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Anotace 

Práce se zabývá vývojem politických klanů prezidentů Kazachstánu a Uzbekistánu. Časově 

se soustředí období nástupů do funkcí prvních dvou prezidentů (Nursultana Nazarbajeva 

v Kazachstánu a Islama Karimova v Uzbekistánu) po vyhlášení nezávislosti na Sovětském 

Svazu a také dosavadní vládu jejich bezprostředních nástupců (Kasyma-Žomarta Tokajeva 

a Šavkata Mirzijojeva). Zkoumá mocenské a společenské postavení zejména jejich 

nejbližších rodinných příslušníků v těchto klanových strukturách, se zvláštním 

přihlédnutím k jejich možným rolím ve státních záležitostech po odstoupení (resp. smrti) 

jejich patrona. 

 

Annotation 

The thesis deals with the topic of the development of presidential political clans 

in Kazakhstan and Uzbekistan. It covers the entire rule of the first two presidents 

(Nursultan Nazarbayev and Islam Karimov) from their ascension to their posts shortly after 

the dissolution of the Soviet Union and declarations of independence of both states, 

and also the current rule of their respective successors (Kassym-Jomart Tokayev 

and Shavkat Mirziyoyev). 

It predominantly focuses on the power and social status of their closest relatives in these 

clan-based structures. Special attention was paid to their potential roles in state affairs after 

the resignation (or death) of their patrons. 
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Úvod 

Ze všech politických představitelů postsovětských států střední Asie jsou nejviditelnějšími 

jejich prezidenti. Vládnoucí dlouhá léta (s výjimkou Kyrgyzstánu) až dekády, vytvářející 

autoritářské až totalitní politické režimy orientované kolem sebe samých, s mocí založenou 

na bezpečnostních složkách, klanové struktuře a kultu osobnosti. Byť se politické systémy 

a rozdělení moci v jednotlivých státech podstatně liší, ve svých pozicích jsou jejich hlavy 

bezesporu hlavními centry moci, a jako takové je reflektuje jak akademický výzkum, 

tak zpravodajská média. Občas si jejich extravagance nebo styl vládnutí vyslouží svou 

pozornost i v popkultuře.1  

Účelem této práce nicméně bude pokusit se od nich odhlédnout a podívat se v mocenské 

pyramidě o patro níž. Každá hlava státu, ať už v demokratickém nebo autoritářském 

systému, se obklopuje svým osobním okruhem blízkých poradců a spolupracovníků, 

s nimiž tím či oním způsobem sdílí moc. V nedemokratických režimech obecně obvykle 

hrají v této vrstvě důležitou roli bezpečnostní složky; v patrimoniálně orientovaných 

společnostech také v různé míře (včetně různé míry exponovanosti na veřejnosti) lidé 

osobně blízcí představiteli dané země, v biologickém i přeneseném smyslu slova klan 

či rodina.  

Cílem tohoto výzkumu je analýza právě těchto druhých a třetích vrstev mocenského 

systému na klanovém základě: přímých potomků, jejich manželů/manželek i dalších 

příbuzných a spolupracovníků. Jaké pozice zastávají a jaké role hrají v rámci celé 

společnosti? Jaké faktory je do jejich pozic přivedly a které je naopak omezují? Jaký 

je jejich vztah s dalšími aktéry v mocenském a politickém systému a jak fungují jako 

celek?  

Vzhledem k povaze cílové skupiny a jejímu provázání dalšími oblastmi fungování státu 

(bezpečnostní, ekonomická) bude zvláštní pozornost věnovaná v tomto kontextu 

i problému nástupnictví a tranzice moci v obou zemích. 

Pro srovnání jsem vybrala z pěti středoasijských postsovětských zemí státy Kazachstán 

a Uzbekistán. V obou případech došlo relativně nedávno k první výměně na postu hlavy 

 
1 NAJIBULLAH, Farangis. Where Is Turgistan? Netflix Action Movie Overthrows Dictator In Fake Country 
Seemingly Inspired By Turkmenistan. In: RFE-RL [online]. RFE-RL, 20.12.2019 [cit. 2020-05-27]. 
Dostupné z: https://www.rferl.org/a/turgistan-netflix-movie-turkmenistan-ryan-reynolds-
berdymukhammedov/30335974.html 
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státu od založení obou zemí; v obou případech měli prezidenti pouze dcery, nikoliv syny.2 

Obě země jsou navíc dostatečně informačně otevřené a politicky stabilní na to, aby bylo 

možné srovnání provést. 

Zbylé tři země regionu se v těchto parametrech výrazně odlišují. V Turkmenistánu jsou 

sice poměrně dost zjevné tendence současného prezidenta mocensky prosazovat svého 

syna, nimcméně celkově je velmi obtížné informace o širším politickém vývoji získat 

z důvodu výrazného informačního uzavření místního režimu. V Tádžikistánu 

od devadesátých let k žádné změně na postu prezidenta nedošlo, a i když poslední vývoj 

ukazuje na snahy prezidenta Emómalí-ji Rahmóna vynést svého syna na nejvyšší možné 

politické pozice a eventuálně jej učinit svým nástupcem, zůstává potenciální dynastická 

politika v oblasti odhadů.3 A konečně i když volby v Kyrgyzstánu mají svá specifika 

a nedostatky, mají určující vliv na politický život v zemi; postavení na pozici Kazachstánu 

a Uzbekistánu by sice bylo proveditelné, ale v kontextu této práce jen omezeně 

vypovídající. 

Z těchto důvodů se pozornost v textu zaměří na tyto státy jen okrajově 

a to např. v situacích, kdy jejich mezinárodní pozice či aktivity budou pro hlavní téma 

relevantní. 

Zároveň se tato práce bude soustředit především na okolí prvních prezidentů, tj. Nursultana 

Nazarbajeva v Kazachstánu a Islama Karimova v Uzbekistánu. V prvním případě odstoupil 

prezident z čela země teprve nedávno v roce 2019, ve druhém v polovině roku 

2016. Jelikož tudíž není možné srovnat oba případy stejně kvalitně, bude na prezidenty 

druhé v pořadí (Kasym-Žomarta Tokajeva a Šavkata Mirzijojeva) kladen menší důraz 

a budou popisováni spíše jen v podstatných detailech. 

První část této práce obsáhne zpracování hlavních teoretických konceptů fungování 

autoritářských režimů, a to včetně místních kulturně-politických specifik: fungování 

politických a společenských klanů, neopatrimoniálních vztahů a otázky legitimizace rolí 

jednotlivých relevantních aktérů. 

 
2 Islam Karimov sice měl syna Petra Karimova z prvního manželství, nicméně ten nikdy nezastával 
významné pozice v politickém životě země a dlouhodobě žije v Rusku. Pro účel této práce tudíž není 
relevantní.  
3 Tajik President's Son Becomes Chairman Of Parliament's Upper Chamber. In: RFE-RL [online]. RFE-RL, 
17.04.2020 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/tajik-president-s-son-becomes-chairman-
of-parliament-s-upper-chamber/30561480.html 
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Analytická část bude zaměřena na aplikaci těchto přístupů na politické reálie soudobého 

Kazachstánu a Uzbekistánu. Obsáhne velmi stručný přehled politického vývoje na postu 

vedení státu v obou zemích a jeho srovnání; především se však zaměří na určení a analýzu 

klíčových trendů a faktorů, které určovaly a určují v obou státech postavení vytyčené 

skupiny. 

Původní výzkumný plán zahrnoval intenzivní sběr dat přímo v regionu v Kazachstánu 

včetně rozhovorů s místními experty a novináři, a to během přislíbeného semestrálního 

pobytu v Almaty. Kvůli vypuknutí pandemie COVID-19 však bohužel nebylo možné 

uskutečnit ani plánované rozhovory v Kazachstánu, ani plánovaný přejezd do Uzbekistánu 

za tím samým účelem. Jelikož ani v následujících měsících se v tomto ohledu situace 

nezlepšila, rozhodla jsem se dokončit text diplomové práce jen za pomoci veřejně 

dostupných zdrojů. 4 

Ambicí textu v žádném případě není odhad, kdo bude v příštích letech v čele obou zemí 

stát, jaké životní a kariérní turbulence čekají toho či onoho jednotlivce, případně kdo 

z politické arény v budoucnosti naopak vypadne. Vzhledem k povaze politického života 

v obou státech a neprůhlednosti motivací a záměrů jednotlivců by takový úkol byl nejen 

příliš obtížný, ale spíše zcela nemožný. Co ale možné je, je odhadnutí povahy systému, 

obecného vzorce chování politických elit a jejich reakcí na typické události.  

 
4 Do konce roku 2020 nebylo možné do Kazachstánu přicestovat vůbec; cesta do Uzbekistánu byla teoreticky 
realizovatelná, ale plánovaný výzkum by stejně nebyl možný kvůli pandemickým opatřením na místě.  
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1 Konceptuální zařazení 

Vývoj výzkumu o střední Asii v minulosti 

Užitečný ucelený pohled na předchozí výzkum regionu, který by byl relevantní 

pro zaměření této práce (politické režimy a klanově-orientovaná společnost) 

v ruskojazyčném prostředí uvádí publikace Theorizing Central Asian Politics (autoři Rico 

Isaacs a Alessandro Frigerio). Zejména je na obsažených údajích dobře patrné, jaké oblasti 

byly pro tehdejší sovětskou mocenskou elitu prioritní. 

V období historiografie Sovětského svazu se střední Asie týkal především historický 

výzkum, zaměřený ještě k tomu selektivně na určitá témata: tehdy pro Moskvu velmi 

relevantní hodnocení role islámu z pohledu etnografického nebo bezpečnostního. 

To se zásadně proměnilo s vyhlášeními nezávislosti a procesy budování nezávislých států 

na nacionalistickém základě. Mezi tématy se často objevovaly výzkumy etnických střetů 

a násilí mezi různými skupinami obyvatel; brzy následované spíše politologickými pracemi 

svázanými s probíhajícími procesy budování států a nastolování specifických režimů podle 

lokálních faktorů. 

Od přelomu tisíciletí se debata z pochopitelných důvodů přesunula k bezpečnostním 

otázkám spjatým se Středním východem, ale také otázce stability těchto místních režimů 

a zkoumání jejich fungování jako režimů s neo-patrimoniálními, nepotistickými 

a klientelistickými prvky. 

Konečně poslední dekáda na předchozí navázala ve zkoumání sovětského dědictví, 

přetrvávání nebo naopak proměn politických systémů. Se stále aktuálnější otázkou výměn 

místních stárnoucích lídrů dostaly prostor otázky legitimity a legitimizace vládnoucích 

skupin, zdrojů jejich identity a autority. 5   

Témata nastolená především v posledních dvou jmenovaných fázích jsou pro cílovou 

skupinu této práce – nejbližší okruh prezidentů – vysoce relevantní, jelikož jejich moc, 

vliv, ekonomické zdroje a postavení jsou na něm do značné míry závislé. Zabezpečení 

vhodného mechanismu předání moci nástupci je tudíž pro jejich politické přežití klíčové. 

 
5 ISAACS, Rico a Frigerio ALESSANDRO. Theorizing Central Asian Politics: The State, Ideology 
and Power. Londýn: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-319-97355-5. An introduction: str. 3-5. 
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Úvodní obecná typologie režimů. Totalitní/Autoritářské/Hybridní  

Pro prvotní orientační politologické zařazení středoasijských režimů je optimální využít 

klasickou typologii a kritéria navržená Juanem J. Linzem, kterou zpracovali 

ve své monografii Stanislav Balík a Michal Kubát. 

Základním rysem totalitního režimu je existence výhradně jednoho centra 

moci; ne nezbytně jednolitého, nicméně soužícího jako jediný zdroj legitimity moci 

ve státě. Legitimitu takového statu quo zajišťuje všeobjímající ideologie, která zároveň nutí 

občany daného státu aktivně participovat na společenských aktivitách státu ve veřejném 

životě; mobilizaci zajišťuje právě a výlučně ideologie.6  

Vedoucí aktér kontroluje klíčové složky státu, jako bezpečnostní ozbrojené síly nebo 

informační média. Skupina, která vykonává moc, ji vykonává absolutně a vůdce sám 

se pak často prezentuje se zbožštěnými atributy.7   

V případě autoritativních režimů určuje Linz zejména následující kritéria: omezený 

politický pluralismus, vůdcovská mentalita namísto silné ideologie a méně přísné, nicméně 

stále v zásadě předvídatelné omezení moci vládnoucí skupiny. 

Omezený pluralismus značí, že do vládnoucí sféry mohou přicházet politici a aktéři 

z ostatních skupin, ale pouze v případě, že nezpochybní samu podstatu autoritativního 

systému. Podobně v rámci režimu může existovat i kriticky orientovaná opozice 

a i ona může být kooptována, ale opět za situace, kdy nebude kritizovat a zpochybňovat 

systém jako takový. Opozice, která se vymkne mantinelům nastaveným vládnoucí složkou 

a začne usilovat o reálnou změnu režimu se může snadno stát opozicí nelegální. 

Jelikož hraje podstatně větší roli vůdcovská mentalita než ukotvená všeobjímající 

ideologie, vedoucí strana nemusí nutně držet skutečnou moc, ale může se stát jen v zásadě 

platformou pro inkluzi různých názorových proudů. Existence skupin s vlastní 

nepolitickou agendou může být omezena jen mírně, vůbec či naopak i podporována.8 

V tom se autoritativní systém zásadně liší od totalitního, kde jakákoli autonomní 

společenská participace mimo určenou stranu a určenou agendu nepřipadá v úvahu. 

 
6 BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. Praha: Dokořán, 
2012. ISBN 978-80-7363-266-3, str. 46.  
7 Tamtéž, str. 47 
8 Tamtéž, str. 60. 
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Zároveň se autoritativní a totalitní režim značně liší v oblasti participace obyvatel – 

totalitní vyžaduje aktivní přístup k budování systému, zatímco totalitní toleruje nečinnost 

obyvatel, jelikož ji upřednostňuje před aktivní kritikou.   

Vedle charakteristik vyplývajících z výše uvedených vlastností mají politické režimy 

středoasijských států ještě svá další specifika, vyplývající z rolí klanových struktur 

(politických i sociálních) ve společnosti. 

1.1 Neopatrimoniální režimy 

Politické režimy středoasijských států mají svá specifika, vyplývající z rolí klanových 

struktur (politických i sociálních) ve společnosti. 

Patrimoniální režimy jsou podle definice Erdmanna a Ulfa Engela obecně založeny 

na velmi těsných vztazích mezi těmi, kdo vládnou, a ovládanými: rozdíl mezi privátní 

a veřejnou sférou prakticky neexistuje. Vedle toho v neopatrimoniálních režimech se tento 

přístup prolíná s právě definovanou veřejnou (byrokratickou) sférou. Tudíž 

neopatrimonialismus je mix dvou typů vládnutí. Prvky patrimoniálního a právně-

byrokratického vládnutí se vzájemně překrývají.9 

Z evropského pohledu je mechanismus předávání veřejné moci (či jiné formy vlivu) 

na jiného příbuzného chápán nepřístojně, jako nepotismus. Podle Barbary Junisbai 

je situace ve střední Asii nicméně obecně odlišná. Manželé Junisbaiovi na příkladech 

Kazachstánu a Kyrgyzstánu ukázali, že do určité míry a zejména (ale nikoliv výlučně) 

v méně exponovaných oblastech společenské aktivity může nepotismus ztratit něco 

ze své negativní stránky; předně je běžné, že úspěšní lidé mají tendenci sdílet své úspěchy 

s těmi, kterým nejvíce věří – čímž mohou být rodinní příslušníci, ale i univerzitní kolegové 

aj.10 Obdobný vzorec chování byl popsán u patrimoniálních a personalistických režimů, 

kdy si vůdce rovněž vybírá svůj nejužší okruh s důrazným přihlédnutím k osobní loajalitě 

a důvěře. 

 
9 ERDMANN, Gero a Ulf ENGEL. Neopatrimonialism Revisited: Beyond a Catch-All Concept. GIGA 
Working Paper [online]. German Institute of Global and Area Studies, 1.2.2006, (16), 39 str. [cit. 2020-05-
27]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=909183. str. 15. 
10 JUNISBAI, Barbara a Azamat JUNISBAI. Regime type versus patronal politics: a comparison of “ardent 
democrats” in Kazakhstan and Kyrgyzstan. Post-Soviet Affairs [online]. 2018, 35(3), 240-257 [cit. 2020-12-
22]. Dostupné z: https://bit.ly/2WyFham, str 251. 
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Jedním z nejvýraznějších praktických následků takové situace pro praktické fungování 

státu, a i pro účel této práce, je relativní nepředvídatelnost chování jeho aktérů, respektive, 

jak autoři popisují, nejistota ohledně chování a role státních institucí.11 Pokud nejsou státní 

záležitosti organizovány podle práva a ostatních zákonných norem, ale spíše podle 

osobních soukromých motivací jednotlivců a zájmových skupin v jednotlivých patrech 

mocenské pyramidy, mohou být takové zákony jen obtížně chápány řadovými občany jako 

garance stability a pořádku. Na druhou stranu je to funkční systém organizace v případě 

fungování v systému s velmi slabými institucemi. 

Z hlediska vztahů mezi jednotlivými aktéry definují neopatrimonialismus neformální 

vztahy státu a soukromé sféry, které jsou však (na rozdíl od obecně chápané korupce 

a klientelismu) centralizovaně, hierarchicky orientované a přispívají k legitimizaci 

osobnosti či skupiny na nejvyšším stupni. Posouvá se tak od vztahu dvou aktérů 

až ke svébytnému modelu vládnutí.12  

1.2 Patronální politika v klanovém kontextu 

Zmíněná institucionální slabost paradoxně podporuje vznik a přetrvávání politického 

klientelismu, jelikož patron je pro klienta silnějším garantem naplnění jeho zájmů a silnější 

autoritou, než formální stát a vláda práva. 

Podle výzkumu Henryho Halea je to právě tato schopnost patrona zajistit naplnění potřeb 

svého klienta a výměnný loajální vztah klienta ke svému patronovi, co je podstatou 

klientelistického systému. Systém pohromadě nicméně udržuje i možnost patrona uplatnit 

proti své skupině klientů různé donucovací mechanismy.13  

Od toho Hale odvíjí teorii několika základních faktorů, které ovlivňují vztahy mezi 

jednotlivými skupinami (klany) nebo – pro účely této práce – i v rámci různých frakcí 

uvnitř konkrétního klanu.  

▪ Zásadní a radikální změna v oblasti, která je mimo patronovu kontrolu (Hale udal 

příklad z pozdně sovětského období, kdy Gorbačov omezil svou podporu 
 

11 ERDMANN, Gero a Ulf ENGEL. Neopatrimonialism Revisited: Beyond a Catch-All Concept, str. 9-10. 
12 LARUELLE, Marlene. Discussing neopatrimonialism and patronal presidentialism in the central asian 
context. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization [online]. 2012, 20(4), 301-
324 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_G72315847L7L64R0.pdf, 
str. 314. 
13 HALE, Henry. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781139683524. Str. 31-32. 
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stávajícím středoasijským vůdcům s úmyslem nahradit je spřízněnějšími (či přímo 

poslušnějšími) osobnostmi; 

▪ Osobní iniciativa patrona, která má účel posílit jeho pozici na úkor někoho jiného; 

▪ Patronovo rozhodnutí akceptovat určitou míru rizika a nejistoty, včetně dočasného 

omezení vlastní moci nebo pozice, s účelem např. většího zisku v budoucnu nebo 

předejití ještě větší katastrofy (Haleův příklad obsahuje Gorbačevovo rozhodnutí 

otevřít a reformovat sovětský politický systém).14 

Hale se nadále věnuje i možnostem soupeření o vliv uvnitř jednotlivých klanů, ať už mezi 

frakcemi navzájem, nebo proti samotnému patronovi. Zásadní je podle něj v tomto 

kontextu „síla očekávání“ ohledně patronovy pozice: „Dokud (ostatní členové klanové) 

elity očekávají, že jejich formální vůdce zůstane výkonný na svém postu, jen málokdy 

se vůbec odváží zorganizovat pokus jej svrhnout.“15  

Tudíž, pokud se uvnitř klanu rebelie objeví, znamená to, že jeho hlava předtím ztratila 

důvěru ve své vedení. Hale dává v tomto kontextu do souvislosti i absenci či marginalizaci 

reálné opozice uvnitř systému i na celostátní úrovni (fungování loajální opozice může být 

možné) a zároveň důležitost formálních legitimizačních rituálů, jakými jsou volby a jejichž 

výsledek je prakticky předem znám: „Nejdůležitější funkcí ústavy v postsovětských 

společnostech je nikoliv posilovat vládu práva (…), ale dokázat, kdo je skutečný nejvyšší 

patron.“ 

1.3 Modely transice moci v autoritářských režimech 

Otázkou predispozic konkrétních typů režimů pro (ne)úspěch vlastní politické tranzice 

se zabývali mj. Michael Bratton a Nicolas van de Walle. Ve své studii o autoritářských 

režimech se sice soustředili na autoritářské a patrimoniální režimy na africkém kontinentu, 

nicméně v teoretických rysech je tento model převoditelný i na autoritářské a patrimoniální 

režimy střední Asie. 

Bratton a Van de Walle předkládají, že obecně nemožné hodnověrně předvídat proces 

mocenské tranzice v autoritářském režimu, jelikož rozhodování v kritický moment leží 

v rukou konkrétních jednotlivců, kteří jednají podle osobních momentálních zájmů, 

bez korekce nezávislými stabilními institucemi a institucionálními procesy. Vedle toho 

 
14 Tamtéž, str. 62. 
15 Tamtéž, str. 11 
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režimy se silnými patronalistickými prvky, v nichž se moc opírá více o osobu jednotlivce 

než o úřad, který zastává, trpí další slabostí ve vztahu k masivním lidovým protestům; 

jelikož na jejich vydržování na patrimoniálním principu staví svou legitimitu, snadněji 

jim podléhají.16 

Dalším určujícím faktorem, který oba autoři zmiňují, je existence realistické politické 

alternativy. Ta většinou neexistuje, dokud hlava režimu drží výlučnou moc a ovládá 

dostatek zdrojů k udržení své patronální sítě (a tím i k odstranění potenciálních 

konkurentů). V situaci, kdy tyto zdroje vyschnou nebo je o ně jiným způsobem připravena, 

může snadno dojít ke krizi její legitimity, aniž by byla politická (ideologická, personální) 

alternativa ještě na obzoru.17  

Na základě těchto tezí vytvořili Bratton a Van de Walle modelové podtypy autoritativních 

režimů a variant jejich tranzice. Nutno podotknout, že se v jejich pojetí jedná o skutečnou 

systémovou tranzici, nikoliv o pouhou personální výměnu (s plným respektem 

ke specifikům silně personalizovaných režimů). Pro potřebu analýzy středoasijského 

politického kontextu se hodí z jmenovaných modelů dva: model osobní neopatrimoniální 

diktatury a model vládnutí prostřednictvím jediné politické strany. 18  

První jmenovaný se vyznačuje zcela určující rolí osobnosti hlavy státu, která rozhoduje 

fakticky samostatně a buď přímo, nebo prostřednictvím svých osobních emisarů; jeho 

absolutní moc není ostatními institucemi nijak omezena. Často se dotyčný může deklarovat 

doživotním držitelem svého (prezidentského) postu. Propojení jeho zájmů se zájmy státu 

vede k tomu, že jakýkoli protest je nutně brán osobně; a též k vysoce pravděpodobné 

neochotě takového vůdce dobrovolně svůj post opustit z bezpečnostních či majetkových 

důvodů.  

Druhý model se oproti tomu vyznačuje významnější rolí byrokratických a stranických 

procesů. Neznamená to automaticky prostor pro demokratické rozhodování, jelikož 

volební a obdobné procesy plní roli ritualizovaného legitimizačního potvrzování statu quo, 

politické soupeření se odehrává jen v přísně vyhrazených mantinelech a vůdci v takovém 

režimu deklarují vítězství s volebním ziskem nad devadesát procent hlasů. I tento model 

skýtá prostor pro personalizované patrimoniální chování čelního představitele, pouze 

 
16 BRATTON, Michael a Nicolas VAN DE WALLE. Neopatrimonial Regimes and Political Transitions 
in Africa. World Politics, 1994, 46(4), str. 456. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2950715.  
17 Tamtéž, str. 463. 
18 Ostatní modely zpracovávají převážně režimy založené na vojenské diktatuře.  
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se neobjevuje v tak extenzivním rozměru, jako tomu je v případu výše popsaném. Zároveň 

však instituce vládnoucí strany poskytuje alespoň nějakou institucionální oporu 

vnitrostátnímu vývoji, který může kromě legitimizace omezené politické soutěže sloužit 

i jako platforma pro snížení nejistoty během samotné tranzice.19  

1.4 Personalismus 

Dalším zásadním teoretickým konceptem, který je třeba pro tuto práci rozpracovat, 

je personalismus. Jedná se o poddruh nedemokratického režimu, v jehož centru stojí 

a ústřední systémovou roli hraje osobnost vůdce (nikoli například politická strany a její 

kolektivní vedení). 

Zásadním pro zkoumání personalismu je koncepce Bueno de Mesquity tzv. vnitřního 

okruhu (winning coalition) jednotlivých vůdců, tj. té skupiny lidí, na kterou daný vůdce 

deleguje kompetence, a kteří mohou mít skutečný vliv jak na fungování režimu (winning 

coalition), tak na jeho stabilitu a budoucí přežití. 20  

Zejména to druhé zmíněné je klíčové. V tomto typu režimu neexistují nezávislé instituce, 

které by mohly realizovat vůdcovu moc. Tento úkol leží právě na osobách ve vůdcově 

blízkosti a které si on sám vybírá – ať už na základě úzkých vazeb, včetně příbuzenských, 

nebo na základě osobní loajality. Loajalita se takovému vůdci může často zdát zásadnější 

pro přijetí či udržení konkrétní osoby ve své blízkosti než jeho, byť výjimečná, pracovní 

expertíza. Stejně tak naopak, pokud vůdce jako nárožní kámen celého systému z nějakého 

důvodu přestane znenadání vykonávat příslušné aktivity (například zemře) a nezdaří 

se dostatečně rychlá a hladká mocenská tranzice, může dojít až k rozpadu; naopak 

ale zdařilá tranzice může systém nejen udržet, ale i dále posílit. 21  

1.5 Klany a jejich specifika ve střední Asii 

Vzhledem k předmětu výzkumu – klanovému okruhu prezidentů Kazachstánu 

a Uzbekistánu – je též nutné teoreticky definovat také klan jako politického aktéra 

 
19 BRATTON, Michael a Nicolas VAN DE WALLE. Neopatrimonial Regimes and Political Transitions 
in Africa, str. 474-477.  
20 VAN DER BOSCH, Jeroen. Personalism: A type or characteristic of authoritarian regimes? Politologická 
revue: Czech Political Science Review [online]. 2015, (1), 11-30 [cit. 2020-12-21]. Dostupné 
z: https://bit.ly/2WB80LO, str. 14. 
21 Tamtéž, str. 17. 
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v kontextu středoasijských společností. Jako první relevantní pro tuto oblast se nabízí 

definice nabídnutá Kathleen Collinsovou. 

Podle Collinsové je klan „neformální organizace, spojující dohromady jednotlivce na bázi 

skutečných i fiktivních příbuzenských vazeb.“22 Relevance fiktivních vazeb je přitom 

kvalitativně srovnatelná se skutečnými pokrevními vztahy nebo uzavřeným manželstvím, 

a může se odvíjet na různých základech: například školních/studijních, pracovně-

kolegiálních nebo sousedských. Lídr, v tomto případě prezident, také může upřednostnit 

některé konkrétní jedince nebo skupiny z jiných klanů v případě, že je to pro něj racionální 

např. z ekonomických či mocenských důvodů.23 Subjektivní sdílení identity a přijetí 

společných norem tak postačuje k udržení klanu pohromadě. 

Pokud jednotlivec vnímá silnější spřízněnost se svým klanem a loajalitu k němu 

než s oficiálními právními normami a institucemi, stávají se klany (respektive jejich vůdci) 

dominantními aktéry v celém režimu a další splývání veřejné a soukromé sféry ve státě 

je nevyhnutelné.24 

Klany se od sebe liší vlastní vnitřní strukturou a hierarchií. Collinsová rozlišuje mezi 

tzv. klanovou elitou a všemi ostatními. Od elity se očekává, že zabezpečí ostatní členy 

dostatečným množstvím zdrojů, benefitů a privilegií a že zajistí udržení úrovně a prestiže 

vlastního klanu jako celku mezi jinými. Složení této elity se může měnit u jednotlivých 

klanů, například podle socioekonomických podmínek – v tradičnějších rurálních oblastech 

to mohou být starší členové klanu, zatímco v bohatších urbanizovaných lokacích si čelní 

místo drží ti finančně nejbohatší a nejvlivnější. Principiální rozdělení kompetencí a úkolů 

však zůstává v každém případě. 

V případě obou států, kterých se tato práce týká, je situace o to jednodušší, že hlavy 

dotyčných vládnoucích klanů jsou zároveň nejvyššími představiteli státu a do značné 

(dostatečné) míry disponují požadovanými ekonomickými a dalšími zdroji. Zároveň 

problém případné rebelie proti hlavě klanu se nutně překrývá s potenciální rebelií proti 

hlavě státu; nemluvě o neformální podpoře „zvenčí“, kterou dotyčný získává díky kultu 

osobnosti, typického pro oba relevantní první prezidenty. 

 
22 COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009. ISBN 9780511510014, str. 17.  
23 LARUELLE, Marlene. Discussing neopatrimonialism and patronal presidentialism in the central asian 

context, str. 315. 
24 COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, str. 17-28. 
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Collinsová se zabývala i otázkou, jak dokázala klanová struktura přetrvat období 

Sovětského svazu, případně jaké dědictví si klany ze sovětského období nesou 

do současnosti. Podle ní existují tři hlavní faktory, které hrály ve prospěch klanů: relativně 

pozdní formování moderního státu, podobně pozdní formování státní identity a konečně 

i ekonomické nesnáze a nedostatky v sovětském období, kdy se ukázala zásadní schopnost 

klanů fungovat jako alternativní platforma ke státu, ať už šlo o dodávky nedostatkového 

zboží nebo řešení jiných typů každodenních problémů. 25 Navíc, obzvlášť v posledních 

letech existence SSSR a následně v období budování státu mohly klany poskytnout také 

platformu pro jakýsi individuální opt-out ze systému, ve kterém nedůvěryhodná Moskva 

ani její podobně nedůvěryhodní místní reprezentanti nedokázali poskytnout požadované 

ekonomické zabezpečení ani vnitřní duchovní seberealizaci.26  

Pro analýzu této práce je však důležité vedle antropologického pohledu Collinsové zmínit 

i další aspekt, ekonomicky/prakticky pojaté klanové mechanismy pozdně sovětské 

a postsovětské střední Asii. Na ty se soustředil Edward Schatz ve své monografii Modern 

clan politics: The power of blood in Kazakhstan and beyond.27  

Schatz vyzdvihl proměnu, kterou klany prošly. V předsovětské éře jejich „agenda“ 

pokrývala široké spektrum záležitostí každodenního života jednotlivce i celých lokálních 

společností (např. v oblastech práce, vzdělání, kultury aj.). Tyto úkoly však do velké části 

později absorboval stát a státní aparát a „klanové záležitosti“ fakticky zatlačil 

do soukromého života. 

Jak však poznamenala i Collinsová (výše), nedocenitelnou kapacitou, která klanům zůstala 

a dále se rozvíjela, bylo ekonomické zajištění, respektive možnost alternativní cesty 

k ekonomickým a dalším zdrojům, když je státní systém poskytnout nedokázal. A jelikož 

i možnosti klanů zajistit tyto zdroje byly omezené, docházelo mezi nimi k ekonomicky 

motivovaným politickým střetům.28  

Tento vývoj však neznamená skluz k prostému klientelismu, respektive k budování 

klientelistických sítí jen za účelem profitu, bez většího ohledu na osobnostní složení 

takových skupin. Schatz zdůraznil zásadní rozdíl mezi strukturou založenou na klanové 

 
25 COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, str. 35-44 
26 Tamtéž, str. 113.  
27 SCHATZ, Edward. Modern Clan Politics: The Power of "Blood" in Kazakhstan and Beyond. Seattle 
and London: University of Washington Press, 2004. 
28 SCHATZ, Edward. Modern Clan Politics: The Power of "Blood" in Kazakhstan and Beyond, str. 60-67. 
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bázi a výhradně na společném zájmu. Klanové se totiž vyznačují hlubší důvěrou mezi 

členy navzájem, dlouhodobější a stabilní spoluprací a možností výměny různých typů 

služeb a protislužeb – od hotovosti přes zprostředkování pracovních míst, mocenských 

pozic, osobních vztahů aj. Jedinci, které klanové vazby vzájemně neváží, tvoří podle 

Schatze spíše krátkodobé účelové a méně stabilní vztahy.29  

1.6 Otázka legitimizace a legitimity 

S problémem legitimity své vlády se musí vyrovnat každá vládnoucí skupina nebo 

jednotlivec, bez ohledu na konkrétní povahu toho či onoho režimu. Jak poznamenali Sofya 

du Boulay a Rico Isaacs, v případě těch autoritářských je zkoumání o to obtížnější, 

že na rozdíl od demokratických režimů nejsou k dispozici takové autonomní a stabilní 

legitimizační procesy a faktory, jako svobodné a všeobecně uznávané volby. Podobně 

možnost spolehnout se na zdroje jako průzkumy veřejného mínění nebo média je značně 

omezená. 30 A konečně v případě personalisticky a patrimoniálně založených režimů, které 

jsou ústředním tématem této práce, se legitimita hlavy státu částečně překrývá s legitimitou 

vůdce klanu. 

Vedle klasických Weberovských tří typů legitimit (tradicionalistické, charismatické, 

a racionální) lze podle Balíka a Kubáta najít v demokratických i nedemokratických 

režimech specifičtějších základních druhů legitimit a jejich kombinací, mimo jiné:  

▪ Charismatická legitimita (založená na osobnosti vůdce); 

▪ Tradicionalistická legitimita (založená na primordialitě režimu); 

▪ Legalistická legitimita (opírá se o zákonnost režimu); 

▪ Technokratická legitimita (dovolává se odborného a expertního řízení země); 

▪ Sociálně-ideová legitimita (založen na uspokojení sociálních potřeb). 31 

Stojí za to v krátkosti zmínit, že nějakou formu legalistické legitimity využívají všechny 

regionální státy. Všechny se deklarují jako republiky. Volební procesy probíhají v každé 

z nich; samozřejmě na různých (většinou těch nejnižších) stupních na škále férovosti 

a svobody.  

 
29 SCHATZ, Edward. Modern Clan Politics: The Power of "Blood" in Kazakhstan and Beyond, str. 112. 
30 DU BOULAY, Sofya a Rico ISAACS. Legitimacy and Legitimation in Kazakhstan and Turkmenistan. In: 
ISAACS, Rico a Alessandro FRIGERIO. Theorizing Central Asian Politics: The State, Ideology and Power. 
Londýn: Palgrave Macmillan, 2019, str. 318 
31COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, str. 88-94.  
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Podobně lokální personalistické režimy vyžadují silnou charismatickou legitimitu. 

Tím spíše, že jejich prezidenti-zakladatelé státní systémy i ideologie silně formovali kolem 

své vlastní osoby. 

V návaznosti na tzv. třetí vlnu demokratizace v sedmdesátých až devadesátých letech 

Samuel Huntington zmínil několik možností, které nedemokratický vládce má k obnovení 

či udržení své legitimity v případě krize: 

▪ Ignorování legitimizačního problému tak dlouho, jak je to možné; 

▪ Zesílení represe; 

▪ Vyvolání impulzu pro posílení původní legitimity (např. vnější ozbrojený konflikt); 

▪ Zavedení legitimizačních pseudodemokratických prvků; 

▪ Postavení se do čela skutečné demokratizace s nadějí v udržení vlastního 

postavení.32 

Sofya du Boulay a Rico Isaacs použili weberiánský koncept charismatické, tradiční 

a právně-racionální legitimity a přizpůsobili jej kontextu autoritářských režimů střední 

Asie za pomoci specifický strategií, zpracovaných Christianem von Soest and Julií 

Grauvogel: 

▪ Charismatická legitimita – strategie personalismu jako kult osobnosti a ideologie; 

▪ Tradiční legitimita – strategie personalismu vztažená k základním mýtům státu, 

zejména u prvních prezidentů; 

▪ Právně-racionální legitimita – formální procedury a rituály. 33 

1.7 Hereditary grooming a charismatická legitimita 

Prvky právně-racionální legitimity jsou viditelné v obou zkoumaných státech, respektive 

ve všech pěti státech postsovětské střední Asie. Prezidenti nastupují na svá místa skrze 

volební proces a ve svých pozicích se nechávají volbami potvrzovat.34  

Prvky tradiční legitimity jsou u obou prvních prezidentů viditelné více než zřetelně (spíše 

je velmi obtížné je někde nevidět), nicméně otázkou zůstává možnost jejich využití 

 
32 COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, str. 100. 
33 DU BOULAY, Sofya a Rico ISAACS. Legitimacy and Legitimation in Kazakhstan and Turkmenistan, 
str. 22-23. 
34 Byť soutěživost a rovnost takových voleb je samozřejmě zcela jiná otázka. 
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pro nástup potenciálního nástupce. V druhé části této práce proto bude třeba sledovat tento 

přístup společně s využitím třetí a zásadní charismatické legitimity. 

Rico Isaac na základě Weberových kategorii vyvodil, že pro soudobou střední Asii jsou 

relevantní tři základní možnosti charizmatické tranzice: určení (designation), dědičné 

charisma (hereditary charisma) a charisma funkce (charisma in office). 

Designace 

Budoucí lídr může být určen buď stávajícím lídrem, nebo elitou. I takový výběr však musí 

projít potvrzovacím rituálem voleb, jak kvůli domácímu publiku, tak i mezinárodnímu 

společenství, jelikož všechny středoasijské státy se deklarují jako republiky. Tím dostává 

i legitimitu právně-racionální, kterou může využít k odpoutání se od toho či těch, kteří jej 

do jeho pozice předtím vynesli. Zároveň se mu otvírá prostor k budování charismatického 

vůdcovství podle svého vlastního modelu. Pokud je původní lídr stále ještě u moci, může 

dojít (vzhledem k nedefinovaným kompetencím) k vzájemnému soupeření. 

Rico Isaac ale v tomto kontextu zmínil důležitost tehdejší mezinárodní situace, resp. obavu 

z vypuknutí nějaké lokální verze „barevné revoluce“ nebo jiných rozsáhlých protestů 

v případě zcela zjevně svévolného předání žezla.35 Inspiraci k podobným obavám poskytl 

v roce 2020 kupříkladu (vedle vzdálenějšího Běloruska) Kyrgyzstán říjnovými protesty, 

které vedly až k rezignaci prezidenta;36 a to ačkoliv režim v Biškeku má velmi daleko 

od modelu řízení státu, který by si obyvatelé okolních států přáli mít ve svých vlastních 

zemích. 

Dědičné charisma  

Blíží se dynastickému principu, jelikož budoucí nástupce je dopředu všeobecně znám 

a „předurčen“ vazbou ke stávajícímu vůdci, nejčastěji příbuzenskou. Tento model s sebou 

nese rizika související zejména s možnými konflikty v rámci elity, mezi potenciálními 

 
35 ISAACS, Rico. Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession in Kazakhstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan. Studies of Transition States and Societies [online]., Červenec 2015, 7(1), 58-
76 [cit. 2020-10-20]. Dostupné 
z: https://www.researchgate.net/publication/282299747_Charismatic_Routinization_and_Problems_of_Post-
Charisma_Succession_in_Kazakhstan_Turkmenistan_and_Uzbekistan, str. 59-60.  
36 Ilustrační příklad Kyrgyzstánu je podán se vším respektem k unikátním politickým podmínkám v této zemi 
a podstatně odlišnému pohledu na lokální politické protesty v této zemi. Kyrgyzstan: Anarchic power 
transition unfolds under shadow of violence. In: EurasiaNet [online]. 07.10.2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné 
z: https://EurasiaNet.org/kyrgyzstan-anarchic-power-transition-unfolds-under-shadow-of-violence.  
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dědici.37 Vyžaduje také souhlas té části elity, která má vliv na reálnou moc v zemi, 

ale jejichž příslušníci do okruhu kandidátů na nejvyšší post nepatří. 

V případě Kazachstánu a Uzbekistánu (na rozdíl od např. Tádžikistánu či Turkmenistánu) 

jsou prezidenti omezeni jen malým „výběrem“ potenciálních nástupců. Islam Karimov 

i Nursultan Nazarbajev měli „k dispozici“ jen dcery, případně pak jejich manžele. Obě 

rodiny také postihlo výše zmíněné riziko intra-elitních konfliktů; v případě Karimovových 

došlo k uvěznění ambiciózní dcery ještě za života a vlády prezidenta, v případě 

Nazarbajevových nastal „jen“ nucený rozvod s manželem v exilu a výrazný mocenský 

propad Darigy Nazarbajevové.   

Jak připomíná Jason Brownlee, další důležitou podmínkou předání moci tímto způsobem 

jsou ale také společenské předpoklady, respektive buď existence dědičně-monarchistického 

zřízení, nebo přinejmenším absence formálních volebních procedur, které by proti 

nominaci potomka či jiného příbuzného stály. Jelikož se všechny středoasijské státy 

deklarují jako republiky. Může dědičné charisma hrát sice druhotnou či doplňující roli, 

ale bez formálního potvrzení volbami (byť nesvobodnými) se neobejde.38  

Charisma funkce (úřadu)  

Znamená přenos z jednotlivce na jinou entitu, veřejnou funkci, tj. do roviny právně-

racionální. Úspěch takového procesu však závisí na ochotě lídra se skutečně vzdát svých 

kompetencí a aktivit. 

První prezidenti Kazachstánu a Uzbekistánu se oba pokusili tímto způsobem formálně 

přenést některé své pravomoci třetí subjekt – parlament. Zároveň však reálně nadále 

zasahovali do věcí a jelikož měli i vazby na dominantní strany v parlamentech, fakticky 

jim vliv zůstal.39 

Na závěr této teoretické kapitoly je nutné zdůraznit, že všechny zmíněné definice 

a teoretické rámce nemohou sloužit jako pevný a neměnný mustr, aplikovatelný stejnou 

měrou na všechny země v regionu. Každý stát postsovětské střední Asie má svá výrazná 

 
37 ISAACS, Rico. Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession in Kazakhstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan, str. 61.  
38 BROWNLEE, Jason. Hereditary Succession in Modern Autocracies. World Politics [online]. Cambridge 
University Press, 2007, Červenec 2007, 59(4), 595-628 [cit. 2020-10-20]. Dostupné 
z: https://www.jstor.org/stable/40060174, str 599. 
39 ISAACS, Rico. Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession in Kazakhstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan, str, 70.  
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specifika, která od ostatních odlišují jeho formální politický systém, aktuální mocenský 

režim, strukturu a roli klanů ve společnosti a politice i fungování konkrétních vládnoucích 

skupin. 
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2 Analytická část 

2.1 Ohlédnutí: cesty k moci a rozpad SSSR 

Přestože hlavní těžiště tohoto textu leží v období po přelomu tisíciletí, nelze alespoň krátce 

v hrubých rysech nenastínit, jakým způsobem se dostali první prezidenti do čela 

Kazachstánu a Uzbekistánu. 

V obou zemích se mocenské boje rozehrály již před vyhlášením samostatnosti 

na rozpadajícím se Sovětském svazu, v období tzv. „patrimoniálního komunismu“.40 Ledy 

se ve velkém začaly lámat zejména v období perestrojky, kdy se Gorbačov pokoušel 

obnovit a posílit kontrolu nad středoasijskými republikami. 

Tyto snahy zahrnovaly i personální výměny. Po řadě závažných incidentů (tzv. bavlníková 

aféra, etnické nepokoje aj.) se Moskva rozhodla dosadit na klíčové čelní posty 

v republikách sobě loajální osobnosti. Narazila však na odpor místních mocenských 

klanových struktur, které o přísnější kontrolu z centra Svazu nestály, a podařilo 

se jim prosadit si vlastní kandidáty, kteří měli na jedné straně v nejvyšší možné míře 

respektovat a zajistit jejich zájmy v regionu, na druhou však byli i přijatelní pro moskevské 

centrum. 

Kazašský Nursultan Nazarbajev se vyšvihl do čela jako sice kompromisní kandidát 

významných politických figur, který byl ale zároveň schopen naplnit jejich očekávání: 

prokazovat loajalitu především Uzbekům, nikoli Moskvě, disponovat autoritou 

a legitimitou a v neposlední řadě uspokojit zájmy a požadavky domácí elity. Nazarbajev 

se ve své čelní pozici formálně usadil v březnu 1990, kdy bylo jeho dosavadní 

předsednictví kazašského Nejvyššího sovětu přetransformováno na prezidentský úřad. 

Následně po prezidentských volbách v prosinci následujícího roku, v nichž zcela drtivě 

zvítězil. 

Ekonomicky e Kazachstán od počátku cestou integrace a relativní otevřenosti; především 

na půdorysu bývalého SSSR. Jedním z faktorů, které to umožnily, byl z podstaty bližší 

 
40 Podle Kitschelt et al., cit. Podle LARUELLE, Marlene. Discussing neopatrimonialism and patronal 

presidentialism in the central asian context., str. 307. 
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vztah s ruským prostředím (což se promítlo i v jeho nesouhlasu s rozpadem SSSR) a slabší 

role regionálních klanových uskupení.41 

Politicky však Nazarbajev už od svého faktického nástupu začal s tradičním modelem 

konsolidace vlastní moci – nahrazováním spřízněnců svého předchůdce na klíčových 

postech vlastními, zejména z okruhů své rodiny.42 To se projevilo i ve sféře ekonomické. 

Státní podniky prošly privatizací a otevřely se zahraničním investicím. Právě ty však 

dopomohly v procesu budování Nazarbajevovy mocenské základny tím, že její 

představitelé z prezidentova úzkého okruhu obsadili čelní pozice v managementu 

klíčových firem, především těch spravujících nerostné suroviny.43  

Budování a koncentrování moci dále pomohlo uplatnění obdobného mechanismu 

i v ostatních oblastech jako v médiích či bankovním sektoru; ty prošly liberalizací také, 

ale podstatné klíčové segmenty si prezidentův okruh podržel. 

V Uzbekistánu se Islam Karimov prošel podobnou cestu. I on byl kompromisním 

kandidátem místních klanů, které potřebovaly neutrálního, ale schopného člověka k vlastní 

reprezentaci a moderaci svých zájmů. Forma režimu, ke kterému Uzbekistán pod jeho 

vedením v budoucnu dospěl, se však měl od toho Nazarbajevova podstatně lišit. 

Karimov byl technokrat, s dobrou zkušeností s ekonomickými záležitostmi z dob práce 

v centrálním plánování i z vlády, toho času čelní funkcionář (Kaškadaryjské) oblasti. Tam 

se dostal fakticky jako do politického exilu, kam jej odeslal tehdejší šéf uzbecké 

komunistické strany Rafik Nišanov v rámci přebudovávání vlastního mocenského okruhu. 

Nicméně tato dočasná prohra mu měla v budoucnu zajistit o to rychlejší vzestup. 

V červenci 1989, byl Nišanov přinucen ze své funkce odstoupit. Oficiálním důvodem bylo 

jeho politické selhání při nepokojích ve Ferganské kotlině, nicméně jeho odvolání 

korespondovalo i s dlouhodobou snahou Moskvy obnovit a posílit kontrolu nad regiony 

na úkor místních zájmových skupin a klanů. 

Po svém nástupu se skutečně Karimov pokoušel vyrovnávat zájmy jednotlivých 

regionálních klanů (zejm. skupin Samarkand, Džizzak, Kaškadarja, Fergana) a taškentské 

elity, ostatně jelikož právě jimi byl dosazen. Zároveň ale začal obratem budovat i vlastní 

 
41 COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, str. 192-301. 
42 CUMMINGS, Sally Nikoline. He political elite in Kazakhstan since independence (1991-1998): origins, 
structure and policies. [online]. The London School of Economics and Political Science, 1999 [cit. 2020-12-
22]. Dostupné z: https://bit.ly/38vG8hq, str. 74-80. 
43 COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, str. 300. 
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mocenskou základnu a pozici, a to včetně přípravy a provedení prezidentských voleb 

uzbecké svazové republiky, což se ostatně setkalo s velmi odmítavou reakcí Gorbačova. 

Klání proběhlo v červnu 1990. Karimov v něm sice zvítězil, ale svého největšího oponenta, 

vůdce taškentské komunistické elity Mirsaidova, raději ještě přijal do svého blízkého 

okruhu. V následujících volbách po vyhlášení samostatného Uzbekistánu v prosinci 

1991 pak už Karimov dokázal, že regionální klanové kliky sice stále hrají významnou roli 

v zemi, jeho dominantní pozice je ale pevná – ostatně v klání (nesvobodném) měl 

jen jediného soupeře nominovaného stranou Erk (Svoboda). Největší skuteční oponenti, 

strana Birlik (Jednota), byly zakázána.44  

Po těchto volbách Karimov ještě zintenzivnil proces konsolidace vlastní moci. Nová ústava 

z roku 1992 mu pak definitivně přiznávala rozhodující pravomoci nad vládou, soudním 

systémem i parlamentem; fakticky ovládal také nejvyšší představitele v provinciích 

(hokimy). V následujících letech pak opakovaně prokazoval, že drží pevně pod rukou 

i potenciální vnitrosystémové oponenty, když neváhal vylučovat ze svých vnitřních okruhů 

ty, ke kterým ztratil důvěru, i navzdory jejich relativně silné klanové pozici.45 

Z hlediska politických preferencí neměl Karimov žádnou počáteční fázi „experimentů 

s demokracií“, jako např. prezident Askar Akajev v Kyrgyzstánu. Stavěl se také 

za maximální ekonomickou soběstačnost země, založenou mj. na nerostných zdrojích 

a pěstování bavlny. 

Postupně přetvořil původně komunisticky vystavěný ekonomický sektor, instituce 

i politické rozložení do autokratického patronalistického režimu, orientovaného kolem 

vlastní osoby a spřízněných politických sil. Kazachstán a Uzbekistán jako nedemokratické 

režimy  

Před podrobnější analýzou konkrétních aspektů politických režimů Kazachstánu 

a Uzbekistánu je užitečné předložit jejich potvrzení jako režimů především 

nedemokratických. Za tímto účelem byla v předchozí kapitole nastíněna teorie 

autoritativních a totalitních režimů podle typologie Juana J. Linze. 

 
44 COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, str. 123-129. 
45 Uzbekistan: Karimov Appears To Have Political Clans Firmly In Hand. In: RFE-RL [online]. 
31.8.2016 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/1070977.html 
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Dosavadní výzkumné práce zařazují Kazachstán do kategorie režimů autoritativních. 46  

Nursultan Nazarbajev vybudoval režim, který splňuje kritéria omezeného politického 

pluralismu: tj. systému více (i parlamentních) stran, který nicméně vylučuje výkon moci 

nebo účast na ní skutečně nezávislým aktérům.47 Velmi zřetelná je vůdcovská mentalita 

orientovaná na osobnost Elbasyho – Nursultana Nazarbajeva. Citlivost tohoto tématu 

ukazuje i to, že reakce režimu např. na protesty proti návrhu na přejmenování hlavního 

města byly razantní, zatímco v případě protestů u témat, která se kriticky nedotýkají hlavy 

státu, jsou protireakce obvykle mírnější. 48 A konečně podmínce relativně předvídatelného 

rozsahu aktivit, zájmů a moci režimu odpovídá – z posledních příkladů – i kontext 

Nazarbajevovy rezignace: i když ta předem oznámena nebyla, všichni relevantní aktéři 

opakovaně veřejně ujišťovali, že základní podstata systému a následování Nazarbajevova 

směru zůstávají neměnné. 

Přesné určení uzbeckého politického režimu za Islama Karimova je složitější. Intenzivní 

represe a fakticky nulové svobody obyvatelstva by jej mohly na první pohled zařadit 

k režimům totalitárním. Nezávislost a odpovědnost institucí, stejně jako volební systém 

země, získávaly opakovaně nejnižší možná hodnocení v mezinárodních žebříčcích.49 

Nicméně některá podstatná kritéria určená Linzem nesplňoval. Chyběla především 

všeobjímající ideologie, která by permanentně mobilizovala obyvatelstvo k aktivitě; 

proklamovanou ideologii nezávislého Uzbekistánu lze pokládat spíše za součást kultu 

osobnosti než jako politickou ideologii v Linzově slova smyslu.50 A jelikož nadále 

Uzbekistán splňuje kritéria typická pro autoritativní režimy a zároveň 

pro neopatrimoniálně-patronalistické režimy (ovládnutí lukrativních zdrojů a pozice 

osobami z těsného okruhu vládnoucí elity, reálná moc ležící v osobním okruhu prezidenta, 

 
46 Namátkou: VON SOEST, Christian a Julia GRAUVOGEL. How Do Non-Democratic Regimes Claim 

Legitimacy?: Comparative Insights from Post-Soviet Countries. GIGA Research Programme: Legitimacy 
and Efficiency of Political Systems [online]. German Institut of Global and Area Studies, 2012, August 2015, 
(277) [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://www.files.ethz.ch/isn/193127/wp-277-online.pdf. o 
47 Např. RICKLETON, Chris. Kazakhstan: Exiled regime nemesis splits sputtering opposition. In: Eurasia 
Net [online]. Almaty: EN, 20.11.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://bit.ly/352U9Cg 
48 VAAL, Tamara. Kazakh police disperse protest against renaming of capital. In: Reuters [online]. 
21.3.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://reut.rs/2X7F2U2 
49 Nations in transit. Uzbekistan. In: Freedom House [online]. 2016 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 
z: https://freedomhouse.org/country/uzbekistan/nations-transit/2016 
50 Detailněji o tom např. MARCH, Andrew F. The Use and Abuse of History: ‘National Ideology’ 
as Transcendental Object in Islam Karimov's ‘Ideology of National Independence’. Central Asian Survey 
[online]. Carfax Publishing, 2010, 21(4), 371-384 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://bit.ly/2KHsNdL 
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manipulace s legislativou aj.51), lze pro účely této práce pracovat s Karimovovým režimem 

jako režimem autoritářským se zvlášť silnými represivními prvky. 

 
51 Uzbecká ústava teoreticky nestanovovala maximální možný kumulativní počet volebních období pro jednu 
osobu ve funkci, nicméně nedemokratické hlasování nelze chápat jako legitimní prodloužení Karimovova 
setrvání na postu. 
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3 Kazachstán  

3.1 Politický vývoj od vyhlášení nezávislosti do současnosti 1990 – 2020 

Během prvních let přebudovávání státu, tj. zejména v druhé polovině devadesátých let, 

obsadili členové Nazarbajevovy rodiny klíčové pozice, ovládající lukrativní či jinak 

důležité sektory ve státě. Mezi dalšími sem patřil mediální sektor, kde Dariga 

Nazarbajevová (kromě své politické kariéry) spravovala skupinu vlastnící přes 80 % 

televizních a rádiových kanálů v zemi. Její tehdejší manžel Rachat Alijev sloužil nejprve 

v čele finanční policie a následně se přesunul do byznysové sféry.52  

Druhá dcera Dinara se vložila do byznysu, a to i sňatkem s Timurem Kulibajevem, 

už tehdy významným oligarchou v bankovním sektoru. Později své aktivity rozšířil 

i na nerostné zdroje a zapojil se do vyjednávání zahraničních investic.53 Nejmladší dcera 

Alija Nazarbajevová se provdala za Dimaše Dosanova, též byznysmena (poté, co nechala 

rozvést své krátké manželství se synem tehdejšího kyrgyzského prezidenta Askara 

Akajeva).54 

Přes Nazarbajevovy urgence adresované vědeckým institucím ohledně výzkumu možného 

maximálního prodlužování života až nesmrtelnosti musel prezident i jeho blízcí začít dříve 

či později otázku jeho odchodu a též potenciálního nástupce. 55 Ačkoli to bylo veřejné téma 

po několik let (přinejmenším od Nazarbajevovy údajné zdravotní krize v roce 201156) 

neobjevoval se žádný evidentní plán, kdo by měl být oním určeným nástupcem, případně 

podle jakého mechanismu by se takový nástupce měl vybrat. 

Vzhledem k okolnostem (silně personalizovaná moc ve státě, pokračující budování kultu 

osobnosti) se nabízelo vybrat takovou osobu z řad vlastního klanu. Jenže neměl Nursultan 

Nazarbajev syna, ale jen tři dcery, z nichž navíc jen nejstarší Dariga byla politicky aktivní.  
 

52 AMBROSIO, Thomas. Leadership Succession in Kazakhstan and Uzbekistan: Regime Survival after 

Nazarbayev and Karimov. Journal of Balkan and Near Eastern Studies [online]. 2012, 6.12.2014, 17(1), 49-
67 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2014.986381, 
str. 23. 
53 Tamtéž, str.24. 
54 PEYROUSE, Sebastien. The Kazakh Neopatrimonial regime: Balancing Uncertainties among 
The “Family,” oligarchs and technocrats. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 
[online]. 2012, 20(4) [cit. 2020-10-21]. Dostupné 
z: https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_115R0286T7381151.pdf, str. 38 
55 Nursultan Nazarbaev's Obsession With Immortality. In: RFE-RL [online]. 08.12.2010 [cit. 2020-10-20]. 
Dostupné z: https://www.rferl.org/a/kazakhstan_nazarbaev_fountain_of_youth_immortality/2242851.html 
56 AMBROSIO, Thomas. Leadership Succession in Kazakhstan and Uzbekistan: Regime Survival after 

Nazarbayev and Karimov, str. 55. 
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Další předpoklad pro úspěšné předání moci po dynastické linii by navíc měla být přesná 

souhra mezi současným a budoucím jedincem. Pozici Darigy Nazarbajevové v tomto 

kontextu značně oslabily skandály spojené s jejím manželem. Poprvé absolvoval Rachat 

Alijev politický a mocenský pád v roce 2001, který vyústil do jeho odvolání z vedení 

bezpečnostních složek a „uklizení“ do čela kazašského olympijského výboru. Později 

se sice dokázal do nejvyšších kruhů postupně vrátit jako ministr a diplomat, 

ale ne na dlouho. V roce 2007 byl obviněn z únosu tří zaměstnanců své NurBanky 

a následně i z dalších zločinů. Zemřel ve Vídni, kde požádal o azyl; jeho majetek 

v Kazachstánu byl zkonfiskován. Dariga se s ním sice ještě před jeho smrtí stihla rozvést, 

ale i na ni skandál dolehl. Nejen že přišla o podstatné části svého majetku (včetně mediální 

skupiny Chabar), ale znamenal především ránu pro její potenciální mocenské ambice. 

Trvalo čtyři roky, než se jí podařilo se alespoň částečně politicky rehabilitovat a vstoupit 

opět aktivně do politiky jako členka dolní komory parlamentu. 57  

Z přímých potomků je to tímto vše. Z Nazarbajevovy rodiny, stejně jako u rodiny Islama 

Karimova, se na politickou scénu vrhla vždy pouze nejstarší dcera. Dinara a Alija se však 

této kariéře a souvisejícím rizikům vyhnuly; obě se provdaly za příslušníky ekonomické 

elity a profilují se jako úspěšné podnikatelky.58  

Alternativně se v rámci rodiny nabízeli zbylí dva zeťové, tj. především manžel 

Nazarbajevovy prostřední dcery Dinary Timur Kulibajev, oligarcha v oblasti těžby 

nerostných zdrojů, zejm. ropy. I Kulibajev zažil svůj politický pád, a to v roce 2011, když 

ztratil svou pozici šéfa státního fondu Samruk-Kazyna v návaznosti na politicky citlivé 

nepokoje v městě Zhanaozen.59 Zájmy v ropném byznysu má i poslední zeť Dimaš 

Dosanov, nicméně ten si udržuje v politických záležitostech velmi nízký profil. 

Teoreticky by bylo možné obrátit se ještě na vnoučata, nicméně v tomto případě 

by z hlediska věku přicházely do úvahy jen dva synové Darigy Nazarbajevové. Ajsultan 

se podle dostupných informací dlouhodobě potýkal s psychickými a drogovými problémy, 

které nakonec vedly až k jeho zatčení a soudu v Londýně a konečně k sebevraždě v srpnu 

 
57 PEYROUSE, Sebastien. The Kazakh Neopatrimonial regime: Balancing Uncertainties among 

The “Family,” oligarchs and technocrats, str. 38 
58 LARUELLE, Marlene. Discussing neopatrimonialism and patronal presidentialism in the central asian 

context, str.42 
59 Kazakh President fires Samruk-Kazyna Chairman Timur Kulibayev. In: Inform.kz [online]. 
25.12.2011 [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://www.inform.kz/en/kazakh-president-fires-samruk-kazyna-
chairman-timur-kulibayev_a2428362 
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roku 2020. Druhý syn Nurali v posledních letech vystřídal různé pozice v byznysu 

či správě (mj. ve správě hlavního města), nicméně v jeho případě nelze ignorovat dopad 

přinejmenším neoblíbenosti jeho matky u kazašské veřejnosti, v posledním roce ještě 

podtržené aférami s nepřiznaným luxusním majetkem v evropských státech.60  

Velmi zajímavé a relevantní kariéry vedou synové Satybaldyho Nazarbajeva. Starší Kajrat 

Satybaldy (synovec exprezidenta Nursultana Nazarbajeva) měl už v době Nazarbajevovy rezignace 

zkušenosti jak z byznysu (vč. ropného, ale i též ve vedení finanční skupiny Kaspi.kz), tak i ze státní 

správy; navíc působil ve strukturách vládní strany Nur Otan. 

Jeho mladší bratr Samat Abiš je další z rodiny, kdo zamířil do bezpečnostních složek; tentokrát 

jako místopředseda přímo do Národní bezpečnostní rady (zpravodajská agentura Kazachstánu). 61 

Důvody pro nezahrnutí těchto osob do úvah o možném nástupnictví v rámci rodiny jsou dvojí. 

Prvním důvodem je snaha omezit již tak poměrně široký prostor pro spekulace v rámci této 

diplomové práce, což by bylo zcela nevyhnutelné i v rámci nejširší myslitelné novinářské licence; 

druhým (a hlavním důvodem) je předpoklad, že potenciální dlouhodobě veřejně neaktivní člen 

by tak či onak byl jen těžko představen jako budoucí hlava rodiny.62  

Rozhodnutí Nursultana Nazarbajeva nevyužít po své rezignaci dynastický model pro svého 

nástupce v čele státu však neznamená, že nedojde k takové výměně v rámci klanu (podle 

rozpracovaných definic Schatze a Collinsové). Několik nedávných politických a majetkových 

skandálů zasáhlo v poslední době hned několik významných členů a spolupracovníků, což může 

naznačovat vnitro-klanové soupeření. 63 Pokud je to tak, dají se obdobné projevy očekávat 

i do budoucna. 

Tak či onak, současné rozložení majetku a agend mezi členy Nazarbajevovy rodiny tak, 

jak je popsala studie RFE/RL, zůstává užitečnou ilustrací toho, do jaké míry jsou klíčové sektory 

v Kazachstánu pod kontrolou členů jedné rodiny –zejména sektory ekonomické, státní 

i bezpečnostní. 

 
60 Např. DAWKINS, David. U.K. Takes Fight To Kazakhstan’s Wealthy Elite Over Unexplained 
‘Billionaires’ Row’ Mansion. In: Forbes [online]. 11.3.2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné 
z: https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2020/03/11/uk-takes-fight-to-kazakhstans-wealthy-elite-with-
mcmafia-wealth-order-over-unexplained-billionaires-row-mansion/#62a116257697 
61 МАМАШУЛЫ, Асылхан. Богатые, знаменитые и не всегда публичные: Большая семья Нурсултана 
Назарбаева. In: RFE-RL [online]. 11.2020 [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://rus.azattyq.org/a/the-big-
family-of-nursultan-nazarbayev/30977086.html 
62 V případě Uzbekistánu tento problém nenastává jednoduše proto, že se Islam Karimov prezentoval jako 
sirotek a z jeho potomků jsou legitimně známy právě jen dcery Lola a Gulnara. 
63 Např. zetě Timura Kulibajeva. Report: Son-In-Law Of Ex-Kazakh President Profited From Secret Pipeline: 
3. 12. 2020. In: RFE/RL [online]. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/report-son-in-law-
of-ex-kazakh-president-profited-from-secret-pipeline-/30982786.html 
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Mocenská tranzice naostro: březen 2019 – květen 2020  

19. března 2019 ohlásil Nursultan Nazarbajev v televizním projevu, že se rozhodl 

rezignovat na svůj post prezidenta země. Před občany Kazachstánu se otevřela první 

změna na postu hlavy státu od vyhlášení nezávislosti v roce 1991. Prozatímní hlavou státu 

se stal – podle ústavy – bývalý premiér a tehdejší předseda senátu Kasym-Žomart Tokajev 

a v červnu téhož roku byl v prezidentských volbách – navzdory protestům části opozičně 

laděné veřejnosti – na postu potvrzen.64 Na jeho místo v čele senátu nastoupila 

exprezidentova dcera Dariga Nazarbajevová.65 

Odstoupení z formálního čela státu nicméně v Nazarbajevově případě neznamenalo stažení 

se z politického života. Zajistil si doživotní pozici předsedy bezpečnostní rady 

Kazachstánu.66 Následovalo několik prezidentských dekretů, které přesouvaly od Tokajeva 

zásadní pravomoci právě k Nazarbajevově bezpečnostní radě, včetně práva promlouvat 

do personálního obsazování klíčových postů v administrativě a bezpečnostních složkách 

nebo i na úrovni místní provinciální správy.67 V klíčových měsících po Tokajevově 

potvrzení dále veřejně vystupoval a to i na mezinárodních fórech a konferencích jako 

hlavní reprezentant Kazachstánu.68  

Na Nazarbajevově sebe-reprezentaci jakožto zakladatele Kazachstánu a vůdce kazašského 

lidu se v podstatě změnilo jen velmi málo; tomu ostatně dopomohla i Tokajevova snaha 

vyzdvihovat úspěchy svého předchůdce při všech relevantních příležitostech. 

Ani sebeúspěšnější řízení tranzice moci v zemi ale nemůže znamenat absolutní stabilitu, 

absenci podstatných změn v momentě, kdy bývalý prezident definitivně opustí scénu 

aktivní politiky. Nazarbajev jako první, a navíc tak dlouho vládnoucí prezident formoval 

 
64 Kazakhstan election: Hundreds arrested in poll protests. In: BBC [online]. BBC/AFP, 9.6.2019 [cit. 2020-
05-27]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-48574540 
65 Kazakh President Nazarbaev Abruptly Resigns, But Will Retain Key Roles. In: RFE-RL [online]. RFE/RL, 
19.3.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/kazakh-president-nursultan-nazarbaev-says-
he-is-resigning-/29830123.html 
66 Security Council of the Republic of Kazakhstan. Elbasy.kz [online]. [cit. 2020-10-21]. Dostupné 
z: https://elbasy.kz/en/security-council-republic-kazakhstan 
67 Kazakh President Cedes Key Powers To Predecessor Nazarbaev. In: RFE-RL [online]. RFE/RL, 
21.10.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/kazakh-president-cedes-key-powers-to-
predecessor-nazarbaev/30228201.html 
68 Nazarbajevovo dočasné stažení z veřejného prostoru v únoru 2020 v souvislosti s etnickými střety na jihu 
Kazachstánu lze interpretovat jako snahu – v minulosti opakovanou – nespojovat exprezidentovo jméno 
s nepopulárními záležitostmi; řízení situace se ujal Tokajev.  
Death Toll In Ethnic Clashes In Kazakhstan's South Rises To 11. In: RFE-RL [online]. RFE/RL, 
13.02.2020 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/death-toll-in-ethnic-clashes-in-kazakhstan-
s-south-rises-to-11/30432344.html 
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vlivové a mocenské struktury v Kazachstánu především kolem sebe, nikoli kolem instituce 

prezidentského úřadu. Ať by se tedy stal jeho nástupcem kdokoliv a dostal by se do úřadu 

jakýmkoli způsobem, čekal a čeká Kazachstán nevyhnutelný systémový otřes.69  

V tomto kontextu bylo zajímavé sledovat finanční skandály kolem majetků Nazarbajevovy 

rodiny – zejména Darigy Nazarbajevové – ve Švýcarsku, a především v Londýně.70 

Soukromý mezinárodní byznys není ničím výjimečným u členů prezidentských rodin 

v celém regionu. 

Nicméně luxusní rezidenční nemovitosti vlastněné dcerou a vnukem odstupujícího 

prezidenta zavdávaly k zamyšlení, jestli se členové rodiny v nejistých časech nesnaží 

jednoduše připravit na všechny eventuality – od udržení státu quo až po úplnou ztrátu 

pozic i majetku v zemi v případě, kdy by se výměna mezi Tokajevem a Nazarbajevem 

nezdařila. 

První dcera a její pád(y): neúspěch nebo irelevance dynastické ideje? 

O to zajímavější byl prezidentův krok z 2. května 2020, kterým – bez veřejného uvedení 

bezprostřední příčiny – odvolal Darigu Nazarbajevovou z jejího postu předsedkyně 

senátu.71  

Tato funkce je důležitá především tím, že v případě úmrtí či jiné indispozice hlavy státu 

přebírá předseda jeho místo. Tak se konečně dostal do čela země i současný prezident, 

než byl později potvrzen i ve volbách. V kritických dnech a týdnech po Nazarbajevově 

rezignaci tudíž Dariga mohla (pasivně ale přece‘ poskytovat určitou protiváhu nebo 

pojistku proti nastupujícímu Tokajevovi. 

Nazarbajevová nicméně v předcházejících měsících opakovaně aktivně vyzývala k posílení 

pozic parlamentu v mocenském systému země, fakticky právě na úkor současné vlády 

a prezidenta. 

 
69 A samozřejmě dílčí personální změny – ve vládě, strategických odvětvích a firmách, v bezpečnostních 
složkách aj. 
70 Kazakh family win Unexplained Wealth Order battle over London homes. In: BBC [online]. BBC UK, 
08.04.2020 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-52216011 
71 Je zajímavé, že značná část evropských komentátorů a expertů tento krok v prvé řadě posuzovalo jako ránu 
pro její kariéru, zatímco kazašští a další středoasijští komentátoři nevylučovali možnost jejího postupu 
na jiný vlivný post; dokonce i jako její politickou „ochranu“ v případě vážné ekonomické a politické krize.  
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Z Tokajevova pohledu tudíž není důvod divit se jejímu odvolání z postu a nahrazení jiným 

loajálním reprezentantem (Maulen Ašimbaev je dlouholetým členem okruhu exprezidenta 

Nazarbajeva72). 

Je nepravděpodobné, že by tento radikální krok Elbasy neposvětil, tj. že by Tokajev jednal 

bez jeho vědomí a souhlasu. Nazarbajev stále ovládá Radu bezpečnosti a bezpečnostní 

složky státu a zatím není důvod předpokládat, že by moc v ní ztratil. 

Doposud nikdy také nedošlo k závažnému politickému rozkolu mezi současným a bývalým 

prezidentem. Rovněž, pokud hypoteticky došlo nějaké zásadní rozepři, měl by Tokajev 

nominovat na uvolněný post předsedy senátu někoho loajálního sobě, nikoliv člověka 

blízkého Nursultanu Nazarbajevovi. 

Bezprostřední motivace odvolání Darigy Nazarbajevové z funkce tak mohla její nastíněná 

snaha posílit svou vlastní mocenskou pozici – ať již jako pojistku pro případ ztráty 

politické ochrany a podpory, nebo z prozaičtější touhy po naplnění vlastních mocenských 

ambic. Vedlejším faktorem mohly být neutichající skandály spojené s nákupem 

nemovitostí v Evropě. Nelze zapomínat ani na nereprezentativní chování (a tragickou 

smrt73) jejího syna Ajsultana Nazarbajeva. To vše mohlo u Elbasyho vést k závěru, 

že aktivity jeho dcery jsou příliš rizikové pro úspěšné dokončení politické tranzice 

v Kazachstánu a stabilitu režimu; případně že její pozice v senátu je z dlouhodobého 

hlediska stejně neudržitelná. 

Otázkou je, co v takové situaci před Darigou Nazarbajevovou stojí do budoucna. Může 

se konat její politický návrat v jiné funkci či politické oblasti, konečně zůstává na 

kandidátce strany Nur-Otan pro blížící se parlamentní volby. Vzhledem k její nepopularitě 

nejen na veřejnosti, ale zároveň i mezi politickou elitou, by to byl návrat na sice důstojné, 

ale přece jen málo mocensky lukrativní pozici. Je však také možné, že se znovu objeví 

v oblastech „vyčleněných“ pro dcery či manželky středoasijských prezidentů - v podpoře 

neziskových organizací, vzdělávání, sociálních služeb aj. 

Kazašský politolog Danijar Ašimbajev kromě toho poukázal na další výrazný handicap, 

se kterým by se Dariga Nazarbajevová musela v případě své prezidentské kandidatury 
 

72 Election Of New Kazakh Parliament Speaker Sparks Talk Of Power Struggle. In: RFE-RL [online]. 
4.5.2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/election-of-new-kazakh-parliamentary-
speaker-sparks-talk-of-power-struggle/30591896.html 
73 Kazakhstan: Troubled Nazarbayev Grandson Dies Aged 29. In: The Moscow Times [online]. 
17.8.2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://www.themoscowtimes.com/2020/08/17/kazakhstan-
troubled-nazarbayev-grandson-dies-aged-29-a71173. 
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vyrovnat: nedostatek zkušeností. Paradoxně se během své politické kariéry v drtivé většině 

věnovala parlamentní nebo stranické práci (ať už v rámci Nur-Otanu nebo vlastního 

stranického projektu), ale měla jen velmi málo zkušeností s prací např. ve vládě nebo 

i mimo celostátní kruhy (např. ve vedení některého z akimatů)74. U ostatních regionálních 

vůdců, u kterých se dá přinejmenším pokus o dynastickou politiku očekávat, prochází 

potenciální nástupci poměrně intenzivní přípravou v této oblasti. Ilustrací může být Rustam 

Emomali, syn současného prezidenta Tádžikistánu, který kromě své práce v čele senátu 

disponuje i bohatými zkušenostmi z vedení hlavního města Dušanbe.75 Dlouholetou 

politickou kariéru ve vládě a mezinárodních vztazích má ostatně za sebou i současný 

prezident Kazachstánu Tokajev. 

3.2 Neopatrimoniální režim Nursultana Nazarbajeva 

Podle konceptuálního rozpracování v teoretické části se neopatrimoniální režim vyznačuje 

rozsáhlým prolínáním dílčích zájmů konkrétních privátních skupin do veřejné sféry.  

Jedním z nejvýraznějších politických kroků této kategorie učiněných v poslední době 

je bezesporu náhlá rezignace Nursultana Nazarbajeva z postu prezidenta v roce 

2019 a souběžné jmenování (byť s následným volebním potvrzením) Tokajeva. Obdobně 

se dá chápat též odvolání Nazarbajevovy dcery Darigy Nazarbajevové z postu předsedkyně 

senátu na jaře 2020. 

V režimech, kde by byly instituce nezávislé a řídily se výhradně (či alespoň převážně) 

danými právními normami, by takové náhlé změny na klíčových ústavních postech – 

motivované zřetelně vnitřními procesy uvnitř jediné vládnoucí skupiny – nemohly nastat. 

Zároveň, součástí neopatrimonálních režimů je také prolínání osobních zájmů s veřejnou sférou 

u těch, kteří drží moc. Předcházející vypsané majetkové poměry rodiny i jejich funkce ve veřejném 

prostoru by se jednotlivě samy o sobě daly považovat za prostou charakteristiku vyšší třídy 

Kazachstánu, která vzhledem ke svým predispozicím (majetek, sociální kapitál, vzdělání) má větší 

šanci obsadit lukrativní úřady. To však vyvrací charakter sektorů a oblastí, v nichž působí (klíčové 

ekonomické sektory, bezpečnostní služby aj.) v celkovém pohledu. 

 
74 = samosprávy. ХАМИТОВ, Марсель. Данияр Ашимбаев: Последние перестановки – еще одна победа 
Токаева. In: IA-Centr.ru [online]. 5. 5. 2020 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://ia-centr.ru/experts/marsel-
khamitov/daniyar-ashimbaev-poslednie-perestanovki-eshche-odna-pobeda-tokaeva/ 
75 Tajikistan: Has the president’s son already taken over? In: EurasiaNet.org [online]. 5. 5. 2020 [cit. 2020-
12-22]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/tajikistan-has-the-presidents-son-already-taken-over 
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V každém případě personální zásahy Nursultana Nazarbajeva do okruhu své rodiny (nejzřetelněji 

ty vedoucí k odchodu Rachata Alijeva ze země a k jeho rozvodu s Darigou Nazarbajevovou) 

ilustruje podstatné detaily patronální politiky, uvedené v první (teoretické) části této práce. 

Nazarbajev ukázal, že zůstává dominantním vůdcem, a ani přímá příbuzenská vazba není 

překážkou pro razantní zásah ve chvíli, kdy cítí, že na rozhodném jednání závisí nějaký vyšší cíl.76 

A vůči své dceři Darize dokonce opakovaně, byť v menším rozsahu a s méně fatálním dopadem, 

než jak k tomu došlo v případě jejího manžela.  

Zatím je poměrně obtížné určit, zda a do jaké míry se k takovým krokům odhodlává 

i Nazarbajevův nástupce Kasym-Žomart Tokajev, jelikož i přes kontinuální posilování své pozice 

stále hraje vedle prvního prezidenta spíše druhé housle a v otázkách „první rodiny“ bezesporu 

nemá poslední slovo. 

Za to už samotné rozhodnutí Nursultana Nazarbajeva přikročit k reálnému provedení předání 

prezidentského úřadu a s tím související strukturální přerozdělení moc je možné interpretovat 

(podle Haleových tezí) jako vědomý pokus hlavního patrona v neopatrimoniálním systému předejít 

potenciálním vyhroceným problémům (chaosu) tím, že přijme dočasné riziko právě v podobě 

formálního odchodu z prezidentské funkce se všemi s tím souvisejícími důsledky. Ústavní změny, 

které byly rovněž součástí tohoto procesu, korespondují s dalšími Haleovými výroky na adresu 

ústavních institucí, tj. že jejich úkolem je především ukazovat, kdo zůstává hlavním patronem 

a tj. kdo bude mít v důležitých otázkách vždy poslední slovo. 

3.3 Nazarbajevovi jako klan podle Collinsové a Schatze 

Kathleen Collinsová ve své definici klanů popsala rozdělení klanu na jeho elitu a ostatní 

členy, přičemž zdůraznila nutnost rozdělení úkolů a vzájemné souhry, které musí jednotliví 

členové respektovat. 

Jelikož se v případě Nazarbajevů jedná o rodinu dlouholeté hlavy státu, z majetkového 

hlediska je takové rozdělení spíše obtížné. Dá si sice předpokládat, že sám Nursultan 

Nazarbajev a jeho přímí potomci budou disponovat většími prostředky ze státních zdrojů, 

než některý vzdálenější bratranec či vnuk, nicméně jednak do této situace vstupují další 

podnikatelské aktivity jednotlivců (zejména manželů prezidentských dcer) a jednak i tyto 

předpokládané rozdíly jsou v celkovém kontextu bohatství klanu a pro účely této práce 

spíše nevýznamné. 

 
76 Totéž odhodlání bude popsáno níže v případě zásahu Islama Karimova proti jeho dceři Gulnaře.  
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Co však bezesporu přetrvává, je Collinsové rozdělení kompetencí a úkolů v rámci systému. 

Ilustruje je dobře rozpis pozic a zaměstnání jednotlivých členů v úvodní deskriptivní části 

této podkapitoly o Kazachstánu: obsazeny jsou veřejné pozice ve vedení země 

i bezpečnostních složkách, ovládány jsou strategické a finančně výnosné ekonomické 

sektory. 

V tomto kontextu by se vnitroklanová krize kolem manželů Rachata Alijeva a Darigy dala 

interpretovat i jako krize tohoto rozdělení kompetencí, kdy se jeden člen (či oba) pokoušeli 

dosáhnout takových kompetencí a moci, které jim podle názoru hlavy klanu nepříslušely. 

Z teoretických poznatků nastíněných Edwardem Schatzem odpovídá patrně nejlépe 

relativní stabilita klanu založeného na příbuzenských (i fiktivních) vazbách oproti 

příležitostným prospěchářským aliancím nijak nespřízněných aktérů. Je obtížné hledat 

evidentnější důkaz, než je schopnost rodiny Nazarbajevových udržet se v čele státu s tím, 

že pokud došlo k odloučení někoho z jejich kruhu, došlo k tomu velmi zřídka a vždy 

z vnitřní iniciativy.   

3.4 Otázka legitimizace a legitimity 

Du Boulay a Isaac pracovali v kontextu států střední Asie s charismatickou legitimitou 

jako s uplatněním strategie personalismu ve formě kultu osobnosti, spojeného s ideologií – 

v případě prvních prezidentů s ideologií nově nezávislého státu. V takovém případě mohl 

v očích Kazachstánců získat Nursultan Nazarbajev až obdobnou pozici, jako Ataturk 

pro Turky, jak cituje du Boulay: „Jeden poslanec parlamentu poznamenal, že (…) 

podporovatelé i oponenti Nazarbajeva společně uznávají jednu věc – bez něj by tu nebyla 

žádná současná republika Kazachstán a moderní státní systém.“77 

Konečně extenzivní rozsah pojmenovávání ulic či institucí v Kazachstánu 

Nazarbajevovým jménem, a to včetně hlavního města, ještě podtrhují míru, do jaké se jeho 

režim opřel o charismatickou legitimitu svého vůdce.78 Podtržení a potvrzení této 

výjimečnosti prolnutím s právní rovinou se dočkal Nazarbajev v roce 2010, 

kdy mu parlament potvrdil zákonem titul „Elbasy“ – vůdce národa. Spolu s ním dostal 

Nursultan Nazarbajev i doživotní imunitu od jakéhokoli soudního stíhání či vyšetřování 

 
77 DU BOULAY, Sofya a Rico ISAACS. Legitimacy and Legitimation in Kazakhstan and Turkmenistan, str. 
27 
78 Tamtéž. 
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a zajištěný vliv v základních otázkách domácí i zahraniční politiky.79 To bylo později 

doplněno i dalšími výsadami jako např. doživotním předsednictvím Národní bezpečnostní 

rady.80  

Po Nazarbajevově rezignaci a nástupu Tokajeva se potvrdilo, že tímto krokem dochází 

k vývoji, který nastiňoval Rico Isaac jako jedno z rizik při přesunu moci v rámci 

charismaticky legitimizovaných režimů, tj. k situaci, kdy odstupující lídr se své reálné 

moci nevzdává a permanentně tak interferuje do legálně definovaných kompetencí 

aktuálního prezidenta.81  

Totéž se dá říct i v dalším případě. Legální a racionální aspekt legitimity zajišťují formální, 

ústavně vymezené instituce, v jejichž čele ten či onen konkrétní jedinec stojí. Ústava 

Kazachstánu je jednou z těchto institucí – tudíž i veškeré další veřejné rituály jako volby 

či existence omezené opozice v rozhodovacích tělesech Kazachstánu slouží jako 

legitimizační prvek, a to jak v očích kazašské společnosti, tak i v rámci mezinárodního 

společenství.82  

V roce 2017 Nursultan Nazarbajev oznámil ústavní změny, které odnímaly některé 

pravomoci prezidentskému úřadu a fakticky posilovaly opět Nazarbajeva v jeho titulu 

předsedy Národní bezpečnostní rady.83  

Podobné směřování má tradiční legitimita, která stojí na výjimečných osobních 

vlastnostech a zásluhách vůdcovy osobnosti ve smyslu Weberova charismatu. 84 Navazuje 

na slavné historické osobnosti jako Ablaj-chán a vyzdvihuje hodnotu až posvátnost 

(údajných) dávných tradic, jejichž byl ElbasyNursultan Nazarbajev pokračovatelem. 85 

To se týká jak intenzivně proklamovaného poklidného soužití různých (nyní etnických, 

kulturních) skupin v Kazachstánu („Příkladem je osobnosti Ablaj-chána, který měl za cíl 

sjednotit všechny bývalé kmeny do jednoho celku stejným způsobem, jako činí Nazarbajev 

 
79 ISAACS, Rico. Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession in Kazakhstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan, str. 70. 
80 ISAACS, Rico. Russia–Kazakhstan Relations and the Tokayev–Nazarbayev Tandem. Russian Analytical 
Digest [online]. 2020, (248), 2-5 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-
interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD_248.pdf, str. 4.  
81 DU BOULAY, Sofya a Rico ISAACS. Legitimacy and Legitimation in Kazakhstan and Turkmenistan, 
str. 29. 
82 Tamtéž, str. 32 
83 ISAACS, Rico. Russia–Kazakhstan Relations and the Tokayev–Nazarbayev Tandem, str. 4. 
84 DU BOULAY, Sofya a Rico ISAACS. Legitimacy and Legitimation in Kazakhstan and Turkmenistan, 
str. 25.  
85 Нурсултан Назарбаев. Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 
Нурсултана Назарбаева [online]. [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://elbasy.kz/ru/nursultan-nazarbaev 
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v případě současného kazašského státu.“86), tak vůbec unikátní a zvláštní cesty moderního 

Kazachstánu jako takového. Výstižnými slovy samotného prvního prezidenta: „Kazachstán 

směřuje k demokracii zvláštním vývojovým směrem (…) Od prvních dnů nezávislosti vedu 

tuto zemi a národ mi věří (…) Kolikrát nám ze Západu řekli: ‚budujte demokracii (jako 

je u nás)‘, ale my jsme Kazaši, nejsme Američané, ani Němci, ani Britové.“87 

Ani veřejné přijetí unikátnosti a specifik takzvané Kazašské cesty u veřejnosti, jak ji popsal 

první prezident, však neznamená, že by pod jeho záštitou mohlo takzvaně projít všechno. 

Výrazný nepotismus a z toho vyplývající obrovské osobní obohacování konkrétních 

příslušníků exprezidentova okruhu narazilo při odhaleních majetkových skandálů mj. 

Darigy Nazarbajevové, jejího syna a též Timura Kulibajeva patrně na určitou mez 

tolerance, kterou popisovali Barbara a Azamat Junisbai.88  

Pokud bychom pohlíželi na mocenskou rošádu v zemi optikou Rico Isaaca a jeho variant 

charismatické tranzice, je možné konstatovat, že Nursultan Nazarbajev vsadil primárně na určení 

(designaci) svého nástupce tím, že do role prozatímního a následně řádného prezidenta uvedl 

Kazym-Žomarta Tokajeva. Tokajevovův postup po Nazarbajevově rezignaci byl z ústavního 

hlediska logický, nicméně opět s přihlédnutím k politickým a právním poměrům v Kazachstánu 

lze předpokládat, že pokud by Nursultan Nazarbajev měl v úmyslu prosadit do čela země jinou 

osobu, našel by způsob, jak to udělat. 

V menší míře, ale zřetelné, využil Nursultan Nazarbajev i metodu „charismatu funkce“ (úřadu). 

Jeho odchod provázela řada významných ústavních reforem, vztažených mj. k zabezpečení jeho 

nové pozice v čele bezpečnostní rady a k novému přerozdělení pravomocí mezi ním 

a prezidentskou administrativou. Nicméně došlo k tomu, co Rico Isaac zmiňoval jako riziko, 

tj. k fakticky formálnímu odchodu z funkce s udržením si reálného vlivu.89 To koresponduje 

s neslavným trendem ve fakticky celém regionu, tj. s deklaratorně významnými ústavními 

reformami či projekty, které však pouze zastírají autoritářskou povahu lokálních režimů. 

 
86 Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы. In: Официальный сайт Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева [online]. [cit. 2020-12-21]. Dostupné 
z: https://elbasy.kz/ru/pervyy-prezident-respubliki-kazakhstan-elbasy 
87 РЕКК, Д. А a В. Г ЕГОРОВ. Социально-политическая эволюция кланов Центральной Азии. 
SOCIAL'NYE I GUMANITARNYE ZNANIJA [online]. 2020, 6(3) [cit. 2020-12-22]. Dostupné 
z: https://www.j.uniyar.ac.ru/index.php/dnk/article/viewFile/984/814, str. 254.  
88 JUNISBAI, Barbara a Azamat JUNISBAI. Regime type versus patronal politics: a comparison of “ardent 
democrats” in Kazakhstan and Kyrgyzstan, str. 251-252. 
89 ISAACS, Rico. Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession in Kazakhstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan, str. 70.  
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Konečně zbývá třetí varianta – dědičné charisma, což by znamenalo postup na post hlavy státu 

pro někoho z Nazarbajevových příbuzných. Vzhledem k povaze věci se lze v tomto případě 

spoléhat prakticky jen na odhad, proč se Nursultan Nazarbajev rozhodl pro Tokajeva 

Několik konkrétních bodů však lze zmínit: 

1) Není jisté, jestli v posledních letech Nazarbajevovy vlády, kdy byla otázka jeho 

nástupce nejvíce relevantní, vůbec prezident zvažoval dynastický přístup.90 

2) Pokud by uvažoval nad některým z příbuzných, měl velmi omezený výběr. Jediná 

významně politicky aktivní byla Dariga Nazarbajevová, která se však zároveň 

potýkala a potýká s výrazným nedostatkem popularity. Ostatní stávající členové 

se realizují především v privátním sektoru. 

3) Zároveň není zřejmé, zda Nazarbajevovi příbuzní vůbec měli (mají) zájem stát 

se hlavou státu. 

4) Nursultan Nazarbajev evidentně vybíral takového nástupce, který 

by mu i po oficiální rezignaci zabezpečil určující vliv na státní záležitosti. 

Je možné, že předchozí rodinné tenze prezidenta odradily od hledání nástupce 

v těchto vlastních řadách. 

3.5 Nazarbajevův klan, jeho postavení a vývoj 

Na základě předchozího teoretického vymezení a přehledu dřívějších politických událostí 

v Kazachstánu lze vyvodit následující:  

Bezprostřední funkční okruh prezidenta Nursultana Nazarbajeva sice za bezmála tři dekády 

prošel významným vývojem (včetně personálního), ale koresponduje s koncepčním 

pojetím, které vytvořil Edward Schatz. Tj. koncept rozšířené sítě budované na základě 

reálných či imaginárních (Collinsová) příbuzenských svazků, fungující výrazně 

v ekonomické sféře. 

Nelze přehlédnout speciální roli, kterou v něm hrají bezprostřední příbuzní. Dariga 

Nazarbajevová zažila za svou kariéru přinejmenším dva opravdu významné politické pády 

– v souvislosti se svým manželem Rachatem Alijevem a později degradací odstraněním 

z postu předsedkyně senátu. V každém případě se však po čase znovu v úzkém okruhu 

svého otce objevila, což ve srovnání s osudy jiných neúspěšných politických aktérů 

 
90 Například s otázkou, zda by kazašská společnost byla ochotná dynastický přístup akceptovat.  
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lze jen těžko ignorovat a jen těžko přisoudit něčemu jinému než osobnímu úzkému 

rodinnému vztahu. 91  

Případ jmenovaného Rachata Alijeva ale zároveň ukázal, že pro Nursultana Nazarbajeva 

nebylo ani blízké příbuzenství nepřekonatelnou překážkou, pokud jde o otázky politického 

soupeření. Alijev se sice do rodiny „pouze“ přiženil, nicméně bylo evidentní, že skandál 

a rozvod výrazně poškodí i prezidentovu dceru; přesto k němu došlo. V pozadí tedy 

musely být důvody převažující svou významností. Detailně objasněné patrně nikdy 

nebudou, ale přílišné ambice manželů Nazarbajevová-Alijev se nabízí. 

Vzhledem k nedostatku ověřitelných informací o např. majetkových poměrech nebo 

neformálních politicko-ekonomických aktivitách jednotlivých členů, nabízí se jako 

testovací problém stability a vůbec priorit Nazarbajevova klanu právě odchod jeho 

hlavního lídra z postu hlavy státu. 

Na rozdíl od uzbeckého Karimova (bude rozepsáno v následující kapitole), Nursultan 

Nazarbajev evidentně počítá s tím, že jeho klan včetně příbuzných zůstane v Kazachstánu 

i po jeho definitivním odchodu (smrti či absolutní ztrátě vlivu na politické dění) a fakticky 

se integruje do nové státní elity. Jak bylo zmíněno, Dariga Nazarbajevová pokračuje 

v politické kariéře v rámci své kandidatury do dolní komory kazašského parlamentu, 

nejsou k dispozici ani žádné zprávy o významných zásazích do byznysových aktivit 

ostatních dvou Nazarbajevových dcer, respektive jejích manželů. 92  

V bodech vztažených k potenciálnímu předání pozice prezidenta po příbuzenské linii 

se tato práce úmyslně vyhnula osobnostem, které jsou jen spekulativně příbuzensky 

přidruženy k Nazarbajevově rodině. Jedná se zejména o Kajrata Šaripbajeva, údajného 

současného partnera Darigy Nazarbajevové. 

V tomto tématu též nebyl zařazen bratr Nursultana Nazarbajeva Bolat Nazarbajev. 

Už vzhledem k jeho věku (nar. 1953) by byl jeho výběr podivuhodný. Další Nazarbajevův 

bratr, Satybaldy Nazarbajev, zemřel při autonehodě v roce 1981. 

Manželské poměry Bolata Nazarbajeva nejsou úplně jasné (uzavřel nejméně dvě 

manželství). Jeho syn Nurbol Nazarbajev nicméně vede solidní kariéru v bezpečnostních 
 

91 Daughter Of Kazakh Ex-President To Take Part In Parliamentary Elections. In: RFE/RL [online]. 
25.11.2020 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/daughter-of-kazakh-ex-president-to-take-
part-in-parliamentary-elections/30968237.html 
92 V době psaní tohoto textu nebyl výsledek voleb znám, nicméně s přihlédnutím k obvyklému průběhu voleb 
v Kazachstánu lze důvodně předpokládat, že Dariga Nazarbayeva mandát získá.  
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složkách i v byznyse a obsadil též několik společenských pozic, typických pro prominentní 

režimní figury – konkrétně ve vedení národní sportovní asociace Kazachstánu. Kariérně 

se daří i Nurbolově sestře Gulmiře Abiševě, a to v soudním sektoru. 

Sourozenci mají ještě nevlastního bratra z jiného manželství Bolata Nazarbajeva, Daniara 

Keskibajeva. Nicméně on i jeho matka dlouhodobě žijí mimo Kazachstán a čelili i řadě 

korupčních skandálů a majetkových sporů. 

Tokajev a nová generace 

Už vzhledem k velmi krátkému působení Kasyma-Žomarta Tokajeva v úřadu hlavy 

by bylo obtížné hodnotit jeho aktivity v oblasti klanové politiky. Situace je však 

o to složitější, že přestože se Tokajevovy kompetence postupně rozšiřují, faktické poslední 

slovo v zásadních otázkách si stále ponechává první prezident, Nursultan Nazarbajev.  

Zůstává nicméně možnost popsat alespoň některé podstatné body. Předně, Tokajev byl 

před svým nástupem do funkce prozatímního a následně i řádného prezidenta blízkým 

spolupracovníkem Nazarbajeva, a to velmi dlouho. Zastával ministerské i senátní posty 

a současné politické elitě je velmi dobře znám, stejně, jako je ona velmi dobře známá jemu. 

Pod Nazarbajevovou patronací a dohledem tak mohlo být pro jednotlivé členy relativně 

jednoduché organicky se přesunout pod zástavu nové hlavy státu, aniž by se museli příliš 

obávat tradičních personálních čistek, regionálně typických bezprostředně po nástupu nové 

hlavy státu, a začlenit se do nové mocenské konstelace.93 

Prostor pro klanové budování se Tokajevovi více otevře patrně až po smrti Nursultana 

Nazarbajeva. Je možné, že i když se mu podaří většinu spojenců prvního prezidenta 

kooptovat, nevyhne se potížím s přímými příbuznými Nazarbajeva – a i s jejich 

ekonomickými zájmy. Pak by mohl nastat podobný scénář, jaký bude v následující kapitole 

popsán v případě rodiny Loly Karimovové-Tilljajevové, která přišla o svá aktiva 

v Uzbekistánu, ale udržela si majetky v zahraničí. 

Nicméně v současnosti Tokajev kráčí ve stopách svého předchůdce a činí to samé, 

tj. aktivně zapojuje své vlastní spolupracovníky, včetně příbuzných, do mocenského 

a ekonomického soukolí země. Ze svého (již rozvedeného) manželství má Tokajev syna. 

Timur Tokajev se vrhl do ropného byznysu; velmi úspěšně, nicméně, vzhledem k až příliš 
 

93 ХАМИТОВ, Марсель. Данияр Ашимбаев: Последние перестановки – еще одна победа Токаева. In: 
IA-Centr.ru [online]. 5. 5. 2020 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://ia-centr.ru/experts/marsel-
khamitov/daniyar-ashimbaev-poslednie-perestanovki-eshche-odna-pobeda-tokaeva/ 
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rychlému vzestupu lze předpokládat, že mu výrazně pomohl jeho otec, toho času ve funkci 

premiéra země. Zapojeni jsou však i další příbuzní; Tokajevova sestra se provdala 

za Termitaje Izbastina, rovněž podnikatele a také diplomata. Společně tato větev Tokajevů-

Izbastinových ovládá nejen profitující Abi Petroleum Capital, ale i další výnosné 

společnosti.94  

V budoucnu bude velmi zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet politické a ekonomické 

ambice Tokajevových příbuzných; včetně jejich budoucích vztahů s Nazarbajevovými 

příbuznými (za předpokladu, že technokratičtí spolupracovníci Nazarbajeva plně či alespoň 

převážně přejdou k jeho nástupci). Rovněž je otázkou, do jaké míry se podaří Tokajevovi 

navázat na patronální styl vlády jeho předchůdce; přetrvávající dominantní vliv Elbasyho 

zatím do této oblasti příliš silně zasahuje. Neopatrimoniální chování již – zřetelně 

přinejmenším na příkladu své rodiny – již Tokajev prokázal. 

 
94 TIKHONOV, Alexei. The Tokayevs’ Business-Empire. In: Kazakhstan 2.0 [online]. UzInfoCom 
[cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://kz.expert/en/news/analitika/1435_the_tokayevs_business_empire 
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4 Uzbekistán 

4.1 Politický vývoj od vyhlášení nezávislosti do současnosti 

Na rozdíl od Nursultana Nazarbajeva, který po rozpadu SSSR budoval Kazachstán jako 

stát sice dominantně kazašský, ale určený pro harmonické soužití různých etnik 

pohromadě, využil Islam Karimov narůstajících nacionalistických proudů. 95 Jeho vize 

Uzbekistánu byla vize přísně nezávislé, samostatné a soběstačné země; a jeho jako vůdce 

v jejím čele poté, co vystřídal R. Nišanova na čelním postu místní komunistické strany 

(1989) a následně pokračoval do čela samostatného státu jako prezident. 

První funkční období Islama Karimova v jeho úřadu mělo vypršet v roce 1996. O rok dříve 

však prezident zorganizoval referendum, ve kterém si nechal prodloužit mandát o pět let, 

až do roku 2000. Během jeho druhého mandátu se situace opakovala, až konečně v roce 

2007 vypršel i druhý mandát. V tom okamžiku byl Karimov vázán ústavním limitem 

maximálně dvou konsekutivních volebních období. Nicméně toto omezení ignoroval 

a ve volbách kandidoval po třetí i po čtvrté (v roce 2015).96 Tou dobou už byla samozřejmě 

jeho pozice pevná a do těchto „klání“ vstupoval bez reálného protikandidáta i bez skutečné 

volby pro uzbecké voličstvo. Vypovídající ilustrací „soutěživosti“ voleb je výrok 

Abdulasize Džalolova, protikandidáta v prezidentských volbách v roce 2000, který 

po vhození svého hlasovacího lístku do urny prohlásil: „Hlasoval jsem pro stabilitu, mír, 

pro nezávislost našeho národa a pro rozvoj Uzbekistánu… Hlasoval jsem 

pro Karimova.“97 

Do biografie Islama Karimova nezbytně patří vyzdvižení jeho osobních kvalit, bez nichž 

by se jako chudé dítě bez zázemí nebyl schopen vypracovat až na vrchol celé země. 

Vyšvihnout se do vlivnější společnosti mu pomohla svatba s jeho druhou ženou Taťánou, 

jejíž rodina byla podstatně lépe situována.98 Zároveň mu však tato skutečnost nedala 

možnost pracovat s více členy širší rodiny, jako tomu je u Nursultana Nazarbajeva. 

 
95 Což bylo dáno i reálnými početnými menšinami na území Kazachstánu, včetně ruské; Uzbekistán měl 
na svém území proporčně mnohem méně příslušníků jiných skupin. 
96 PANNIER, Bruce. The Central Asian Referendum. In: RFE-RL: Qishloq Ovozi [online]. 
21.5.2016 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-central-asian-
referendum/27749109.html 
97 MCGLINCHEY, Eric. Chaos, Violence, Dynasty: Politics and Islam in Central Asia [online]. University 
of Pittsburgh Press, 2011 [cit. 2020-12-31]. ISBN 9780822961680. Dostupné z: EBSCO database, str. 115. 
98 Přesné údaje o dětství a prvních kariérních letech Islama Karimova se liší v různých bibliograficích, 
či nejsou k dispozici vůbec.  
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Z manželství vzešly dvě dcery, Gulnara (*1972) a Lola (*1978). Více než jejich kariéry, 

se od sebe značně lišily jejich osobní životy – a to jak svým průběhem, tak i koncem. 

Společný jim bylo značné majetkové zajištění, kterým obě disponovaly, a formální 

aktivity, kterým se ze svých věnovaly, tj. zejména charitativní, kulturní a vzdělávací. 

Zároveň se obě pohybovaly i pod diplomatickým krytím, v zastoupeních u mezinárodních 

institucí v Evropě a USA. 

Hlavní diplomatickou pozicí Loly Karimovové-Tilljajevové bylo zastoupení u UNESCO, 

kde působila v letech 2008 až 2018.99 Byznysové a finanční aktivity vedla společně 

se svým manželem Timurem Tilljajevem.100  

Zatímco si však Lola udržovala dlouhodobě velmi nízký profil jak v politice, 

tak i v médiích (včetně založení stabilní a na veřejnosti nekonfliktní rodiny) a vlastním 

byznyse a rovněž se většinu času zdržovala v zahraničí, její starší sestra na sebe strhávala 

podstatně větší a podstatně negativnější pozornost. 

Gulnara Karimovová sloužila i na vládních a zahraničních diplomatických postech, 

nicméně její kontroverzní aktivity byly ekonomického a finančního charakteru. 101 

Opakovaně se objevovala v korupčních skandálech, a dokonce i v prostředí domácích 

ekonomických kruhů neblaze proslula svým (přinejmenším) bezohledným přístupem, který 

porušoval jak domácí, tak mezinárodní právní normy. Například i do médií, které se jinak 

oblastí střední Asie příliš nezabývají, se dostaly uniklé reporty tehdejších pracovníků 

ambasády USA, popisující Gulnaru jako nejvíce nenáviděnou osobu v zemi.102   

 
PANNIER, Bruce. Orphaned Dictator: The Making Of Uzbekistan's Islam Karimov. In: RFE-RL: Qishloq 
Ovozi [online]. 24.5.2015 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-
karimov-uzbekistan/26917396.html 
99 Former Uzbek 'First Daughter' Steps Down As UNESCO Envoy. In: RFE-RL [online]. 2.2.2018 [cit. 2020-
12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-lola-karimova-unesco-steps-down/29014595.html 
100 Uzbekistan: Business Empire of Karimov’s Other Daughter Under Attack. In: EurasiaNet.org [online]. 
9.1.2018 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/uzbekistan-business-empire-of-karimovs-
other-daughter-under-attack 
101 Biographic information on Uzbekistan’s deputy foreign minister Gulnara Karimova. In: Public Library 
of US Diplomacy [online]. Wiki Leaks, 05.06.2008 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 
z: https://search.wikileaks.org/plusd/cables/08TASHKENT529_a.html 
102 US embassy cables: 'The single most hated person' in Uzbekistan. In: The Guardian [online]. 
12.12.2010 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-
documents/40515;  
Gulnora Karimova looks to improve her image. In: Public Library of US Diplomacy [online]. Wiki Leaks, 
13.9.2005 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://wikileaks.org/plusd/cables/05TASHKENT2473_a.html 
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Dcery a mocenská tranzice  

Když Islam Karimov na začátku září 2016 zemřel, ani jedna z jeho dcer evidentně 

bezprostředně nebojovala o možnost nastoupit na jeho místo. Ostatně místa jejich 

tehdejšího pobytu poměrně dobře ilustrovala jejich celkovou pozici. 

Lola žila (a dodnes žije) se svou rodinou trvale v zahraničí; rezidence zakoupila 

přinejmenším ve Švýcarsku a ve Spojených státech. Veřejně se k dění v Uzbekistánu 

fakticky nevyjadřovala a nijak do něj veřejně nezasahovala, stejně jako její manžel, 

byznysmen Timur Tilljajev. Ještě za Karimovova života se do Uzbekistánu vracela 

jen výjimečně, podle svých slov jen několikrát za rok.103 Prohlásila také, že o vstup 

do uzbecké politiky ani do budoucna nemá zájem. 104 

Její sestra Gulnara se tou dobou už přes dva roky neobjevila na veřejnosti. Její zmizení 

následovalo fakticky bezprostředně po fantaskní sérii mediálních prohlášení (zejména 

na Twitteru), ve kterých popisovala údajné těžké tenze ve vlastní rodině a mezi nejbližšími 

spolupracovníky svého otce; včetně takových nařčení, jako že její matka i sestra Lola 

praktikují čarodějnictví. Byla jí odebrána diplomatická imunita a zakázán výjezd ze země 

Prezidentovi Karimovovi a jeho nejbližším spojencům tak evidentně došla v roce 

2013 s trpělivost s dcerou, která nejen že vyvolávala neklid v rámci okruhu svého otce, 

ale také dál poškozovala pověst země na mezinárodní scéně. Kritika za porušování 

lidských práv byla jedna věc, ale potenciální odrazení zahraničních zdrojů peněz druhá. 

Půdu pod nohama navíc začali zároveň s ní ztrácet i její blízcí spolupracovníci a byznysoví 

partneři.105 V říjnu 2013 byl zatčen i její blízký spojenec – bratranec Akbarali 

Abdullajev,106 nicméně tomu se posléze podařilo dostat se na Ukrajinu a tam požádat 

o azyl. Skončit musela rovněž média, která Gulnaře patřila.107 Série propouštění a zatýkání 

 
103 DEHART, Jonathan. Inside Uzbekistan’s First Family Feud. In: The Diplomat [online]. 
27.9.2013 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://thediplomat.com/2013/09/inside-uzbekistans-first-family-
feud/ 
104 Uzbekistan's Lola Karimova-Tillyaeva reveals rift in first family. In: BBC [online]. 26.9.2013 [cit. 2020-
11-10]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-24179949 
105 ANTELAVA, Natalia. Gulnara Karimova: How do you solve a problem like Googoosha? In: BBC 
[online]. 16.1.2014 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/magazine-25742130 
106 Pochází ze strany Tatány Karimovové. С.П. БАЗЫЛЕВА. ЭЛИТНАЯ БОРЬБА И СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В УЗБЕКИСТАНЕ. ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ: СЕРИЯ: ПОЛИТОЛОГИЯ [online]. 2017, 19(1), 77-82 [cit. 2020-11-10]. 
Dostupné z: http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/15723/14338, str. 79. 
107 MALASHENKO, Alexey. Exploring Uzbekistan’s Potential Political Transition. In: Carnegie Moscow 
Center [online]. 26.7.2014 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://carnegie.ru/2014/07/16/exploring-
uzbekistan-s-potential-political-transition-pub-56169 
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pokračovala i později v řadách podnikatelů spojených s Karimovovou108 i vedení jejího 

bezpečnostního aparátu.109  

Gulnara následně střídala vězení domácí i skutečné. Oficiálního verdiktu se dočkala 

v prosinci 2017, kdy dostala desetiletý (později zkrácen na pět let) trest za finanční 

zločiny; v roce 2020 jí bylo přidáno dalších třináct let.110  

Přestože nabízela za své propuštění značné finanční prostředky, na svobodu se do doby 

psaní této práce nedostala. 111 Její někdejší byznysové impérium se postupně rozpadlo 

a jeho lukrativní části si rozebrali členové nové elity, mimo jiné i oba zeťové současného 

prezidenta Mirzijojeva.112 

Současná uzbecká vláda v čele se Šavkatem Mirzijojevem nijak ani nenaznačuje, 

že by měla v plánu Gulnaru Karimovovou v dohledné době propustit. Naopak, pokračuje 

ve snaze zkonfiskovat její finanční prostředky uložené ve finančních ústavech západních 

zemí a v nepravidelných intervalech přidává další léta k jejímu stávajícímu trestu. 

Prosperující život Uzbekistán nenabízí ani dětem Gulnary Karimovové, které měla 

s podnikatelem Mansurem Maqsudim (rozvedli se v roce 2001, děti po soudních 

komplikacích připadly do péče Karimovové). Islam Karimov mladší (nar. 1992) a jeho 

sestra Iman Karimovová (nar. 1998) se podle dostupných informací zdržují trvale 

ve Spojeném Království. 

Nepravděpodobnosti jejich návratu do Uzbekistánu svědčí i žádost o azyl, kterou Islam 

podal v Londýně v lednu roku 2018.113  

Iman se čas od času pokouší lobbovat za svou matku a udržovat její případ ve veřejném 

povědomí, reálný dopad jejích aktivit je však spíše diskutabilní.114 

 
108 Dozens With Alleged Ties To Uzbek President's Daughter Are Sentenced. In: RFE-RL [online]. 
13.1.2015 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/dozens-with-alleged-ties-iwth-karimova-
sentenced/26791684.html 
109 Uzbek Security Official Put Under House Arrest. In: RFE-RL [online]. 06.10.2015 [cit. 2020-12-27]. 
Dostupné z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-security-official-karimova-/27290952.html 
110 Gulnara Karimova Sentenced Again For Corruption, Financial Crimes. In: RFE-RL [online]. 
18.3.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/gulnara-karimova-sentenced-again-for-
corruption-financial-crimes/30495071.html 
111 Uzbekistan: Karimova makes fresh bid to buy freedom. In: EurasiaNet [online]. 26.2.2020 [cit. 2020-11-
10]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/uzbekistan-karimova-makes-fresh-bid-to-buy-freedom 
112 Uzbekistan: the President’s son-in-law was accused of appropriating property of Gulnara Karimova. In: 
Acca Media [online]. 14.5.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://acca.media/en/uzbekistan-the-
presidents-son-in-law-was-accused-of-appropriating-property-of-gulnara-karimova/ 
113 Status vyřízení jeho žádosti nebyl do data odevzdání této práce znám. https://www.rferl.org/a/karimov-s-
grandson-asylum-britain/29007474.html 
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Nátlaku z prezidentovy strany se nevyhnula ani Lola. Se svým manželem žije dlouhodobě 

v zahraničí, tj. fakticky mimo dosah uzbecké jurisdikce, nicméně změna politických 

poměrů dopadla jak na její politicko-diplomatickou kariéru (rezignovala nebo byla 

odvolána ze všech funkcí115), tak – podle dostupných dat – i na byznys jejího manžela 

v Uzbekistánu.116  

Podle dostupných informací se tak z rodiny trvale zdržuje v zemi už jen Taťána 

Karimovová, vdova po prvním prezidentovi. Veřejně však vystupuje jen velmi vzácně.117 

Především se její aktivity týkají událostí vztažených k zesnulé hlavě státu.118 Ostatně sama 

už překročila sedmdesátku a na veřejnosti se objevovala jen sporadicky už dříve.  

4.2 Neopatrimoniální režim Islama Karimova 

Jestliže režim prezidenta Nursultana Nazarbajeva dobře korespondoval s kritériem 

prolínání osobních zájmů a veřejné sféry, u uzbeckého Islama Karimova je tento model 

přinejmenším stejně zjevný. Oproti Kazachstánu byl však uzbecký model uzavřenější 

a restriktivnější než kazašský, což dávalo příslušníkům režimní elity široký prostor 

pro uplatňování vlastních zájmů přes státní struktury. 

Konečně i zaměstnání obou prezidentových dcer na významných státních a diplomatických 

postech a to (přinejmenším zprvu) navzdory kontroverzím nabízí, že za jejich uplatněním 

nebyly výhradně jejich pracovní schopnosti. 

Teoretická kapitola obsahovala v rámci rozpracování neopatrimoniálních režimů 

i poznatek o tom, že mohou být funkční formou vládnutí v případě státního systému 

s velmi slabými institucemi. Není pochyb, že Uzbekistán byl státem, v němž 

 
114 Jailed Gulnara Karimova Offers $686 Million Frozen In Swiss Bank For Freedom. In: RFE-RL [online]. 
26.2.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/jailed-gulnara-karimova-offers-686-million-
frozen-in-swiss-bank-for-freedom/30455680.html 
115 Under New Uzbek Leadership, Even Predecessor's Widow, Family Are In The Crosshairs. In: RFE-RL 
[online]. 08.10.2018 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/brides-of-ferghana-under-new-
uzbek-leadership-even-predecessor-s-widow-family-are-in-the-crosshairs/29531301.html 
116 LYNCH, Ian. Corruption and the Fruits of Kleptocracy: The Saga of the Karimova Sisters Continues. In: 
The Diplomat [online]. 11.08.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 
z: https://thediplomat.com/2020/08/corruption-and-the-fruits-of-kleptocracy-the-saga-of-the-karimova-
sisters-continues/ 
117 LILLIS, Joanna. Uzbekistan: Even in death, cult grows around Karimov. In: EurasiaNet [online]. 
06.07.2018 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/uzbekistans-new-president-cult-Karimov  
118 NAJMIDDINOVA, Feruza. Islom Karimovning suratlari ko‘rgazmasi ochildi. Tatyana Karimova 
marosimga qo‘ltiqtayoqda keldi. In: Qalampir [online]. 28.1.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 
z: https://qalampir.uz/uz/news/islom-karimovning-suratlari-kurgazmasi-ochildi-tat-yana-karimova-
marosimga-k-ultik-tayek-da-keldi-13500 
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(demokratické) instituce byly velmi slabé a rozhodně ne nezávislé – nicméně s nutným 

dovětkem, že za tento stav byl zodpovědný především sám první prezident a jeho 

neopatrimoniální a autoritářské vedení, které dospělo ve srovnání s ostatními státy 

v regionu do obzvlášť represivního stavu.119  

Podobně jako jeho kazašský protějšek ukázal i Islam Karimov, že je bezezbytku hlavou 

svého klanu podle definice, jak ji nastínil Henry Hale, a že v nutném případě neváhá 

zasáhnout ani proti vlastním blízkým příbuzným. Proto je adekvátní souhlasit s výrokem 

Alexeje Malašenka, že zásah proti Gulnaře Karimovové nemá být chápán jako souboj více 

či méně rovnocenných frakcí v rámci klanu, ale jako odstranění jedné jeho části jeho 

suverénním vůdcem.120 Personalistická koncepce Buena de Mesquity, podle může být 

pro personalistického vůdce důležitější osobní loajalita než pokrevní svazek, odpovídá též.   

V kontextu loajality versus příbuzenství nelze také podceňovat potíže, které svým 

jednáním způsobovala Gulnara i ostatním příslušníkům vládnoucí elity, a jejich zpětný 

dopad. Jedním z těch, kdo se o politický pád první dcery pravděpodobně nejvíce zasloužil, 

byl ostatně Rustam Inojatov, dlouholetý šéf bezpečnostních služeb a snad druhá 

nejmocnější osobnost v Uzbekistánu. V těsné blízkosti Karimova se pohyboval 

už od poloviny devadesátých let a postupně se jeho pozice stala téměř neotřesitelnou. 

Inojatova viděli někteří pozorovatelé jako možného kandidáta na post prezidenta 

po Karimovově odchodu či smrti.121 Zároveň byl jedním z těch, kterých se nejvíce 

dotýkala Gulnařina veřejná kritika.  

Rozdíl mezi Karimovem a Nazarbajevem lze nicméně vidět v zacházení s důvěrou 

ve stabilitu vlastní pozice, kterou Hale charakterizoval jako „sílu očekávání“. Pokud 

lze Nazarbajevův zásah proti své dceři Darize a jejímu manželovi chápat jako obranu proti 

potenciálním příliš posilujícím rivalům, v případě Karimova a jeho dcery Gulnary 

je takový scénář spíše nepravděpodobný. Z dostupných údajů nelze vyčíst, že by měla 

Gulnara ambici prosazovat svůj vliv přes hlavu svého otce; potíže, které vyvolávala, 

se dotýkaly jiné oblasti státních aktivit, a i její potenciální nástupnictví by bylo na stole 

až po smrti Islama Karimova. 
 

119 ILKHAMOV, Alisher. Neopatrimonialism, interest groups and patronage networks: the impasses 

of the governance system in Uzbekistan. Central Asian Survey [online]. 2007, 26(1), 65-84 [cit. 2020-11-10]. 
Dostupné z: https://doi.org/10.1080/02634930701423491, str. 66. 
120 MALASHENKO, Alexey. Exploring Uzbekistan’s Potential Political Transition. 
121 Proč přesně nakonec nebyl Inojatov vybrán, není a nejspíše ani nebude jasné. Nicméně nabízí se možnost, 
že on sám preferoval zůstat spíše v ústraní a o post neusiloval, či že by se zdál příliš mocný pro ostatní 
aktéry“ tím spíš, že i on sám v době prezidentova skonu překročil sedmdesátku.   
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4.3 Karimovovi jako klan podle Collinsové a Schatze 

Postupem času se Karimovovi podařilo vytvořit ve svém bezprostředním okruhu to, 

co Ališer Ilchamov označil termínem „mega-klan“, nicméně co fakticky odpovídá zejména 

teoretické koncepci Edwarda Schatze.122 Zatímco Nursultan Nazarbajev aktivně integroval 

řadu členů své rodiny do systému řízení státu prostřednictvím jejich působení na různých 

mocensky významných pozicích tak, jak předestírala ve své teorii Collinsová, 

v Karimovově případě je tento trend viditelný v podstatně menším rozsahu. V první řadě 

to bylo dáno prostě minimálním počtem „dostupných“ biologických příbuzných Islama 

Karimova. Obě dcery trávily později značné množství času v zahraničí a manželství druhé 

skončilo rozvodem. Navíc Gulnařin manžel Mansur Maqsudi byl zainteresován spíše 

do mezinárodního byznysu, než do mocenských pletich v Uzbekistánu (a jeho uzbecké 

ekonomické aktivity byly následně ukončeny a řada spolupracovníků a spojenců musela 

odejít ze země123).  

Místo toho opíral Karimov svou mocenskou základnu o úzkou skupinu spolehlivých 

dlouholetých spolupracovníků. V jejím úzkém středu stál již od devadesátých let – vedle 

již zmíněného Rustama Inojatova –Karimovův blízký spolupracovník Šavkat Mirzijojev, 

budoucí nástupce na prezidentském postu. 

Mirzijojev působil nejprve v administrativě hlavního města, později ve vedení 

významných regionů (Džizzakh, Samarkand), a konečně v roce 2003 vstoupil 

do nejvyšších pater jako předseda vlády.124 Jako o nastupující hlavě státu o něm bylo 

definitivně jasno tradičně ve chvíli jeho pohřbu, když byl jmenován předsedou pohřební 

komise. Jeho jméno se v přechozích letech sice často objevovalo na seznamu potenciálních 

nástupců, zdaleka však nikoli s jistotou. 

Vzhledem k informační uzavřenosti a nejasnosti mocenských vztahů v rámci Karimovova 

režimu nebude patrně nikdy možné přesně určit, jaké faktory a motivace vynesly právě 

Šavkata Mirzijojeva do čela státu. Za povšimnutí v kontextu této práce nicméně stojí jeho 

 
122 Podle Ilchamova hrála v tomto klanu ústřední roli Gulnara Karimová a její byznysové aktivity; po jejím 
mocenském pádu si je, jak bylo zmíněno, rozebrali ostatní členové politické elity. ILKHAMOV, Alisher. 
Neopatrimonialism, interest groups and patronage networks: the impasses of the governance system 

in Uzbekistan, str. 77.  
123 ALDEN, Edward. Bottled up: why Coke stands accused of being too cosy with the Karimovs. In: 
Financial Times [online]. via WebArchive.org, 14.06.2006 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 
z: https://bit.ly/3aMBLBi 
124 ILKHAMOV, Alisher. Neopatrimonialism, interest groups and patronage networks: the impasses 

of the governance system in Uzbekistan, str. 67.  
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a Karimovova společná vazba k Tádžikistánu, přesněji k tádžické etnicitě; zatímco 

Karimovova matka byla etnická Tádžička, Mirzijojev mluví plynule tádžicky. Tuto 

skutečnost zmiňuje mj. Alexej Malašenko jako možný významný faktor ve vztahu obou 

politiků.125  

Dále to může souviset s trvalou snahou Islama Karimova balancovat vlivy místních 

zájmových skupin. V rámci posilování osobní moci už po vyhlášení nezávislosti 

se Karimov rozhodl maximálně možně odpoutat od vlivu hlavních regionálních klanů 

(především Ferganského, ale i Samarkandského a Taškentského, k nimž je sám řazen), 

jejichž vliv je v Uzbekistánu podstatně více patrný než v Kazachstánu. 126 Existenci 

meziklanového napětí a vliv regionálních klanů na politické záležitosti i navzdory 

nezpochybnitelné autoritativnosti své vlády přiznal svého času i sám Islam Karimov 

a označil je za jednu z hlavních hrozeb pro soudobý Uzbekistán.127 Nicméně důraz, který 

kladl Karimov na osobní loajalitu, a i průběžné politické kroky jako personální rošády 

na klíčových postech (v rámci přecházení dlouhodobého budování mocenských center) 

ukazuje, že samotná klanová příslušnosti hrála v Mirzijojevově volbě přinejlepším 

sekundární roli. 

4.4 Otázka legitimizace a legitimity  

Společně s Nursultanem Nazarbajevem sdílel Islam Karimov základní rysy charismatické 

legitimity v kontextu sebereprezentace jako prvního prezidenta, respektive prezidenta-

zakladatele samostatného suverénního státu. 128 Ostatně stejně, jako Nursultan Nazarbajev 

(nebo oba prezidenti Turkmenistánu) přijal i on přízvisko, vyjadřující jeho výjimečnost 

a úctyhodné postavení jakožto vůdce národa: „Jurtbaši“.129  

 
125 MALASHENKO, Alexey (2014). 
126 Detailněji o nich např. ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Адясов. Кто станет преемником 
Ислама Каримова? In: Regnum.ru [online]. 1 сентября 2010 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 
z: https://regnum.ru/news/polit/1321115.html 
127 MALASHENKO, Alexey (2014). 
128 Zajímavě po Karimovově smrti (či mimo jeho politický dosah) objevovaly otázky, jestli je prezident 
skutečně sirotkem, jak se prezentoval, či že jeho původní Samarkandský klan je fakticky napůl tádžický. 
ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Адясов. Кто станет преемником Ислама Каримова? In: 
Regnum.ru [online]. 1 сентября 2010 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 
z: https://regnum.ru/news/polit/1321115.html 
129 PANNIER, Bruce. Uzbekistan's 'Big Papa' Karimov Marks 20 Years Of Iron-Fisted Rule [online]. In: . 
RFE-EL, 24.6.2009 [cit. 2020-12-30]. Dostupné 
z: https://www.rferl.org/a/Uzbekistans_Big_Papa_Karimov_Marks_20_Years_Of_IronFisted_Rule/1761704.
html 
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Dalším společným bodem obou prvních prezidentů bylo odvolávání se na slavné a úspěšné 

historické osobnosti, které má posílit ideu navazování na tyto tradice jako legitimizační 

prvek. Zatímco Nursultan Nazarbajev vyzdvihoval historické dědictví Ablaj-chána, Islam 

Karimov si zvolil slavného vojevůdce jménem Amir Timur (Tamerlán), přičemž tuto 

historickou figuru přetransformoval do polomýtického symbolu moci.130 

Pro svůj stát si Karimov vybral specifický „uzbecký“ směr vývoje – založený na ideji 

maximální možné ekonomické soběstačnosti Uzbekistánu a prosazování „uzbeckých 

hodnot“.131 Výsledkem byla především tristní ekonomická situace; fakticky první věc, 

kterou začal později nastupující Šavkat Mirzijojev reformovat. Obrana oněch uzbeckých 

hodnot se pro změnu občas projevila i v takových excesech, jakými byl zákaz 

importovaných oslav sv. Valentýna, jelikož údajně místo tradiční čistoty podporuje 

sexuální promiskuitu, a nakonec může vést až k šíření politické neposlušnosti 

a terorismu.132  

Zároveň Karimov využíval i možnosti právně-racionální legitimity, tj. potvrzování vlastní 

moci prostřednictvím formálních voleb a referend, byť samozřejmě nesvobodných. 

Od svého kazašského protějšku se nicméně liší v metodách, jakými se rozhodl svou 

legitimitu udržovat a posilovat (podle strategií navržených Samuelem Huntingtonem). 

Vedle trvale vysoké úrovně politické represe je hlavním rozdílem krok, který Nazarbajev 

učinil, ale Karimov nikoliv; alespoň ne veřejně v rámci legitimizačních snah. Karimov 

formálně neodstoupil ze svého úřadu, naopak z pohledu veřejnosti potenciální nástupnický 

proces ignoroval.  

Co naopak učinil (a co se dá považovat za významnou součást legitimizační strategie) 

je Karimovův boj s radikálním islamismem jakožto s nepřítelem státu. O nutnosti 

semknout se proti tomuto nepříteli se Karimov dokonce vyjadřoval v tak expresivních 

formulacích, jako: „Pokud nemáte vůli to dělat, dejte mi zbraň a já je budu střílet do hlav 

 
130 LILLIS, Joanna (2018). 
131 LILLIS, Joanna. Uzbekistan: The Life and Legacy of Islam Karimov: 
02.09.2016. In: EurasiaNet.org [online]. [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/uzbekistan-
the-life-and-legacy-of-islam-karimov 
132 TRILLING, David. Uzbekistan TV Says Valentine’s Day Breeds Terrorists: 
15.02.2016. In: EurasiaNet.org [online]. [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/uzbekistan-tv-
says-valentines-day-breeds-terrorists 
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sám.“133 Samy za sebe jako ilustrace postoje režimu Islama Karimova k hrozbě islámského 

radikalismu v tomto kontextu mluví také události v Namanganu v roce 1991 a v Andijanu 

v roce 2005. Karimov dlouhodobě vnímal islámský terorismus jako jednu z největších 

hrozeb pro svůj stát a spolu s ideologickým radikálním islamismem i jako hrozbu 

pro legitimitu své vlády. Ne že by tento přístup byl zcela nepodložený, jelikož Uzbekistán 

zažil teroristické bombové útoky dokonce i ve svém hlavním městě.134  

Stabilita a „veřejný klid“ patřily a patří regionálně ke klíčovým prvkům legitimizačních 

strategií nejen uzbecké vlády. Proto i přestože se současná politická reprezentace snaží 

v mnoha oblastech odpoutat od předchozí éry a dokonce přiznává „pochybení“ v minulosti 

(dříve nemyslitelné), zůstává Karimov přece jen symbolem stability (a v tomto smyslu) 

i veřejného míru.135  

Nicméně je vhodné na tomto místně podotknout, že režim prvního prezidenta za celou 

dobu své existence odmítal nezávislé vyšetření násilí, včetně ustanovení přesného počtu 

obětí, a ani současná vláda Šavkata Mirzojojeva alespoň prozatím nedává žádné signály, 

že by na tomto přístupu chtěla něco zásadního změnit. Naopak, kupříkladu tehdejší ministr 

vnitra Zokir Almatov, který se kvůli Andijanu dostal na mezinárodní sankční seznamy 

a byl dokonce propuštěn z vlády, byl Mirzijojevem opět přizván na původní ministerstvo 

jako poradce v záležitostech reformy policejních složek.136 

Jelikož se Karimovův režim v Uzbekistánu vyznačoval výrazně větší uzavřeností (včetně 

informační) ve srovnání s Nazarbajevovým Kazachstánem, lze jen ve velmi omezené míře 

hodnotit procesy výběru a prosazení jeho nástupce. 

Přesto je i zde možné diskutovat tři scénáře předání moci na charismatickém základě, 

nastíněné Rico Isaacem: určení nástupce, dědičné charisma a charisma úřadu. 

Přesná forma dohod uzavřených v rámci elity a Karimovův vliv na prosazení Mirzijojeva 

do nové role budou v nejbližších jen obtížně docenitelné nezasvěcenými pozorovateli, 

nicméně fakt, že samotná tranzice proběhla relativně bez problémů a násilností ukazuje 

 
133 Obituary: Uzbek President Islam Karimov, Who Long Ruled With Fear, Dead At 78. In: RFE-RL [online]. 
02.09.2016 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-islam-karimov-obituary-
78/27954048.html 
134 MCGLINCHEY, Eric (2011), str. 119-120. 
135 LILLIS, Joanna (2018). 
136 Uzbekistan: Andijan blindness slows transition to era of openness, experts say. In: EurasiaNet.org 
[online]. 13.5.2020 [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/uzbekistan-andijan-blindness-
slows-transition-to-era-of-openness-experts-say 
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na rychlé vytvoření vnitro-elitního konszenzu na Mirzijojevově osobě.137 Mirzijojev mohl 

být buď určen jako nástupce Karimovem ještě před jeho smrtí se zajištěním, že tato vůle 

bude i po prezidentově smrti akceptována a nějaký ambiciózní člen klanu se nepokusí 

přece jen přetáhnout moc na svou stranu. Takový postup sice nesplňuje původní smysl 

legitimizační designace, jelikož Mirzijojevovo jméno nebylo zveřejněno jako jméno 

následníka, nicméně k samotnému aktu úspěšného převzetí moci by evidentně postačil. 

Stejně tak možná je však i ta varianta, že Karimov prostě nikoho neurčil – případně 

se o to pokusil, ale jeho přání nebylo respektováno; v každém případě že po prezidentově 

smrti vypukl v jeho okruhu mocenský boj o nástupnictví. S tím by mohly korespondovat 

i tajnosti a nepřesné údaje o datu a čase prezidentovy smrti.138 Nicméně i pokud 

k takovému souboji došlo, byl vyřešen velmi rychle, a přesná podoba sporů nepřekročila 

pomyslnou informační zeď kolem špiček mocenského aparátu v zemi. 

Přenos charismatu na určitou třetí instituci nebo úřad by bylo možné vidět v ústavních 

reformách let 2011 a 2014. Islam Karimov tehdy vyhlásil řadu výrazných zásahů 

do ústavy, včetně takových, které měly výrazně omezit pravomoci prezidenta ve prospěch 

vlády a volených orgánů. Nicméně v kontextu autoritářského režimu a silně 

personalizované moci Islama Karimova lze opět konstatovat, že šlo o proměny nanejvýše 

kosmetického rázu.139  

Poslední ze tří variant je dědičné předání, tj. předání moci po příbuzenské linii. U této 

jediné lze snad s jistotou konstatovat, že nebyla mezi Karimovovými nástupnickými plány. 

1) V době jeho smrti byla starší Gulnara Karimovová již dva roky mimo politickou 

scénu a větší část tohoto času také v domácím vězení.140 Tehdejší i současná 

prezidentská administrativa se veřejně omezila jen na prohlášení týkající se jejích 

korupčních kauz a následných odsouzení, nicméně motivace ji umlčet (vzhledem 

veřejným útokům na další členy rodiny i významné státní činitele) je evidentní. 

2) V té době byla navíc Gulnara již i rozvedená, tudíž varianta výběru jejího 

případného partnera nebyla na stole. 

 
137 Významné personální změny spjaté s oblíbenou mantrou protikorupčních kampaní zahájil Mirzijojev 
až výrazně později, než aby se daly interpretovat jako bezprostřední boj o následnictví. 
138 Obituary: Uzbek President Islam Karimov, Who Long Ruled With Fear, Dead At 78 (2016) 
139 Uzbekistan’s 2011 Constitutional Reforms and Succession: 31.8.2016. In: EurasiaNet [online]. [cit. 2020-
11-30]. Dostupné z: https://EurasiaNet.org/uzbekistans-2011-constitutional-reforms-and-succession 
140 ISAACS, Rico. Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession in Kazakhstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan, str. 67. 
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3) Její sestra Lola Karimovová-Tilljajevová sice vdaná byla a žila ve stabilní rodině, 

nicméně nikoli trvale na území Uzbekistánu a nijak výrazně se nezapojovala 

do uzbecké každodenní politické scény. Bylo tudíž krajně nepravděpodobné, 

že by byla buď ona, nebo její manžel Timur Tilljajev schopen udržet si v takovém 

případě svou novou pozici a moc. 

4) Podobně jako v případě sester Nazarbajevových také není zřejmé, na kolik by oba 

manželé sami měli zájem o takto exponovanou politickou funkci; v případě 

Gulnary si takovou motivaci představit lze. 

Mirzijojev a nová generace 

Vedle detailního rozboru Karimovova režimu je na místě pokusit se vystihnout i režim 

jeho nástupce Šavkata Mirzijojeva. 

V rámci zaměření této práce se hodí v první řadě konstatovat, že na rozdíl od svého 

předchůdce v úřadu disponuje Mirzijojev příbuzenstvem, které je zároveň aktivní uvnitř 

Uzbekistánu. Řeč je zejména o jeho dvou dospělých dcerách a jejích manželích; prezident 

má sice ještě i syna, ale ten je podle dostupných informací podstatně mladší než obě jeho 

sestry, a do politických záležitostí zatím tudíž nijak nezasahuje.141  

Saida Mirzijojevová, starší dcera, symbolizuje v současné politické reprezentaci otevřenost 

a pokrok, v jistých mezích i kritiku stávajících poměrů. V médiích velmi intenzivně 

lobbuje za mediální otevřenost, otázky rovnosti (včetně rovnosti žen), nevládní sektor aj.142 

Nicméně skutečné výsledky jejích výstupů jsou zatím diskutabilní. Šahnoza, mladší sestra, 

se v rámci své kariéry věnuje především vzdělávání. 143 

O Mirzijojevově manželce Ziroatkon Hošimové je veřejně známo jen velmi málo (kromě 

dohadů, že její vlivná rodina původně svatbě s Mirzijojevem nepřála). Dříve se jen velmi 

 
141 In Uzbekistan, Birthday Of The President's Daughter Is Top News. In: RFE-RL [online]. 
05.09.2019 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/president-s-daughter-s-birthday-top-news-
in-uzbekistan/30254024.html 
142 V zájmu přehlednosti jsou pro dcery používána jejich původní příjmení. Saida Mirziyoyeva: There is no 
going back from the path of openness we have started. In: Kun.uz [online]. 28.09.2020 [cit. 2020-12-27]. 
Dostupné z: https://kun.uz/en/news/2020/09/28/saida-mirziyoyeva-there-is-no-going-back-from-the-path-of-
openness-we-have-started 
143 Uzbek leader's daughter quits government job. In: News Asia [online]. 30.01.2020 [cit. 2020-12-27]. 
Dostupné z: https://www.channelnewsasia.com/news/world/uzbek-leader-s-daughter-quits-government-job-
12368054 
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zřídka se objevuje na veřejnosti, nicméně poslední době několikrát jen doprovázela 

manžela na významné cesty. Přinejmenším z mediálního hlediska jde o významný krok.144  

Významné pozice zastávají oba Mirzijojevovi zeťové. Starší Ojbek Tursunov (manžel 

Saidy) stojí ve vedení prezidentské administrativy svého tchána.145 Ani mladší Otabek 

Umarov nepracuje daleko od centra moci; v prezidentově okruhu má na starosti 

bezpečnostní sektor.  

Povinnosti v prezidentské a státní správě u obou neznamenají, že by se nevěnovali 

i privátním projektům a podnikání. Jména konkrétních společností vyplouvají na povrch 

zejména v kontextu různých kontroverzí; nejnověji například v prosinci 2020 ohledně 

údajně zmanipulované privatizace lukrativních pozemků v Taškentu pro firmu Ojbeka 

Tursunova.146 Jména obou zeťů se však objevují i v mnohem zajímavějších kontextech, 

včetně nejasných vlastnických struktur největšího uzbeckého obchodního centra Abu Sahil, 

které dříve mělo patřit Timurovi Tillayevovi, manželovi Loly Karimové.147  

Není důvod nepředpokládat, že Mirzijojevovi blízcí nepřevzali majetky padlých členů 

předchozí garnitury, když k tomu dostali příležitost, či že se do podnikání vrhnou s menším 

zaujetím než jejich kazašské protějšky. Nelze však podceňovat rozdílnou strukturu 

privátního podnikání a státního vlastnictví v obou zemích. Pro budoucí výzkum v této 

oblasti bude v následujících měsících a letech velmi důležitý postup probíhající privatizace 

uzbeckých státních firem. 

Když Šavkat Mirzijojev nastoupil do prezidentského úřadu, nebyl žádným opozičním 

lídrem, ani revolucionářem – a soudě podle jeho dosavadní kariéry a těsné blízkosti Islamu 

Karimovovi ani silným vnitrosystémovým kritikem. Jen obtížně šlo od něj očekávat, 

že jakmile složí přísahu, začne stávající systém od základů přebudovávat. Změny, které 

provádí v ekonomické a částečně ve společenské rovině jsou sice bezprecedentní 

 
144 Первую леди Узбекистана СМИ называют скромной и стеснительной. In: Lenta Inform KZ [online]. 
06.09.2017 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://lenta.inform.kz/kz/pervuyu-ledi-uzbekistana-smi-
nazyvayut-skromnoy-i-stesnitel-noy_a3061840 
145 Důležitou pozici v bezpečnostních složkách zastává i otec Ojbeka Tursunova Batyr. PANNIER, Bruce. 
Uzbekistan's New Security Powerhouse: The National Guard. In: RFE-RL [online]. 31.8.2019 [cit. 2021-01-
01]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/the-national-guard-uzbekistan-s-new-security-
powerhouse/30139322.html 
146 Hearing Postponed Into Lawsuit Against Tashkent Decision Giving Land To Firm Controlled 
By President's Son-in-Law. In: RFE-RL [online]. 15.12.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 
z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-tashkent-land-president-son-in-law-lawsuit-postponed/31002177.html 
147 САТТАРОВ, Рафаэль. Новое равновесие. Как Мирзиёев изменил кадровый состав власти 
Узбекистана. In: Carnegie Moscow Center [online]. 07.09.2017 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 
z: https://carnegie.ru/commentary/72982 
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a za předchozího prezidenta nemyslitelné, nicméně samotnou podstatu režimu, 

tj. autoritářský a patronalistický systém, přetrvává zatím bez zásadních změn.148 Stejně 

tak se Mirzijojev držel (a ostatně stále drží) regionální tradice ostřižení od moci těch 

reprezentantů předchozí mocenské elity, které z jakýchkoli důvodů nekooptoval 

do vlastních kruhů.149 

Z hlediska teoretické definice klanů odpovídá dosavadní Mirzijojevův nejbližší okruh více 

představám Collinsové, než tomu bylo u Islama Karimova; zejména kvůli existenci 

početnějších příbuzných, aktivních v domácím uzbeckém prostředí. Ve srovnání 

s Nazarbajevovými se zase exponovaní členové rodiny zabývají více vládními 

záležitostmi, než převážně byznysově orientovaní zeťové a dcery Nursultana Nazarbajeva. 

Vedle toho význam Schatzovy „ekonomické“ koncepce by mohl v příštích letech ještě růst, 

pokud se jednotlivým členům podaří těžit z ekonomického otevírání Uzbekistánu, včetně 

probíhající rozsáhlé majetkové privatizace. 

Změny však nevyhnutelně musely nastat v oblasti legitimizačních strategií, které má druhý 

prezident k dispozici. Předně je tu onen evidentní fakt, že je druhý; nemůže se nadále 

opírat o své zásluhy jakožto zakladatel a první prezident nezávislého Uzbekistánu. 

O to více se musí spoléhat na právně-racionální legitimitu a podle uvážení budovat i vlastní 

koncept charismatické legitimity. Dalekosáhlé reformy, které Šavkat Mirzijojev oznámil 

po svém nástupu do funkce, jsou bezpochyby významnou součástí tohoto procesu a jejich 

rozvíjení bude pravděpodobně v budoucnu dále pokračovat. 

Zároveň se nicméně vylučuje s jinými, dříve používanými nástroji, jako například 

uvalování represí (excesivní represe by byly vedle budované image moderního 

Uzbekistánu poměrně obtížně obhajitelné). Rovněž potenciální nástupnický proces bude 

 
148 STRONSKI, Paul. Will Mirziyoyev’s Plodding Reforms Be Enough for Uzbekistan? In: World Politics 
Review [online]. 15.1.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 
z: https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28471/will-mirziyoyev-s-plodding-reforms-be-enough-for-
uzbekistan 
ANCESCHI, Luca. Modernising authoritarianism in Uzbekistan. In: Open Democracy [online]. 
09.07.2018 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.opendemocracy.net/en/odr/modernising-
authoritarianism-in-uzbekistan/ 
149 Late Uzbek President Karimov's Aide Arrested On Unspecified Charges. In: RFE-RL [online]. 
23.12.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/late-uzbek-president-karimov-s-aide-
arrested-on-unspecified-charges/31015356.html 
Srov. Two Top Former Uzbek Officials Convicted On Corruption Charges. In: RFE-RL [online]. 
25.02.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/two-top-ex-uzbek-officials-convicted-
corruption/30453695.html 
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potřebovat mnohem silnější legalistický aspekt; prosté neveřejné rozhodnutí v rámci elity 

a následné představení nástupce už možná nebude uzbecké veřejnosti stačit. 

Tyto Mirzojojevovy reformy by se daly chápat jako pokus o zavedení 

pseudodemokratických prvků v rámci pokusu o posílení vlastní legitimity, jak popsal 

Samuel Huntington. Ostatně vizuální odpoutávání se od autoritářské Karimovovy éry 

a přiznávání spáchaných pochybení (diplomaticky řečeno) je s deklaratorním posilováním 

opačných, tj. demokratických mechanismů v souladu podobně, jako – regionálně poměrně 

časté – protikorupční kampaně. 

Nicméně jen velmi obtížně je lze alespoň prozatím považovat za skutečné demokratizační 

procesy, které mají za cíl vytvořit nezávislou a silnou občanskou společnost 

a demokratický režim, natož aby v dohledné době mohly nějak zasáhnout mocenské 

postavení členů rodiny a klanu prezidenta Uzbekistánu. 

Příliš brzo je naopak pravděpodobně na úvahy o budoucím nástupnictví. Mirzijojev 

nastoupil do úřadu po volbách v prosinci 2016 a prezidentský mandát podle textu uzbecké 

ústavy trvá 5 let, přičemž jedna osoba smí vykonávat úřad nanejvýše dvakrát za sebou.150 

Není důvod předpokládat vzhledem k současným reáliím, že pokud by se Mirzijojev 

rozhodl kandidovat na druhý mandát, byl by formálně zvolen (nemluvě o tom, 

že předchozí prezident vytrval v čele úřadu přes formální ústavní omezení pětadvacet let). 

4.5 Karimovův klan, jeho postavení a vývoj 

Pád Karimovových z politického výsluní po smrti jejich patrona byl vskutku strmý. 

Předně se tato otázka týká vdovy po Islamu Karimovovi Taťány. Ta sice zůstává 

v domovské vlasti, ale její až překvapivá neviditelnost ve veřejném životě ukazuje 

na pravděpodobně složitou situaci; výrazný pokus samostatně vystoupit by ji mohl přiblížit 

osudu jejích dcer. 

Lola se svou rodinou zůstane dlouhodobě v zahraničí a nebude se do uzbecké politiky 

zapojovat s tím, že její majetek a postavení zůstanou alespoň z větší části netknuté, i když 

s nejlukrativnějšími majetky především v samotném Uzbekistánu se už musel její manžel 

(alespoň podle dostupných údajů) rozloučit. 

 
150 Constitution of the Republic of Uzbekistan. In: Constitution Uz [online]. UzInfoCom [cit. 2020-12-27]. 
Dostupné z: https://constitution.uz/en/clause/index, článek 90.  
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Situace Gulnary je ještě složitější, jelikož nemá v současném režimu (ani na mezinárodní 

scéně) silného spojence, naopak si spíše stihla všechny významné činitele znepřátelit. 

Navíc může disponovat citlivými informacemi o současných představitelích z doby svého 

pobytu na svobodě. Navzdory nabídkám na finanční vyrovnání se její osud jeví nepříznivě. 

A konečně, Šavkat Mirzijojev vyvíjí intenzivní snahu odpoutat se od neblahého dědictví 

svého předchůdce; budovat pozitivní vztahy s jeho rodinou nebo dát jim přístup 

k veřejnému životu by šel proti těmto jeho snahám. 

Těžko s jistotou určit, zda Islam Karimov na konci své vlády zcela rezignoval na politické 

zabezpečení pozic pro svou bezprostřední biologickou rodinu v samotném Uzbekistánu. 

Ostatně v poslední fázi jeho vlády byli jeho příbuzní dílem trvale usazeni v zahraničí, dříve 

nejznámější reprezentantka byla odvržena, z nejbližších zbývala fakticky jen manželka 

Taťána a její příbuzní. Nicméně ztráta politických pozic v Uzbekistánu nemusela nutně 

znamenat zároveň ztrátu ekonomických pozic vně země; konečně nějaká forma dohody, 

která by zabezpečovala udržení životní úrovně a majetků těch, kteří domácí politickou 

scénu trvale opustili, mohla být součástí politického dědictví ocházejícího prezidenta. 

Vzhledem k pozoruhodné stabilitě a plynulosti přebrání moci Šavkatem Mirzijojevem 

lze předpokládat, že existovala dohoda zahrnující členy Karimovova klanu tak, jak jej 

definoval Schatz. Konečně Mirzijojev sám do tohoto klanu většinu své kariéry patřil a ti, 

které Mirzijojev vyhodnotil jako užitečné, spolehlivé a loajální, byli kooptováni do nové 

vládnoucí garnitury. 

Kontrast s Mirzijojevovou rodinou je značný. Jeho dcery nemají pověst kosmopolitních 

popových zpěvaček ani bezskrupulózních podnikatelek, ale oddaných dcer a manželek, 

neúnavně pracujících pro rodinu a stát; stejně, jako se kolem hlavy státu a rodiny semkli 

i jejich přiženění manželé. Vzhledem ke svým státnickým i ekonomickým aktivitám 

tak mají Mirzijojevovi otevřenou možnost etablovat se jako stabilní klan, který by mohl 

v budoucnu přežít i odchod svého vůdce z čela země; tak, jak se to podařilo kazašským 

Nazarbajevům. 
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Závěr 

Na začátku této práce měla autorka dva nevyřčené předpoklady:  

▪ že oba první prezidenti Nursultan Nazarbajev a Islam Karimov měli zájem prosadit 

své potomky či jiné blízké příbuzné do čela států, které vybudovali;  

▪ že tito potomci měli zájem se těchto potenciálních nabízených rolí ujmout. 

Oba tyto předpoklady se naplnily jen z části. V případě Kazachstánu by se dalo s uvážením 

dlouholeté aktivní politické kariéry alespoň teoreticky uvažovat o předání moci Darize 

Nazarbajevové a stejně tak by se daly pozorovat její mocenské ambice tento post obsadit. 

V případě Uzbekistánu se však dá o dynastickém přístupu mluvit jen velmi obtížně 

v případě, kdy jedna dcera trvale žije v zahraničí a druhá, která by snad ony ambice měla, 

byla z politického života odstraněna samotným otcem-prezidentem (a ostatní příbuzní, 

jak je popsáno v textu práce, rovněž nejsou takzvaně k dispozici). Srovnání situace v obou 

státech nicméně přineslo několik zajímavých výstupů, které reflektují položené výzkumné 

otázky. 

Oba státy se především liší ve svých zkušenostech s tranzicí moci. Jak podotkli Bretton 

a Van de Walle, v případě autoritářských režimů je prakticky nemožné spolehlivě 

předvídat, jak proces výměn na čelních postech nastane, nebo vůbec kdy nastane. 

To odpovídá výměnám Nazarbajev-Tokajev stejně, jako Karimov-Mirzijojev; pouze 

s tím rozdílem, že první byla zřetelně, až demonstrativně řízená odstupujícím, zatímco 

druhá vyplynula po náhlé smrti dosavadní hlavy státu. Konečně je možné, že si Nursultan 

Nazarbajev vybral model řízené tranzice vědomě poté, co viděl vývoj v Uzbekistánu a 

rozhodl se takové situaci předejít. V obou případech také neexistovala realistická politická 

alternativa, která by mohla efektivně zasáhnout do procesu tranzice (například vlastním 

silným kandidátem). 

Rozdíl je však patrný, pokud se na oba státy aplikují modelová schémata obou autorů. 

V kazašském případě, přestože reálný vliv Nursultana Nazarbajeva na celý proces byl 

nezpochybnitelný, hrály vizuálně důležitou roli formální byrokratické procesy. Tokajev byl 

nejprve instalován na pozici předsedy senátu, tj. podle ústavy mu příslušelo nastoupit 

prozatímně do čela země, pokud prezident sám odstoupí (případně nebude schopen úřad 

vykonávat z jiných důvodů). Po Nazarbajevově rezignaci pak skutečně do čelní funkce 
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nastoupil a následně byl – opět podle formálních ústavních pravidel – zvolen prezidentem 

v řádných volbách. A v těchto byrokratických procesech hraje za Nazarbajeva i Tokajeva 

důležitou roli organizační platformy (včetně vytyčování politických mantinelů) hlavní 

politická strana Nur Otan; nedávné pokusy stranu zreformovat a zaktivizovat naznačují, 

že má současná garnitura zájem využívat tuto platformu i nadále.151  

Oproti tomu v případě Karimovova Uzbekistánu šlo o druhý jmenovaný, více 

personalizovaný a autoritativnější model. Karimov se sice nenechal formálně prohlásit 

doživotním prezidentem (což je jedna z možných charakteristik tohoto modelu), nicméně 

jeho kontinuální svévolné prodlužování funkcí navzdory ústavním pravidlům mělo 

obdobný efekt. Proces rozhodování o nástupu Šavkata Mirzijojeva na jeho místo se také 

neodehrával (alespoň opět formálně) na platformě státních institucí, ale byl fakticky 

vyřešen v pozadí, výhradně mezi členy klanu. 

Ohledně budoucnosti personalistického modelu vládnutí v regionu; nedávno poznamenal 

velmi příhodně Darkhan Umirbekov, že současné politické procesy v Kazachstánu 

by mohly vést k oslabení personalistického modelu vlády a stát by se mohl posunout 

k režimu více oligarchického typu.152 Principiálně je tento výhled představitelný 

i v Uzbekistánu, byť jiném časovém horizontu a pravděpodobně i po odlišném politickém 

vývoji. 

Další podstatný rozdíl mezi rodinnými příslušníky Nursultana Nazarbajeva a Islama 

Karimova byl v jejich adaptaci na měnící se podmínky. 

Zatímco prvně jmenovaní dlouhodobě a vytrvale budují své ekonomické a společenské 

postavení doma, Karimovovy dcery a příznivci už za života svého otce (a ještě zjevněji 

v posledních letech jeho vlády) existenčně opustili zemi. 

Po smrti svého otce tudíž přinejmenším Lola nepočítala, že ji v Uzbekistánu čeká 

atraktivní budoucnost. Jaké byly konkrétní plány Gulnary lze jen těžko nyní soudit, 

 
151 SHAYAKHMETOVA, Zhanna. Majilis Election in Kazakhstan: Nur Otan Party Announces Results 
of Primaries, Auyl Party Releases Candidate List. In: Astana Times [online]. 20.11.2020 [cit. 2020-12-27]. 
Dostupné z: https://astanatimes.com/2020/11/majilis-election-in-kazakhstan-nur-otan-party-announces-
results-of-primaries-auyl-party-releases-candidate-list/ 
Srov. Данияр Ашимбаев: что происходит в Nur Otan. In: Liter Kz [online]. 04.10.2020 [cit. 2020-12-27]. 
Dostupné z: https://liter.kz/daniyar-ashimbaev-chto-proishodit-v-nur-otan/ 
152 UMIRBEKOV, Darkhan. What's At Stake In Kazakh Elections?: Majlis Podcast. In: RFE-RL [online]. 
27.12.2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/majlis-podcast-whats-at-stake-in-kazakh-
elections/31021217.html 
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nicméně pokud by se nějakou souhrou okolností ocitla na svobodě, je pravděpodobné, 

že rovněž využije svých fondů uložených v evropských bankách. 

Tím, že Nazarbajevovi dál investují do svých kazašských aktiv, dávají najevo, 

že s udržením státu quo dlouhodobě počítají (vlastnictví luxusních nemovitostí na západě 

se s tím nevylučuje). Podobný model pak rozvíjí rodina současného prezidenta Kasyma-

Žomarta Tokajeva a též jejich současné uzbecké protějšky. 

Do budoucna bude bezesporu velmi zajímavé sledovat mocenskou dynamiku probíhající 

uvnitř jednotlivých klanů v rámci státu. 

Ztráta prezidentství, tj. čelní mocenské pozice v zemi, může snadno vést ke vnitřnímu 

napětí. Neomezený přístup ke státním zdrojům znamená pro klan ekonomickou bezpečnost 

– pokud tento zdroj vyschne nebo je od něj klan odstaven, přestává plnit jednu ze svých 

základních funkcí, kterou je právě zabezpečení potřeb svých příslušníků. 

Průběh řízené mocenské tranzice v Kazachstánu zatím ukazuje, že prezident Tokajev 

kooptoval větší část Nazarbajevových spolupracovníků (respektive sám z tohoto okruhu 

vyšel a převzal jeho vedení). Také zájmy bezprostřední rodiny Nursultana Nazarbajeva 

jsou zatím garantovány přinejmenším pečlivým dohledem stále vlivného exprezidenta; 

Dariga Nazarbajevová byla osobně ponížena, nicméně nejsou zprávy např. o majetkových 

zásazích proti rodinám jejích sester nebo o odvoláváních ostatních členů rodiny z jejich 

postů ve státní správě.  

Tak či onak, pokud nedojde k nějaké zásadní politické změně, tato garance jednoho dne 

nevyhnutelně odejde s Elbasyho smrtí. Rodinu Nazarbajevových pak bude čekat nejen 

souboj o čelní místo ve vlastní klanové struktuře, ale také o garance postavení a vlastnictví 

uvnitř státu jako celku. Pokud se nepodaří včas tyto potřeby uspokojit, může dojít 

k procesům popsaným v teoretické kapitole této práce v tezích Henryho Halea; důvěra 

v trvalé a silné vedení hlavy klanu (tzv. síla očekávání) bude slábnout, v kombinaci 

s (i jen očekávaným) materiálním i vlivovým nedostatkem může dojít k pokusu radikálně 

reorganizovat dosavadní rozdělení rolí a kompetencí. 

Zejména právě ekonomické záležitosti si budou zasluhovat pozornost; dokud byli 

Nazarbajevovi vládnoucí rodinou, nemuseli se příliš obávat o své zabezpečení, jelikož 

státní zdroje jim byly kontinuálně k dispozici. Pokud se současný prezident Tokajev udrží 
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u moci a bude ji (v nejlepších tradicích svého regionu) chtít rozšiřovat, je dost dobře 

možné, že tento problém budou Nazarbajevovi muset řešit poprvé, ale o to urgentněji. 

U potenciálních kandidatur obou „prvních dcer“ autorka této práce také předpokládala, 

že větší roli v jejich neúspěchu budou hrát kulturně-genderové otázky. Dostupné soudobé 

zdroje – domácí provenience i od mezinárodních pozorovatelů a médií – však zejména 

v případě Gulnary Karimovové jmenovaly jako hlavní překážku nepopularitu, konflikty 

s ostatními členy klanu (včetně vzájemného zasahování do byznysových zájmů), nebo 

zátěž mezinárodních majetkových skandálů. Nabízí se rovněž hypotéza, tato diskreditace 

obou prvních dcer mohla být jedním z důvodů, proč se do politiky nezapojily ostatní 

mladší. 

Za zmínku též stojí rozdíly v oblasti aktivit žen jednotlivých prezidentských rodin, 

zmíněných v této práci. Dámy Nazarbajevovy se všechny aktivně věnovaly a věnují 

podnikání. Státnická kariéra Darigy Nazarbajevy je výjimkou. Další pozice, které případně 

zastávají další členky ve státních strukturách, mohou být vlivné, ale nejsou příliš politicky 

exponované (např. práce dcery Bolata Nazarbajeva Ljudmily Abiševy v předsednictví 

jednoho z důležitých regionálních soudů). 

Státní zaměstnání je naopak zcela klíčové pro ženy z Mirzijojevova okolí, a to ještě 

tím více, když se popíše v kontextu jejich předchůdkyň. Po kontroverzní, nezávislé, 

extravagantní, a především neoblíbené Gulnaře a o mnoho méně známější Lole nastoupily 

na scénu konzervativní, rodinně orientované představitelky. Sestry Mirzijojevy také 

dokážou spojit loajalitu k rodině s politickou popularizací modernizace země, a to i před 

mezinárodním publikem. Takové chování je něco, co sestrám Karimovovým a jejím 

manželům chybělo, a co uzbecká veřejnost může ocenit. 

Konečně zbývá odpovědět na otázku, proč oba první prezidenti zvolili takové modely 

předávání moci se všemi následky na jejich bezprostřední příbuzné a spojence, jaké je dnes 

možno v Kazachstánu a Uzbekistánu vidět. 

Oba se prezentovali jako zakladatelé svých států; oba si jako zakladatelé a budovatelé 

konstruovali své kulty osobnosti. Oba neváhali vystoupit proti členům vlastní rodiny, 

a to i velmi tvrdě, pokud se domnívali, že svým jednáním ohrožují stabilitu mocenských 

struktur na špici státu – a tím snad i stabilitu státu jako takového. Oba vládli 

personalisticky; svým státům vtiskli své vlastní rysy a jejich existenci jako nezávislých 

entit a národů svázali s existencí vlastní. 
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Lze se tedy domnívat že jedním prvních cílů na žebříčcích jejich priorit bylo udržení jejich 

životního díla pohromadě – a zvolili takový postup, o němž věřili, že je pro dosažení 

tohoto cíle nejlepší. 



 

60 

Použitá literatura 

Mediální zpravodajské texty v angličtině 

ALDEN, Edward. Bottled up: why Coke stands accused of being too cosy with 

the Karimovs. In: Financial Times [online]. via WebArchive.org, 14.06.2006 [cit. 2020-

12-27]. Dostupné z: https://bit.ly/3aMBLBi 

ANCESCHI, Luca. Modernising authoritarianism in Uzbekistan. In: Open Democracy 

[online]. 09.07.2018 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://www.opendemocracy.net/en/odr/modernising-authoritarianism-in-uzbekistan/  

ANTELAVA, Natalia. Gulnara Karimova: How do you solve a problem like Googoosha? 

In: BBC [online]. 16.1.2014 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 

z: https://www.bbc.com/news/magazine-25742130 

Constitution of the Republic of Uzbekistan. In: Constitution Uz [online]. UzInfoCom 

[cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://constitution.uz/en/clause/index 

Biographic information on Uzbekistan’s deputy foreign minister Gulnara Karimova. In: 

Public Library of US Diplomacy [online]. Wiki Leaks, 05.06.2008 [cit. 2020-11-10]. 

Dostupné z: https://search.wikileaks.org/plusd/cables/08TASHKENT529_a.html 

BRATTON, Michael a Nicolas VAN DE WALLE. Neopatrimonial Regimes and Political 

Transitions in Africa. World Politics, 1994, 46(4), str. 456. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/2950715.  

Daughter Of Kazakh Ex-President To Take Part In Parliamentary Elections. In: RFE/RL 

[online]. 25.11.2020 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/daughter-of-

kazakh-ex-president-to-take-part-in-parliamentary-elections/30968237.html  

DAWKINS, David. U.K. Takes Fight To Kazakhstan’s Wealthy Elite Over Unexplained 

‘Billionaires’ Row’ Mansion. In: Forbes [online]. 11.3.2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné 

z: https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2020/03/11/uk-takes-fight-to-kazakhstans-

wealthy-elite-with-mcmafia-wealth-order-over-unexplained-billionaires-row-

mansion/#62a116257697 



 

61 

Death Toll In Ethnic Clashes In Kazakhstan's South Rises To 11. In: RFE-RL [online]. 

RFE/RL, 13.02.2020 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/death-toll-in-

ethnic-clashes-in-kazakhstan-s-south-rises-to-11/30432344.html 

DEHART, Jonathan. Inside Uzbekistan’s First Family Feud. In: The Diplomat [online]. 

27.9.2013 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://thediplomat.com/2013/09/inside-

uzbekistans-first-family-feud/ 

Dozens With Alleged Ties To Uzbek President's Daughter Are Sentenced. In: RFE-RL 

[online]. 13.1.2015 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/dozens-with-

alleged-ties-iwth-karimova-sentenced/26791684.html 

Election Of New Kazakh Parliament Speaker Sparks Talk Of Power Struggle. In: RFE-RL 

[online]. 4.5.2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/election-of-new-

kazakh-parliamentary-speaker-sparks-talk-of-power-struggle/30591896.html 

Former Uzbek 'First Daughter' Steps Down As UNESCO Envoy. In: RFE-RL [online]. 

2.2.2018 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-lola-karimova-

unesco-steps-down/29014595.html 

Gulnora Karimova looks to improve her image. In: Public Library of US Diplomacy 

[online]. Wiki Leaks, 13.9.2005 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 

z: https://wikileaks.org/plusd/cables/05TASHKENT2473_a.html 

Gulnara Karimova Sentenced Again For Corruption, Financial Crimes. In: RFE-RL 

[online]. 18.3.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/gulnara-

karimova-sentenced-again-for-corruption-financial-crimes/30495071.html 

Hearing Postponed Into Lawsuit Against Tashkent Decision Giving Land To Firm 

Controlled By President's Son-in-Law. In: RFE-RL [online]. 15.12.2020 [cit. 2020-12-27]. 

Dostupné z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-tashkent-land-president-son-in-law-

lawsuit-postponed/31002177.html 

ILKHAMOV, Alisher. Neopatrimonialism, interest groups and patronage networks: 

the impasses of the governance system in Uzbekistan. Central Asian Survey [online]. 2007, 

26(1), 65-84 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/02634930701423491  



 

62 

In Uzbekistan, Birthday Of The President's Daughter Is Top News. In: RFE-RL [online]. 

05.09.2019 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/president-s-daughter-s-

birthday-top-news-in-uzbekistan/30254024.html  

Jailed Gulnara Karimova Offers $686 Million Frozen In Swiss Bank For Freedom. In: 

RFE-RL [online]. 26.2.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/jailed-

gulnara-karimova-offers-686-million-frozen-in-swiss-bank-for-freedom/30455680.html  

LILLIS, Joanna. Uzbekistan: The Life and Legacy of Islam Karimov: 

02.09.2016. In: Eurasianet.org [online]. [cit. 2020-12-31]. Dostupné 

z: https://eurasianet.org/uzbekistan-the-life-and-legacy-of-islam-karimov 

Kazakh family win Unexplained Wealth Order battle over London homes. In: BBC 

[online]. BBC UK, 08.04.2020 [cit. 2020-05-27]. Dostupné 

z: https://www.bbc.com/news/uk-52216011  

Kazakh President Cedes Key Powers To Predecessor Nazarbaev. In: RFE-RL [online]. 

RFE/RL, 21.10.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/kazakh-

president-cedes-key-powers-to-predecessor-nazarbaev/30228201.html  

Kazakh President fires Samruk-Kazyna Chairman Timur Kulibayev. In: Inform.kz [online]. 

25.12.2011 [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://www.inform.kz/en/kazakh-president-

fires-samruk-kazyna-chairman-timur-kulibayev_a2428362  

Kazakh President Nazarbaev Abruptly Resigns, But Will Retain Key Roles. In: RFE-RL 

[online]. RFE/RL, 19.3.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné 

z: https://www.rferl.org/a/kazakh-president-nursultan-nazarbaev-says-he-is-resigning-

/29830123.html  

Kazakhstan: Troubled Nazarbayev Grandson Dies Aged 29. In: The Moscow Times 

[online]. 17.8.2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné 

z: https://www.themoscowtimes.com/2020/08/17/kazakhstan-troubled-nazarbayev-

grandson-dies-aged-29-a71173 

Kazakhstan election: Hundreds arrested in poll protests. In: BBC [online]. BBC/AFP, 

9.6.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-48574540 



 

63 

Kyrgyzstan: Anarchic power transition unfolds under shadow of violence. In: Eurasianet 

[online]. 07.10.2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://eurasianet.org/kyrgyzstan-

anarchic-power-transition-unfolds-under-shadow-of-violence 

Late Uzbek President Karimov's Aide Arrested On Unspecified Charges. In: RFE-RL 

[online]. 23.12.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/late-uzbek-

president-karimov-s-aide-arrested-on-unspecified-charges/31015356.html  

LILLIS, Joanna. Uzbekistan: Even in death, cult grows around Karimov. In: EurasiaNet 

[online]. 06.07.2018 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://eurasianet.org/uzbekistans-new-

president-cult-Karimov  

LYNCH, Ian. Corruption and the Fruits of Kleptocracy: The Saga of the Karimova Sisters 

Continues. In: The Diplomat [online]. 11.08.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 

z: https://thediplomat.com/2020/08/corruption-and-the-fruits-of-kleptocracy-the-saga-of-

the-karimova-sisters-continues/  

MALASHENKO, Alexey. Exploring Uzbekistan’s Potential Political Transition. In: 

Carnegie Moscow Center [online]. 26.7.2018 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://carnegie.ru/2014/07/16/exploring-uzbekistan-s-potential-political-transition-pub-

56169  

NAJIBULLAH, Farangis. Where Is Turgistan? Netflix Action Movie Overthrows Dictator 

In Fake Country Seemingly Inspired By Turkmenistan. In: RFE-RL [online]. RFE-RL, 

20.12.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/turgistan-netflix-movie-

turkmenistan-ryan-reynolds-berdymukhammedov/30335974.html 

NAJMIDDINOVA, Feruza. Islom Karimovning suratlari ko‘rgazmasi ochildi. Tatyana 

Karimova marosimga qo‘ltiqtayoqda keldi. In: Qalampir [online]. 28.1.2020 [cit. 2020-11-

10]. Dostupné z: https://qalampir.uz/uz/news/islom-karimovning-suratlari-kurgazmasi-

ochildi-tat-yana-karimova-marosimga-k-ultik-tayek-da-keldi-13500 

Nations in transit. Uzbekistan. In: Freedom House [online]. 2016 [cit. 2020-11-10]. 

Dostupné z: https://freedomhouse.org/country/uzbekistan/nations-transit/2016 



 

64 

Nursultan Nazarbaev's Obsession With Immortality. In: RFE-RL [online]. 

08.12.2010 [cit. 2020-10-20]. Dostupné 

z: https://www.rferl.org/a/kazakhstan_nazarbaev_fountain_of_youth_immortality/2242851

.html 

Obituary: Uzbek President Islam Karimov, Who Long Ruled With Fear, Dead At 78. In: 

RFE-RL [online]. 02.09.2016 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-islam-karimov-obituary-78/27954048.html  

PANNIER, Bruce. Orphaned Dictator: The Making Of Uzbekistan's Islam Karimov. In: 

RFE-RL: Qishloq Ovozi [online]. 24.5.2015 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uzbekistan/26917396.html  

PANNIER, Bruce. The Central Asian Referendum. In: RFE-RL: Qishloq Ovozi [online]. 

21.5.2016 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-central-

asian-referendum/27749109.html 

PANNIER, Bruce. Uzbekistan's 'Big Papa' Karimov Marks 20 Years Of Iron-Fisted Rule 

[online]. In: . RFE-EL, 24.6.2009 [cit. 2020-12-30]. Dostupné 

z: https://www.rferl.org/a/Uzbekistans_Big_Papa_Karimov_Marks_20_Years_Of_IronFist

ed_Rule/1761704.html  

PANNIER, Bruce. Uzbekistan's New Security Powerhouse: The National Guard. In: RFE-

RL [online]. 31.8.2019 [cit. 2021-01-01]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/the-national-

guard-uzbekistan-s-new-security-powerhouse/30139322.html 

Report: Son-In-Law Of Ex-Kazakh President Profited From Secret Pipeline: 

3. 12. 2020. In: RFE/RL [online]. [cit. 2020-12-05]. Dostupné 

z: https://www.rferl.org/a/report-son-in-law-of-ex-kazakh-president-profited-from-secret-

pipeline-/30982786.html  

RICKLETON, Chris. Kazakhstan: Exiled regime nemesis splits sputtering opposition. In: 

Eurasia Net [online]. Almaty: EN, 20.11.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné 

z: https://bit.ly/352U9Cg 



 

65 

Saida Mirziyoyeva: There is no going back from the path of openness we have started. In: 

Kun.uz [online]. 28.09.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://kun.uz/en/news/2020/09/28/saida-mirziyoyeva-there-is-no-going-back-from-the-

path-of-openness-we-have-started  

Security Council of the Republic of Kazakhstan. Elbasy.kz [online]. [cit. 2020-10-21]. 

Dostupné z: https://elbasy.kz/en/security-council-republic-kazakhstan 

SHAYAKHMETOVA, Zhanna. Majilis Election in Kazakhstan: Nur Otan Party 

Announces Results of Primaries, Auyl Party Releases Candidate List. In: Astana Times 

[online]. 20.11.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://astanatimes.com/2020/11/majilis-election-in-kazakhstan-nur-otan-party-

announces-results-of-primaries-auyl-party-releases-candidate-list/ 

STRONSKI, Paul. Will Mirziyoyev’s Plodding Reforms Be Enough for Uzbekistan? In: 

World Politics Review [online]. 15.1.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28471/will-mirziyoyev-s-plodding-

reforms-be-enough-for-uzbekistan  

Tajik President's Son Becomes Chairman Of Parliament's Upper Chamber. In: RFE-RL 

[online]. RFE-RL, 17.04.2020 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/tajik-

president-s-son-becomes-chairman-of-parliament-s-upper-chamber/30561480.html  

Tajikistan: Has the president’s son already taken over? In: Eurasianet.org [online]. 

5. 5. 2020 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://eurasianet.org/tajikistan-has-the-

presidents-son-already-taken-over  

TIKHONOV, Alexei. The Tokayevs’ Business-Empire. In: Kazakhstan 2.0 [online]. 

UzInfoCom [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://kz.expert/en/news/analitika/1435_the_tokayevs_business_empire  

TRILLING, David. Uzbekistan TV Says Valentine’s Day Breeds Terrorists: 

15.02.2016. In: Eurasianet.org [online]. [cit. 2020-12-31]. Dostupné 

z: https://eurasianet.org/uzbekistan-tv-says-valentines-day-breeds-terrorists 



 

66 

Two Top Former Uzbek Officials Convicted On Corruption Charges. In: RFE-RL [online]. 

25.02.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/two-top-ex-uzbek-

officials-convicted-corruption/30453695.html  

UMIRBEKOV, Darkhan. What's At Stake In Kazakh Elections?: Majlis Podcast. In: RFE-

RL [online]. 27.12.2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/majlis-

podcast-whats-at-stake-in-kazakh-elections/31021217.html  

Under New Uzbek Leadership, Even Predecessor's Widow, Family Are In The Crosshairs. 

In: RFE-RL [online]. 08.10.2018 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 

z: https://www.rferl.org/a/brides-of-ferghana-under-new-uzbek-leadership-even-

predecessor-s-widow-family-are-in-the-crosshairs/29531301.html  

US embassy cables: 'The single most hated person' in Uzbekistan. 

In: The Guardian [online]. 12.12.2010 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 

z: https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/40515 

Uzbekistan: Andijan blindness slows transition to era of openness, experts say. In: 

Eurasianet.org [online]. 13.5.2020 [cit. 2020-12-31]. Dostupné 

z: https://eurasianet.org/uzbekistan-andijan-blindness-slows-transition-to-era-of-openness-

experts-say 

Uzbekistan: Business Empire of Karimov’s Other Daughter Under Attack. In: 

Eurasianet.org [online]. 9.1.2018 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://eurasianet.org/uzbekistan-business-empire-of-karimovs-other-daughter-under-

attack 

Uzbekistan: Karimova makes fresh bid to buy freedom. In: EurasiaNet [online]. 

26.2.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://eurasianet.org/uzbekistan-karimova-

makes-fresh-bid-to-buy-freedom  

Uzbekistan: Karimov Appears To Have Political Clans Firmly In Hand. In: RFE-RL 

[online]. 31.8.2016 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/1070977.html  



 

67 

Uzbekistan: the President’s son-in-law was accused of appropriating property of Gulnara 

Karimova. In: Acca Media [online]. 14.5.2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 

z: https://acca.media/en/uzbekistan-the-presidents-son-in-law-was-accused-of-

appropriating-property-of-gulnara-karimova/ 

Uzbekistan's Lola Karimova-Tillyaeva reveals rift in first family. In: BBC [online]. 

26.9.2013 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-24179949  

Uzbekistan’s 2011 Constitutional Reforms and Succession: 31.8.2016. In: Eurasianet 

[online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://eurasianet.org/uzbekistans-2011-

constitutional-reforms-and-succession 

Uzbek leader's daughter quits government job. In: News Asia [online]. 

30.01.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://www.channelnewsasia.com/news/world/uzbek-leader-s-daughter-quits-

government-job-12368054  

Uzbek Security Official Put Under House Arrest. In: RFE-RL [online]. 

06.10.2015 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/uzbekistan-security-

official-karimova-/27290952.html  

VAAL, Tamara. Kazakh police disperse protest against renaming of capital. In: Reuters 

[online]. 21.3.2019 [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: https://reut.rs/2X7F2U2 

WESTERBERG, Ola, Joachim DYFVERMARK a Sven BERGMAN. In Bed With 

a Dictator’s Daughter — Again. In: OCCRP [online]. 16.9.2020 [cit. 2020-11-10]. 

Dostupné z: https://www.occrp.org/en/corruptistan/uzbekistan/gulnarakarimova/in-bed-

with-a-dictators-daughter-again  

Mediální zpravodajské texty v ruštině 

Данияр Ашимбаев: что происходит в Nur Otan. In: Liter Kz [online]. 

04.10.2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://liter.kz/daniyar-ashimbaev-chto-

proishodit-v-nur-otan/ 

https://reut.rs/2X7F2U2


 

68 

ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Адясов. Кто станет преемником Ислама 

Каримова? In: Regnum.ru [online]. 1 сентября 2010 [cit. 2020-11-10]. Dostupné 

z: https://regnum.ru/news/polit/1321115.html 

Кто станет преемником Ислама Каримова. In: RFE-RL/Azattyk [online]. 

28.3.2013 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://rus.azattyk.org/a/otsutstvie-islama-

karimova-porodili-razgovory-o-sleduyushem-presidente-uzbekistana/24940905.html 

МАМАШУЛЫ, Асылхан. Богатые, знаменитые и не всегда публичные: Большая 

семья Нурсултана Назарбаева. In: RFE-RL [online]. 11.2020 [cit. 2020-12-28]. 

Dostupné z: https://rus.azattyq.org/a/the-big-family-of-nursultan-

nazarbayev/30977086.html 

Нурсултан Назарбаев. Официальный сайт Первого Президента Республики 

Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева [online]. [cit. 2020-05-27]. Dostupné 

z: https://elbasy.kz/ru/nursultan-nazarbaev 

Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы. In: Официальный сайт Первого 

Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева [online]. 

[cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://elbasy.kz/ru/pervyy-prezident-respubliki-kazakhstan-

elbasy  

РЕКК, Д. А a В. Г ЕГОРОВ. Социально-политическая эволюция кланов Центральной 

Азии. SOCIAL'NYE I GUMANITARNYE ZNANIJA [online]. 2020, 6(3) [cit. 2020-12-

22]. Dostupné z: https://www.j.uniyar.ac.ru/index.php/dnk/article/viewFile/984/814 

Первую леди Узбекистана СМИ называют скромной и стеснительной. In: Lenta 

Inform KZ [online]. 06.09.2017 [cit. 2020-12-27]. Dostupné 

z: https://lenta.inform.kz/kz/pervuyu-ledi-uzbekistana-smi-nazyvayut-skromnoy-i-

stesnitel-noy_a3061840 

САТТАРОВ, Рафаэль. Новое равновесие. Как Мирзиёев изменил кадровый состав 

власти Узбекистана. In: Carnegie Moscow Center [online]. 07.09.2017 [cit. 2020-12-27]. 

Dostupné z: https://carnegie.ru/commentary/72982 



 

69 

С.П. БАЗЫЛЕВА. ЭЛИТНАЯ БОРЬБА И СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА В УЗБЕКИСТАНЕ. ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ: СЕРИЯ: ПОЛИТОЛОГИЯ [online]. 2017, 19(1), 77-

82 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: http://journals.rudn.ru/political-

science/article/view/15723/14338 

ХАМИТОВ, Марсель. Данияр Ашимбаев: Последние перестановки – еще одна 

победа Токаева. In: IA-Centr.ru [online]. 5. 5. 2020 [cit. 2020-12-22]. Dostupné 

z: https://ia-centr.ru/experts/marsel-khamitov/daniyar-ashimbaev-poslednie-perestanovki-

eshche-odna-pobeda-tokaeva/ 

Literatura 

AMBROSIO, Thomas. Leadership Succession in Kazakhstan and Uzbekistan: Regime 

Survival after Nazarbayev and Karimov. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 

[online]. 2012, 6.12.2014, 17(1), 49-67 [cit. 2020-10-21]. Dostupné 

z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2014.986381 

BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. Praha: 

Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-266-3. 

BROWNLEE, Jason. Hereditary Succession in Modern Autocracies. World Politics 

[online]. Cambridge University Press, 2007, Červenec 2007, 59(4), 595-628 [cit. 2020-10-

20]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/40060174. 

COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780511510014. 

CUMMINGS, Sally Nikoline. He political elite in Kazakhstan since independence (1991-

1998): origins, structure and policies. [online]. The London School of Economics 

and Political Science, 1999 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://bit.ly/38vG8hq 

DU BOULAY, Sofya a Rico ISAACS. Legitimacy and Legitimation in Kazakhstan 

and Turkmenistan. In: ISAACS, Rico a Alessandro FRIGERIO. Theorizing Central Asian 

Politics: The State, Ideology and Power. Londýn: Palgrave Macmillan, 2019, s. 17-41. 



 

70 

ERDMANN, Gero a Ulf ENGEL. Neopatrimonialism Revisited: Beyond a Catch-All 

Concept. GIGA Working Paper [online]. German Institute of Global and Area Studies, 

1.2.2006, (16), 39 str. [cit. 2020-05-27]. Dostupné 

z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=909183  

HALE, Henry. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781139683524. 

ISAACS, Rico a Frigerio ALESSANDRO. Theorizing Central Asian Politics: The State, 

Ideology and Power. Londýn: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-319-97355-5. 

ISAACS, Rico. Russia–Kazakhstan Relations and the Tokayev–Nazarbayev Tandem. 

Russian Analytical Digest [online]. 2020, (248), 2-5 [cit. 2020-10-21]. Dostupné 

z: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-

studies/pdfs/RAD_248.pdf 

ISAACS, Rico. Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession 

in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. Studies of Transition States and Societies 

[online]. 2015, Červenec 2015, 7(1), 58-76 [cit. 2020-10-20]. Dostupné 

z: https://www.researchgate.net/publication/282299747_Charismatic_Routinization_and_P

roblems_of_Post-Charisma_Succession_in_Kazakhstan_Turkmenistan_and_Uzbekistan 

JUNISBAI, Barbara a Azamat JUNISBAI. Regime type versus patronal politics: 

a comparison of “ardent democrats” in Kazakhstan and Kyrgyzstan. Post-Soviet Affairs 

[online]. 2018, 35(3), 240-257 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://bit.ly/2WyFham 

LARUELLE, Marlene. Discussing neopatrimonialism and patronal presidentialism 

in the central asian context. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 

[online]. 2012, 20(4), 301-324 [cit. 2020-10-20]. Dostupné 

z: https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_G72315847L7L64R0.pdf 

MCGLINCHEY, Eric. Chaos, Violence, Dynasty: Politics and Islam in Central Asia 

[online]. University of  Pittsburgh Press, 2011 [cit. 2020-12-31]. 

ISBN 9780822961680. Dostupné z: EBSCO database 



 

71 

PEYROUSE, Sebastien. The Kazakh Neopatrimonial regime: Balancing Uncertainties 

among The “Family,” oligarchs and technocrats. Demokratizatsiya: The Journal of Post-

Soviet Democratization [online]. 2012, 20(4) [cit. 2020-10-21]. Dostupné 

z: https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_115R0286T7381151.pdf 

SCHATZ, Edward. Modern Clan Politics: The Power of "Blood" in Kazakhstan 

and Beyond. Seattle and London: University of Washington Press, 2004. 

VAN DER BOSCH, Jeroen. Personalism: A type or characteristic of authoritarian 

regimes? Politologická revue: Czech Political Science Review [online]. 2015, (1), 11-

30 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://bit.ly/2WB80LO 

VON SOEST, Christian a Julia GRAUVOGEL. How Do Non-Democratic Regimes Claim 

Legitimacy?: Comparative Insights from Post-Soviet Countries. GIGA Research 

Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems [online]. German Institut 

of Global and Area Studies, 2012, August 2015, (277) [cit. 2020-10-20]. Dostupné 

z: https://www.files.ethz.ch/isn/193127/wp-277-online.pdf 

 



 
 

ZÁVĚREČNÉ TEZE MAGISTERSKÉ PRÁCE NMTS 
Závěrečné teze student odevzdává ke konci Diplomního semináře III jako součást magisterské práce a tyto 
teze jsou spolu s odevzdáním magisterské práce do SIS předpokladem udělení zápočtu za tento seminář. 
Jméno: 
Anna Jordanová 
E-mail: 
55231562@fsv.cuni.cz 
Specializace (uveďte zkratkou)*: 
RES 
Semestr a školní rok zahájení práce: 
Letní semestr 2018-2019 
Semestr a školní rok ukončení práce: 
Zimní semestr 2020-2021 
Vedoucí diplomového semináře: 
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 
Vedoucí práce: 
doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.      
Název práce: 
Prezidentské klany v Kazachstánu a Uzbekistánu: postavení a vývoj 
Charakteristika tématu práce (max 10 řádek): 
Práce zkoumá postavení příslušníků klanů prezidentů Uzbekistánu a Kazachstánu, zejména 
pokrevních příbuzných. Popisuje, jakou roli hrají v politických a ekonomických systémech 
svých zemí, a jaké významné faktory k tomu vedly, a to v kontextu specifik konkrétních 
režimů. Pro tento účel byla analýza postavena na teoretických koncepcích personalismu a 
neopatrimonialismu v klanově orientovaných společnostech.  
Součástí práce je také krátký přehledový exkurz do moderní historie obou zemí, a to zejména 
v těch oblastech a obdobích, které jsou pro samotnou otázku nejvíce relevantní.  
Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 
Pořáteční vize práce zahrnovala všech pět středoasijských států a jejich prezidentské klany, 
potenciálně i s výhledovým srovnáním s dalšími případy v širším regionu (zejm. Ázerbájdžán, 
Čečensko). Již krátce po prvotních rešerších a zhodnocení dat se ukázalo, že takový rozsah by 
odpovídal spíše dizertační než diplomové práci. Nakonec byly po konzultaci s vedoucím práce 
vybrány pro srovnání Kazachstán a Uzbekistán a to z důvodů, které jsou nastíněny v úvodu 
samotné práce. 
Autorka také počítala se zahraničním pobytem v Kazachstánu jako klíčovým pro sběr dat (i 
formou rozhovorů s místními experty), nicméně z důvodu pandemie musel být výjez již po 
pár týdnech předčasně ukončen. Z toho důvodu stojí práce především na veřejných zdrojích.  
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 
Úvod 
Konceptuální a teorietické rozřazení (personalismus, neopatrimonialismus, klanové 
struktury, legitimizační procesy) 
Analytická kapitola (aplikace teoretických rámců na reálie Kazachstánu a Uzbekistánu) 
Závěr 
Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek): 
Srovnání postavení a chování prezidentských rodin Nazarbajevových, Tokajevových, 
Karimovových a Mirzijojevových ukázalo významné rozdíly ve fungování, majetkových 
poměrech i činnostech jednotlivých členů, které nebyly při pohledu z vnějšku zřetelné. 
Analýza rovněž ukázala výrazně jiné výsledky v otázkách potenciálního nástupnictví 
pokrevních příbuzných na prezidentských postech, než se odhadovalo před začátkem práce.  



Samotná povaha tématu v sobě nutně obsahuje určitý objem spekulací (daný především 
obencou informační uzavřeností autoritativních režimů, ještě zesílený v případě vládnoucí 
rodiny), nicméně tento faktor se podařilo nicméně udržet v přijatelné míře; v textu samotné 
práce je vždy přiznán.  
Prameny a literatura (výběr nejpodstatnějších):  
COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780511510014. 
HALE, Henry. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781139683524. 
ISAACS, Rico a Frigerio ALESSANDRO. Theorizing Central Asian Politics: The State, 
Ideology and Power. Londýn: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-319-97355-5.   
LARUELLE, Marlene. Discussing neopatrimonialism and patronal presidentialism in the 
central asian context. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization [online]. 
2012, 20(4), 301-324 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 
https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_G72315847L7L64R0.pdf 
SCHATZ, Edward. Modern Clan Politics: The Power of "Blood" in Kazakhstan and Beyond. 
Seattle and London: University of Washington Press, 2004.   
Eurasianet.org 
RFE-RL 
Kun.uz  
Etika výzkumu:** 
x 
Jazyk práce: 
Čeština 
Podpis studenta a datum 
Anna Jordanová, 5.1.2021 
Schváleno Datum Podpis 
Vedoucí práce             
Vedoucí diplomového semináře             
Vedoucí specializace             
Garant programu             
* BAS – Balkánská a středoevropská studia; ES – Evropská studia; NRS – Německá a 
rakouská studia; RES – Ruská a eurasijská studia; SAS – Severoamerická studia; ZES – 
Západoevropská studia. 
** Pokud je to relevantní, tj. vyžaduje to charakter výzkumu (nebo jeho zadavatel), data, s 
nimiž pracujete, nebo osobní bezpečnost vaše či dalších účastníků výzkumu, vysvětlete, jak zajistíte 
dodržení, resp. splnění těchto etických aspektů výzkumu: 1) informovaný souhlas s účastí na 
výzkumu, 2) dobrovolná účast na výzkumu, 3) důvěrnost a anonymita zdrojů, 4) bezpečný výzkum 
(nikomu nevznikne újma). 
 


	Úvod
	1 Konceptuální zařazení
	1.1 Neopatrimoniální režimy
	1.2 Patronální politika v klanovém kontextu
	1.3 Modely transice moci v autoritářských režimech
	1.4 Personalismus
	1.5 Klany a jejich specifika ve střední Asii
	1.6 Otázka legitimizace a legitimity
	1.7 Hereditary grooming a charismatická legitimita

	2 Analytická část
	2.1 Ohlédnutí: cesty k moci a rozpad SSSR

	3 Kazachstán
	3.1 Politický vývoj od vyhlášení nezávislosti do současnosti 1990 – 2020
	3.2 Neopatrimoniální režim Nursultana Nazarbajeva
	3.3 Nazarbajevovi jako klan podle Collinsové a Schatze
	3.4 Otázka legitimizace a legitimity
	3.5 Nazarbajevův klan, jeho postavení a vývoj

	4 Uzbekistán
	4.1 Politický vývoj od vyhlášení nezávislosti do současnosti
	4.2 Neopatrimoniální režim Islama Karimova
	4.3 Karimovovi jako klan podle Collinsové a Schatze
	4.4 Otázka legitimizace a legitimity
	4.5 Karimovův klan, jeho postavení a vývoj

	Závěr
	Použitá literatura

