  

5. Komparace vztahů Čína – Angola a Čína-Nigérií 

Závěr 
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